ÅBEN INVITATION
til
TVÆRÆSTETISK PILOT-EKSPERIMENT
Dette er en invitation til dig, der er nysgerrig på, hvordan du kan opnå anderledes kunstneriske
resultater i mødet med nye kunstformer og studerende.
Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne, Rytmisk Musikkonservatorium og CAKI tilbyder
i januar et undervisningsforløb, der etablerer et tværæstetisk samarbejde mellem kunstskolerne i
København. Undervisningen varetages af Karin Worsøe, tidligere underviser på
Flerkamerainstruktørerne på Filmskolen, og tilrettelægges i januar 2017 for studerende fra
Billedkunstskolerne (Skolen for Sprog, Rum og Skala) samt 1.års kandidatstuderende på RMC.
Under forløbet vil du øve dig i at skabe, udøve og formidle i et tværkunstnerisk møde, og
derigennem opnå nye perspektiver på dit udtryk og arbejde. Du vil blive trænet i at udvikle,
planlægge, gennemføre og reflektere over det kunstneriske udviklingsarbejde i et tværæstetisk
samarbejde. Formålet er at lære dig nye kunstneriske udviklingsmetoder, som hjælper dig i
samarbejdet med andre kunstformer, og samtidig gør dig i stand til at reflektere og arbejde med din
praksis fra nye og blinde vinkler.
I uge tre og fire vil du gennemgå et intensivt undervisningsforløb, der forbereder dig på de følgende
ugers produktionsarbejde. Her vil deltagerne blive sammensat to og to på tværs af uddannelserne
og påbegynde den tværæstetiske skabelsesproces, der strækker sig over seks uger. I løbet af de seks
uger tilrettelægger holdene selv deres proces, med møder med den øvrige gruppe hver 14. dag. Det
vil derfor i denne periode være muligt både at følge anden undervisning og evt. integrere
undervisningen i andre skoleprojekter. Forløbet afsluttes i uge 11 med præsentationer og
refleksioner over proces og udbytte.
Tilmeld dig nu på caki@caki.dk ved at skrive navn, årgang, og uddannelse. Pladserne fordeles
efter først til mølle - der er plads til 8 deltagere fra hver skole.
Hvis du har spørgsmål til forløbet, kan du kontakte Jacob Anderskov på RMC, Katya Sander på
BKS eller Pernille Skov fra CAKI.

