Visuell kunst

Visuell kunst
Det er slutt på de tider at man hadde en streng tegne- og
malelærer som sa ”nå skal vi tegne en fisk”, og så måtte alle
gjøre det, og fisken skulle se ut som en fisk. Nå er gleden ved
å se, og oppdage farge og formnyanser i natur og omgivelser
viktige impulser i de visuelle kunstfagene
Bodø kulturskole har egne tilbud innen visuelle kunstfag. Her
får elevene muligheten til å være skapende mennesker. Vi tar
utgangspunkt i barn og unges eget initiativ, og den fascinasjon
de har omkring temaer i eget liv og samfunnet som omgir dem.
Vi gir tilstrekkelig handlingsrom til egen utforskring, undring og
eksperimentering. Derfor er viktige elementer i undervisninga
at elevene skal få oppleve ulike former, farger, komposisjon,
redskaper og teknikker.

Mål for undervisninga
Elevene skal få:





oppleve skaperglede
utvikle sin visuelle uttrykksevne
gjøre seg erfaringer med virkemidler og uttrykksformer
arbeide med egne ideer, opplevelser og følelser i
selvstendige uttrykk

Bilde lagd på glass, med
lyssetting i bakgrunnen. Lagd
av elever fra Bodø kulturskole.

Innhold
For å nå målene for undervisninga er skapende arbeid et viktig
element.
I tillegg vil innblikk materialkunnskap og materialbruk være
viktig.
Utover dette skal elevene få kjennskap til:
 teknikk og redskapsbruk
 oppleve visuell kunst, arkitektur og design
 deltakelse på utstilling (egne og andres)

Arbeidsform og organisering
Elevenes forutsetning og interesse/ståsted er utgangspunktet
for undervisningen.
Det praktiske siktemålet er egenutvikling.
Elevene settes sammen i grupper på maksimalt 8 elever.
Disse gruppene dannes etter alder: 7-9, 10-13 og 14-16 år
Undervisningen følger et skoleår på 38 uker. Ukentlig
undervisningstid er 1,5 time.
Kulturskolen har også en egen gruppe for voksne elever. Denne
har 2 timers undervisningsøkter over 30 uker.

Tlf. 75 55 66 50
E-post: kulturskolen@bodo.kommune.no
Internett: http://kulturskolen.bodo.kommune.no
Postadresse: Postboks 319 – 8001 Bodø
Besøksadresse: Hålogalandsgt 25, 8003 Bodø

