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STUDIEPROGRAMMENE VED AVDELING KUNST OG HÅNDVERK 

 

Studieprogrammene ved avdelingen omfatter spesialisering i fagområdene Tekstil kunst, 

Grafisk kunst og tegning, Keramisk kunst samt Metall- og smykkekunst, men også 

mulighetene for en interdisiplinær tilnærming til den medium- og materialbasert kunsten. Det 

tas opp ca. 32 studenter årlig på bachelor nivå i Medium- og materialbasert kunst og 27 

studenter på masternivå (21 studenter på Medium- og materialbasert kunst, 6 studenter på 

Kunst og offentlige rom).  
 

Bachelorstudium i medium- og materialbasert kunst 

Bachelorstudiet i Medium- og materialbasert kunst er en treårig utdanning med fokus på 

kunstnerisk arbeid i verkstedet.  

Studiet er organisert rundt avdelingens fire fagområder: Grafisk kunst og tegning, Keramisk 

kunst, Tekstil kunst og Metall- og smykkekunst. Arbeid i verkstedet står sentralt i studiet. 

Veiledning og gruppekritikk støtter opp om utviklingen av studentens individuelle 

kunstneriske praksis. Det legges vekt på kontekstualisering av kunstnerisk praksis innenfor et 

bredt kulturelt perspektiv, herunder materialenes egenart, politikk og sosiologi, samt. Det 

legges også vekt på skrivepraksis som en metode for å klargjøre egen kunstnerisk praksis for 

seg selv og andre. Offentlig presentasjon av studentenes praksis er en viktig del av 

studieprogrammet. Studiet består av både valgbar og obligatorisk undervisning. Studiet krever 

stor grad av selvstendighet. 
 

Masterstudium i medium- og materialbasert kunst 

Masterstudiet i medium- og materialbasert kunst er multidisiplinært. Programmets fokus er 

utviklingen av studentens eget kunstnerskap. Studiene vektlegger utøving av kunstnerisk 

arbeid og et innovativt, kritisk forhold til medium- og materialbasert kunst. Dette er et 

intensivt og krevende studieprogram som oppfordrer og stimulerer til eksperimentelle og 

interdisiplinære tilnærminger til avdeling Kunst og håndverks unike kombinasjon av 

fagområder. Arbeid med skriftlige prosjektbeskrivelser og eksamenstese har en sentral plass i 

studiet, og skal lede frem til refleksjon i forhold til egen kunstnerisk praksis, og sette eget 

kunstnerisk arbeid i kontekst.  
 

Masterstudium i kunst og offentlige rom 

Masterstudiet i Kunst og offentlige rom er et toårig kunstnerisk fordypningsstudium i kunst i 

offentlige rom. Studiet fokuserer også på hvordan kunst og kunstnerisk praksis utfolder seg i, 

fungerer i og forholder seg til ulike offentligheter utenfor kunstinstitusjonenes tradisjonelle 

visningsrom.  

 

Basert på en institusjonell kunstdefinisjon forstås kunst i offentlige rom som kunst som 

henvender seg til et publikum utenfor de tradisjonelle kunstinstitusjonenes rom (museum, 

galleri, den hvite kuben etc.).  

Studiet er ikke medium-spesifikt og knytter seg derfor like gjerne til tradisjonelle kunstneriske 

uttrykk som til nye eller andre praksiser som ligger utenfor det tradisjonelle kunstfeltet.  

Studiets kjerneområde er knyttet til å utvikle og skape kunst i offentlige rom, samt analyse og 

utforsking av kunstens møte med ulike typer offentlige rom, resepsjonsforhold og sosiale 

strukturer. Studiet skal gi praktisk og teoretisk innsikt i offentligheten som en sammensatt og 

mangfoldig arena. Studiet skal stimulere til nytekning, økt kunstnerisk utviklingsarbeid innen 

kunst og offentlige rom på et nasjonal og internasjonalt nivå.  
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STUDY PROGRAMMES AT THE  ART AND CRAFT DEPARTMENT 
 
 

The study programmes at the department offer specialisation in the fields of textile art, 

printmaking and drawing, ceramic art, metal art and jewellery. Interdisciplinary approaches to 

medium- and material-based art are encouraged. Each year, around 32 students are accepted 

the bachelor programme, and around 27 for the master programmes (21 students for medium- 

and material-based art, 6 for art and public space). 

