Aktiviteter for november -december 2018
Kursus
Kursus i fotogravure/viderekomne/ambitiøse begyndere
Underviser Inger Lise Rasmussen
26-.27.-28.november
Daglig 10-17.
Deltagerbetaling 1200 kr. plus materialer cirka 3-400 kr. efter forbrug
Tilmelding senest 19. november
Dette kursus er rettet mod kursister med lidt erfaring alternativ ambitiøse begyndere, der ønsker at
fordybe sig i udviklingen af fotogravuren som teknik og metode i spændingsfeltet mellem fotografi
og grafik. Der vil blive undervist i tonale og partielle indsværtninger, chine collé, samt trykning på
tyndt japan- eller kina papir beregnet til træsnit. Der afprøves forskellige papirtyper og tryksværter.
Vi undersøger materialernes betydning for det endelige kunstneriske udtryk.
Foredrag
Foredrag om IMPACT 10 konferencen i Santander
Den 5. december kl. 19.00

ENCUENTRO - MØDE
MØDE var temaet for den store internationale printmaking biennale IMPACT 10 som blev afholdt
i år i den spanske by Santander i september. Se https://www.impact10.es
Fem billedkunstnere med tilknytning til Højbjerg FotoGrafiske Værksted deltog efter open call både
i konference og udstilling IMPACT10.
Det var Pernille Andersen, Vibeke Jerichau, Birgitte Munk, Birthe Reinau og kunstfagligleder Inger
Lise Rasmussen.
Vi inviterer til foredrag om vores indtryk og oplevelser i på konferencen og håber, at det vil
inspirere andre til at tage udfordringen op, når næsten IMPACT 11 afholdes i Hong Kong 2020.
Foredragsaftenen på Højbjerg FotoGrafiske Værksted er gratis. Bemærk tilmelding er nødvendig og
helst dagen før.
Kulturudviklingspuljen i Aarhus Kommune og Knud Højgaards Fond støttede kunstnerne.
For mere information om de tilbagevendende IMPACT konferencer kan man læse på følgende link;
http://www.uwe.ac.uk/sca/research/cfpr/dissemination/conferences/impact.html

Mørkekammer
Bemærk desuden muligheden for at benytte værkstedets arbejdsmiljøgodkendte mørkekammer.
Forudsætning for brug er kendskab til analog fotografi samt mørkekammerarbejde.
Kontakt kunstfaglig leder Inger Lise Rasmussen.
Tilmeldinger og information
Højbjerg Fotografiske Værksted
Oddervej 80 C, 8270 Højbjerg
Telefon 86 72 54 39
Mobil 20 37 30 03 (privat)
hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk

https://aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/kultur-og-oplevelser/hoejbjerg-fotografiskevaerksted/

OBS.OBS.OBS.
Præstation-Præsentation foredragsrækken kommer tilbage vinteren 2019 med
følgende foredrag;
MOVING HORIZON v. Birgitte Munk
Om en kunstnerisk udsmykning af Hangar 23 på Flyvestation Karup.
PARTERRE V. Iben West og Else Ploug Isaksen
Om en måneds residency-ophold på Det Danske Institut i Athen 2017 og om en efterfølgende
organisering af udstilling i den græske arkitekt Dimitris Pikionis´ Pavillion på Filopappo-Højen,
Athen 2018.
AARHUS Ø – GENERATIONERNES HUS V. Jesper Rasmussen
Om en større udsmykningsopgave til trapperum/aula i Generationernes Hus, Aarhus Ø.
Datoer oplyses senere.

