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OBLIGATORISKA MOMENT
Gruppseminarium
Plats-baserad research
Presentation av deluppgifter
Eget arbete / arbete i verkstaden
Lärarledd handledning
Färdigställande av 2-3 corpusobjekt
Dokumentation
Slutpresentation
INNEHÅLL OCH SYFTE
Kursen fokuserar på relationen mellan kontext, människa, föda och objekt. Med utgångspunkt i
corpus-fältets långvariga relation till ”det dukade bordet” utforskar vi hur corpus-fältets
position kan uppdateras inom detta område. Varje student väljer en plats där ätbart och/eller
drickbart intas eller tillagas, spenderar tid på platsen och genomför minst en djupintervju.
Utifrån detta utvecklas 2-3 corpus-objekt som sedan implementeras på platsen. Metall skall
figurera som ett material i projektet. Dokumentation och ”publicering” av projekten kommer
också att vara en del av kursen.
Syftet är att upprätta en dialog med en ny målgrupp, och använda vår konstnärliga praktik
som ett sätt att utforska och interagera med en plats/kontext samt att utforska och utmana
vad det kan innebära att jobba plats-specifikt med corpus/konsthantverk.
UPPLÄGG
Vecka 1 (37)
Introduktion, val av plats, research, djupintervju, formulering av projektidé
Vecka 2 (38)
Presentation av plats-research, projektidé och referenser, utveckla 3-dimensionella
skisser/utkast
Vecka 3 (39)
Återkoppling till plats/intervjuobjekt, färdigställande av objekt/projekt
Vecka 4 (40)
Implementering av objekt/projekt på plats, dokumentation, publicering, slutpresentation

EXAMINATIONSFORM
Löpande redovisning i form av gruppsamtal samt enskilda samtal med lärare, redovisning av
deluppgifter samt slutredovisning.
EXAMINATIONSKRITERIER
- aktivt deltagande i gruppdiskussioner och handledning
- genomförande av alla delmoment
- kontextualiserande av sitt eget arbete i relation till annan praktik inom området för
corpus/konsthantverk
- färdigställande av minst 2 corpus-objekt
- implementering och dokumentation av projektet på plats
SCHEMA
Måndag 9/9

Tisdag 10/9

Onsdag 11/9

Torsdag 12/9

Fredag 13/9

9-12
introdukion
Sissi

9-12
gruppseminarium
Sissi
Magnus

Måndag 16/9

Tisdag 17/9

Onsdag 18/9

Tisdag 24/9

Onsdag 25/9

9-12
individuell
handledning
Sissi

Måndag 30/9

Fredag 20/9

9-12
genomgång av
första 3Dutkast till objekt
Sissi, Magnus
13-16
Magnus

9-12
presentation
av research+
projektidé
Sissi, Magnus

Måndag 23/9

Torsdag 19/9

Tisdag 1/10

Onsdag 2/10

9-12
individuell
handledning
Sissi

OBS! Uppdateringar till schemat kan komma att ske.

Torsdag 26/9

Fredag 27/9

handledning
Magnus

handledning
Magnus

Torsdag 3/10

Fredag 4/10
9-12
slutpresentation
Sissi, Magnus