 

The bachelor programme (BFA) in medium- and material-based art 

The bachelor programme in medium- and material-based art is a three-year programme with a 

specific focus on artistic practice in the workshop. Using the four fields of specialization as 

basis, the department offers a workshop-based teaching. In addition the department also offers 

various joint educational programmes in addition to the main chosen field. Teaching is 

organised as workshops, group tuitions /crits, courses in contextualization (art history, art 

theory) and the comprehension, production and analysis of texts.. The programme includes 

both optional and compulsory modules. The programme requires a high level of independent 

work. 

 

The master programme (MFA) in medium- and material-based art 

This is a multi-disciplinary Master of Fine Art programme in medium and material-based art. 

The focus is on the development of each student’s individual art practice through the 

processes of art making and a creative, critical engagement with medium and material-based 

art seen as a vital part of contemporary art. It is an intensive and demanding programme that 

stimulates and encourages experimental and interdisciplinary approaches to the department’s 

unique combination of art and craft areas. 

The programme demands a high level of independent and disciplined study. Students are 

expected to demonstrate an investigative approach and a capacity for in-depth research.  

The structure of the programme is divided into three interdependent and overlapping subject 

categories: Art Practice; Contextualisation; Exhibition Practice 

 

The master programme (MFA) in art and public space 

The Master’s degree programme Art and Public Space is a two-year artistic research 

programme that focuses on how art and artistic practice are made manifest in, function in, and 

relate to various public environments outside art institutions’ traditional venues of display.  

 

According to an institutional theory of art, ‘art in public space’ is understood as art that avails 

itself to members of the public who are outside the traditional spaces of art institutions 

(museums, galleries, ‘the white cube’, etc.).  

 

Since the program is not medium-specific, it can be linked equally well to new expressions or 

practices in non-traditional fields of art as to traditional artistic expressions.  

The core of the programme concerns developing and creating art in public spaces, also 

analyzing and exploring the artwork’s encounter with different types of public spaces, 

conditions for reception and social structures. The programme gives practical and theoretical 

insight into public space as a complex, many-faceted arena. The course work should stimulate 

innovative thinking and increase the development of art and public space on a national and 

international level. 
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BACHELORSTUDIUM I MEDIUM- OG MATERIALBASERT KUNST  
 
 

Oppbygging og gjennomføring 
 

Studiet er organisert i fem emnegrupper: kunstnerisk praksis, kontekstualisering, 

skrivepraksis, gruppekritikk og utstillingspraksis. 
 

Oversikt over alle emner med studiepoeng: 

Studieår Kode Emnenavn Studiepoeng 

    

1. HØST MK101 Kunstnerisk praksis 1 18 

1. HØST MK102 Skrivepraksis 1 5 

1. HØST MK103 Kontekstualisering 1 5 

1. HØST MK104 Gruppekritikk 1 2 

    

1. VÅR MK111 Kunstnerisk praksis 2 18 

1. VÅR MK112 Skrivepraksis 2 5 

1. VÅR MK113 Kontekstualisering 2 5 

1. VÅR MK114 Gruppekritikk 2 2 

    

2. HØST MK201 Kunstnerisk praksis 3 18 

2. HØST MK202 Skrivepraksis 3 5 

2. HØST MK203 Kontekstualisering 3 5 

2. HØST MK204 Gruppekritikk 3 2 

    

2. VÅR MK211 Kunstnerisk praksis 4 18 

2. VÅR MK212 Skrivepraksis 4 5 

2. VÅR MK213 Kontekstualisering 4 5 

2. VÅR MK214 Gruppekritikk 4 2 

    

3. HØST MK301 Kunstnerisk praksis 5 18 

3. HØST MK302 Skrivepraksis 5 5 

3. HØST MK303 Kontekstualisering 5 5 

3. HØST MK304 Gruppekritikk 5 2 

    

3. VÅR MK311 Kunstnerisk praksis 6 18 

3. VÅR MK312 Skrivepraksis 6 5 

3. VÅR MK314 Gruppekritikk 6 2 

3. VÅR MK315 Utstillingspraksis 1 5 

  Sum studiepoeng 180 
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Kunstnerisk praksis er individuell eller kollektiv praksis innen kunstnerisk utdanning og 

omfatter eget kunstnerisk fordypningsarbeid, workshops, seminarer og tekniske kurs, 

veiledning individuelt og i grupper. Gjennom samtale, presentasjon, diskusjon og utstillinger 

utvikler studenten ferdigheter og erfaring i valg av etiske, estetiske, samt tekniske løsninger 

og verdier som er til stede i eget og andres arbeidet. Som en del av dette videreutvikler 

studenten konseptuelle og estetiske kunnskaper og ferdigheter som er grunnleggende for 

fremstilling av kunst. Utstilling i studentgalleri eller tilsvarende inngår som del av kunstnerisk 

praksis. 

