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Allmänna uppgifter
Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte
Att öva upp färdigheten att skissa, teckna, måla, rita och modellera, för att genom dessa
och andra uttryckssätt reflektera över föremål i förhållande till rummet.

Att levandegöra och fördjupa insikterna i den visuella kommunikationens uttryck, om
sinnesupplevelsernas betydelse för gestaltning.

Att träna reflektion om samhällets materiella kultur.

Att bekanta sig med färgteorier och färgtekniker.

Mål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Med stöd av handledaren kunna använda analoga verktyg för grundläggande visuell
analys.

Kunna redovisa olika representationstekniker, metoder och material för form- och
färgåtergivning.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten



Kunna använda traditionella och experimentella presentationstekniker i samband med
grafisk design.

Kunna återge färg, ljus och rumsliga situationer genom olika visuella medel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna identifiera grundläggande kvaliteter i egna arbeten.

Kursinnehåll
Skissteknik, perspektiv, övningar i representation av form, samt komposition.

Analytiskt arbete i förhållande till ett visst objekt och studier av hur ett neutralt rumsligt
sammanhang påverkas av belysning.

Övningar i 3-dimensionell komposition samt grafisk prestanda.

Experimentella övningar om förhållandet mellan objekt och plats.

Kursens examination
Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: 80% närvaro samt godkända övningsuppgifter.

Antagningsuppgifter
Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet●

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur
Ingen litteratur behöver köpas.●

Ades, D: Photomontage. Thames & Hudson, 1990.●

Kirby Lockard, W: Design Drawing. W. W. Norton & Co.●

Hyland, Angus, Ed: The Picture book, Contemporary Illustration. Aurence King●

Publishing Co , 2006.
Andersson, Roger: Letters from Mayhem. Cabinet Books, New York, 2004.●

Heller, Steven, Ilic, Mirko: Handwritten. Thames & Hudson, 2006.●

Kontaktinfo och övrigt
Kursansvarig: Niklas Nihlén, Niklas.Nihlen@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen har en tydlig praktisk och experimentell karaktär. Varje
övning inleds med en föreläsning på 1 – 1/2 timme för att ge teoretisk bakgrund och visa
relaterade exempel.
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