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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen Konsthögskolan 2022-12-15 att gälla
från och med 2023-01-16, vårterminen 2023.

 

Allmänna uppgifter
 
Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten, Konsthögskolan i Malmö. 
Valbar kurs inom BFA-programmet i fri konst (KGFKO).  
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Huvudområde Fördjupning

Fri konst GXX, Grundnivå, kursens fördjupning kan
inte klassificeras

 

Kursens mål
 
Gestaltande kurs. 
Kursen syftar till att öka de studerandes förmåga att formulera och visa en konstnärlig
helhet. 
Målet är att de studerande skall utveckla sin förståelse för konstnärligt arbete. 
Särskild vikt läggs vid att det gestaltande arbetet skall genomlysas av analytisk insikt. 

 

Kursens innehåll
 
En performance-workshop under två veckor där vi undersöker den kreativa processen. 
Du kommer praktiskt jobba fram flera mindre performance i grupp och självständigt
som vi tillsammans analyserar och diskuterar.  
Ämnen och frågeställningar vi kommer beröra i samtalen: 
Hur lägger man grunden för en kreativ process?  
Kreativa processens olika faser - Från konceptarbete till visning 
Hur tar man beslut i processen, vad ska man behålla och vad ska man lämna? 



När är verket färdigt för att visas? 
Hur skapar man en gynnsam plattform/bas att verka ifrån? 
  

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen bedrivs i seminarieform med ett viktigt inslag av diskussioner under en
ansvarig lärares överinseende. 
Deltagarna i workshoppen ska även presentera sina egna arbeten och vi kommer att
diskutera dem tillsammans. 

 

Kursens examination
 
För betyget godkänd krävs minst 80% närvaro vid seminarier, föreläsningar och
studiebesök. 

 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet
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