 

Skrivepraksis skal gi studentene et verktøy for å klargjøre eget kunstnerisk prosjekt/ståsted, 

både for seg selv og andre. Formålet er å artikulere spørsmål og ideer som ligger til grunn for 

den kunstneriske praksisen som blir gjort på verkstedet eller i atelieret. Teksten er en 

tydeliggjøring og artikulering av den kunstneriske ambisjonen. Som kunstner er skrivingen 

også et sentralt verktøy for å søke prosjektstøtte, for å søke forskningsstøtte (Kunstnerisk 

utviklingsarbeid), for formidling gjennom pressemeldinger o.a. 

 

Kontekstualisering omfatter kunstens og kunsthåndverkets teorier, metoder og historie, samt 

dokumentasjons- og formidlingsproblematikk. Det teoretiske innholdet strekker seg fra 

generell kunstteori til spesialisert teori for den håndverks- og materialbaserte kunsten (Britisk 

Arts and Craft, tysk Bauhaus, fenomenologi) hvor teoretisk forståelse materialenes sosiale, 

kulturelle, globale og politiske betydning er like viktig som deres essensielle eller iboende 

egenskaper.  Studenten skal bli kjent med og utvikle evne til kritisk refleksjon og drøfting, 

både i forhold til eget faglig virke og i forhold til andre fag- og virksomhetsområder i 

samfunnet. Dette skal resultere i innsikt om eget kunstnerisk ståsted både når det gjelder teori 

og metode. 

 

Gruppekritikk gir studentene anledning til å utveksle og reflektere over hverandres arbeid. 

Gjennom visning/presentasjon av egne verk med påfølgende diskusjon vil studentene sammen 

reflektere over hverandres arbeid og analysere individuell praksis. Gjennom samtale, 

presentasjon, diskusjon og utstillinger utvikler studenten ferdigheter og erfaring i valg av 

etiske, estetiske, samt tekniske løsninger og verdier som er til stede i eget og andres arbeidet. 

Som en del av dette videreutvikler studenten konseptuelle og estetiske kunnskaper og 

ferdigheter som er grunnleggende for fremstilling av kunst. 

 

Utstillingspraksis gir studentene trening i å presentere eget arbeid i en offentlig sammenheng. 

Det offentlige står sentralt i enhver form for kunstnerisk praksis.. Dette kan være i form av en 

utstilling, forestilling, opplesning, intervensjon, radio-overføring, publikasjon eller annen 

form for uttrykk i det offentlige rom. 

 

Kompetansen etter endt studium skal gi grunnlag for selvstendig kunstnerisk virksomhet og 

arbeid innenfor kunstfeltet.  

Studiet gir gradsbetegnelsen Bachelor i medium- og materialbasert kunst / BFA in medium- 

and material based art og kvalifiserer for opptak til høyere grads studier. 
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Kursnavn  Bachelor 1 workshop / intro 

Kurstype  Workshop - informasjonsmøter - introduksjonskurs 

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

MK101, MK102, MK103, MK104 

Målgruppe Bachelor 1 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk  

Kursansvarlig lærer Trine Wester TrinWest@khio.no 

Karen Disen  KareDise@khio.no  

Olga Schmedling OlgaSchm@khio.no 

Line Halvorsen LineHalv@khio.no 

Dyveke Sanne DyveSann@khio.no 

Steinar Elstrøm SteinElst@khio.no 

Gjestelærer   

Gjennomføres Ukene 33 og 34. Se oppdatering i TimeEdit / timeplan 

Plasser  32  

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk 

-klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i 

kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse av kurset:  

Perioden vil bestå av en workshop der det jobbes i grupper, direkte praktisk arbeid i dialog 

men hverandre. I dette inngår også introduksjon til Kontekstualisering, Gruppekritikk og 

Skrivepraksis.  

