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Fag og niveau
Beskrivelse af fagets niveau
(A, B, C), fagets overordnede
formål, indhold og opbygning.
Evt. særlige krav til
forudsætninger for at kunne
følge faget.

Oversigt over moduler og
emner:

Billedkunst C
Billedkunst C er et fag, hvor du kan opnå
en grundlæggende forståelse af visuelle
udtryk i vores samfund, og hvor du lærer
dig faget, både gennem tilegnelse af teori
og metode, og praktiske undersøgende
øvelser.
Du vil komme til at stifte bekendtskab med
ældre klassisk kunst og nyeste tendenser
inden for billedkunst, arkitektur og
skulptur.
Du skal have de samme it-forudsætninger
som ved andre flexfag.
Du får brug for elementær filhåndtering af
billeder, et digitalt kamera eller en
mobiltelefon med rimelig opløsning i
billedgengivelse. En del opgaver kan løses
ved programmer til billedbehandling, men
det er ikke et krav. Du skal have interesse
for at arbejde kreativt og praktisk med de
opgaver, der stilles i forløbet.
De fleste af de materialer, du får brug for,
kan lånes ved opstartsseminaret.
Eksamen
Til eksamen trækker du et spørgsmål der
knytter sig til de forløb der er arbejdet
med, både praktisk og teoretisk.
Derudover fremlægger man sit praktiske
eksamensprojekt (7 - 10 minutter).
Forberedelsestiden er 60 minutter,
eksamen er ca. 30 minutter, bedømmelse
inklusive.
Samlet opgavetid: 75 timer
Udover opstartsseminar og
eksamensseminar, afholdes der to
obligatoriske værkstedsgange på skolen.
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Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4
Modul 5

Kontakt: studvejl@randershfvuc.dk

Visuelle virkemidler i billedet (farve og
farvekontraster, rum, perspektiv,
komposition mm)
Opgavetid i alt 20 timer
Det klassiske og det antiklassiske i
europæisk kunst, skulptur og arkitektur
Her indgår elementær skulptur- og
arkitekturanalyse og arbejde med udvalgte
kunsthistoriske perioder.
Opgavetid: 15 timer
Temaforløb, f.eks. omkring fremstillinger
af naturen, kærligheden eller krig mm. i
udvalgte kunstperioder.
Opgavetid: 15 timer Opgavetid: 15 timer
Tendenser i Global samtidskunst
Individuelt eksamensprojekt ud fra fælles
overemne
Opgavetid: 10 timer

