Gotlands folkhögskola
Fotolinjen

KURSPLAN FÖR PROJEKTÅR
FOTOLINJEN HEMSE
Studietakt: Heltidsstudier 100%
CSN-berättigad
Vad kan vi erbjuda?
• En kontext, och en möjlighet att fördjupa och utforska den fotografiska genrens breda
arbetsfält med dina önskemål som utgångspunkt.
• Du kan jobba konstnärligt eller dokumentärt, fokusera på teknisk färdighet eller berättande.
• Projektåret erbjuder möjlighet att utveckla ditt eget uttryck.
• Under din process kommer du att få kontinuerlig handledning samt möjlighet att ”utnyttja
gruppen” för samtal kring ditt och övriga deltagares arbeten.
• Möjlighet att delta i föreläsningar och workshops, bildsamtal med gästlärare.
• Projektmetodik. Att tillsammans göra en struktur för ditt arbete samt en tydlig tidsplan och
avsluta med att skriva en projektrapport. Att arbeta med mål och syfte.
• Ekonomi och företagande, marknadsföring.
• Tillgång till studio med god takhöjd och fint dagsljus från norr, analogt labb och analog
kamerautrustning från småbild upp till storformat. Digitalkameror och portabelblixt utrustning,
labb och print möjligheter upp till storformat.
• Tillgång till egen arbetsplats med en Mac dator.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i fotografi motsvarande grundkursen på fotolinjen år 1. God
självständig förmåga och förmåga att arbeta med en strukturerad process i projekt form.
Kurslitteratur: ”Digitalbild”, Stefan Olsson, ”Effektiv visuell kommunikation” Bo Bergström.
Moderskeppet Guld (videolektioner i fototeknik).
Eget projekt: Du som söker måste ha ett projekt eller ett arbetsområde definierat. Ditt projekt ska ha
ett syfte och det ska finnas ett mål med ditt arbete. Exempelvis: processarbete mot en utställning, bok,
portfolio eller att under året arbeta med arbetsprover för att söka högre fotografisk utbildning. Du kan
också jobba med konstnärlig gestaltning. Ditt projekt kan vara på idéstadiet eller något du redan
påbörjat. Det kan också vara ett projekt du jobbat länge med men behöver samla ihop och slutföra.
Ansökan: Du ansöker med en tydlig projektbeskrivning samt med 10 bilder i form av skisser/bild idéer
från ditt projekt. Du kommer därefter att blir kallad till intervju.
Upplägg:
• Handledningstid: ca 1h i veckan (samtal kring dina bilder och din process, hjälp med praktiska
saker kring teknik och utformning).
• Den studerande kommer att ha 20h planerad undervisning i veckan. Schema utformas
tillsammans med den projektsökande.
• Redovisning av ditt arbete kommer att ske kontinuerligt i din projektgrupp samt med
handledare och gästlärare.
• Materialavgift: 4000kr/termin (bläck, kemi, studion och övrig utrustning)
• Boende erbjuds på internatet.