 

Nærmere orientering om innhold vil bli gitt ved skolestart.   

 

I perioden skal alle også delta på informasjonsmøter i regi av felles-administrasjonen og 

studie-administrasjonen. Det vil i tillegg bli gitt omvisninger på skolens ulike avdelinger og 

verksteder. 

 

 

Arbeidskrav:  

Det er lagt opp til høy intensitet og det forventes full innsats fra alle studenter. 

Obligatorisk tilstedeværelse hver dag kl. 9-16 

Litteraturliste: Tekst(er) deles ut på workshopen 

 

 

 

  

mailto:TrinWest@khio.no
mailto:KareDise@khio.no
file:///C:/Users/synnoeye/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WQ8KYRZJ/OlgaSchm@khio.no
file:///C:/Users/synnoeye/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WQ8KYRZJ/LineHalv@khio.no
file:///C:/Users/synnoeye/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WQ8KYRZJ/DyveSann@khio.no
file:///C:/Users/synnoeye/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WQ8KYRZJ/SteinElst@khio.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Navn på lab  Djuptryck och Högtryck høst 2016 og vår 2017 

Intaglio & Relief fall 2016 and spring 2017 

Type  K-LAB: En plats för studenter att undersöka processen och 

tillämpningen av tryck i förhållande till konstnärlig praxis, 

forskning, teknisk  experimenterande och  aktuella tematiker 

inom samtidskonsten 

Inngår i følgende 

emne(r) 

 HØST: MK101, MK201, MK301.  

VÅR: MK111, MK211, MK311 

Målgruppe Bachelor 1, 2 og 3. Master. 

Høst: BA 1 har eget lab-tilbud i perioden uke 35 til 38 tisdagar 

09.00-16.00 og ingår därefter i vanlig lab  

Vår: BA 1 har eget lab-tilbud i perioden uke 1-5 tisdagar 

09.00-16.00 og ingår därefter i vanlig lab.  

Forhåndskrav Gjennomført intro lab for Bachelor 1 

Undervisningsspråk Svensk, Norsk, engelsk 

Ansvarlig lærer Jan Pettersson:  JanSPett@khio.no  

Victoria Browne victoria@kaleideditions.com, 

Victoria.Browne@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Høst uke 35- 41, 42, 46 - 49, Vår uke 1-9, 12-14,16-17.  

Fellesprogram tisdagar kl. 13.00 til 16.00. Resten av lab-tiden 

er egenarbeid. 

Se oppdatering i TimeEdit/timeplan.  

Plasser 15 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i 

kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse: Grafik idag, kan betraktas som en korspollination av dagens olika 

konstformer, som i sin tur återspeglar praxisen i samtidskonsten 

 

Djuptryck och högtryck är ett område inom utövandet av grafik  focuserad på idén att 

basen för personlig konstnärlig forskning kan vara en hel rad av olika infallsvinklar 

(empirisk, forskad, haptisk, textuell, samtida, tryckt, upp och ner laddad, simulerad, 

upptäckt, teknisk, bearbetad mm) 

Djuptryck och högtryck  fokuserar på utvecklingen av Kunst och Håndverk gjort analogt, 

digitalt, mekaniskt och för hand. Den experimentella infallsvinkeln till väsentligheten av 

produktion och användandet av papper, tryckfärg, matriser och teknisk kompetans formar 

basen för en personlig undersökning. 

Expertisen på Djuptryck och högtryck:  Är tillgängliga för studenter  på alla nivåer 

genom tekniska demonstrationer, föreläsningar, seminarier, diskussioner, workshops och 

gästlärare. 

Tekniska processer tillgängliga: Etsning, kopparstick, akvatint, torrnål, mezzotint, 

fotopolyme , fotoetsning, fotogravure, tidningsöverföring, helio-relief, träsnitt, trägravyr, 

relief etsning, linolium, gummitryck, potatistryck, typsättning, prägling 

Resultat: Installation, utställning, publikationer, Artist –Book, performance, interventioner, 

deltagande och offentlig konst. 

 

 

http://intranett.khio.no/Intranett/For_studenter/Studieplaner/Kunst_og_handverk/BAKF/MK101/
http://intranett.khio.no/Intranett/For_studenter/Studieplaner/Kunst_og_handverk/BAKF/MK102/
http://intranett.khio.no/Intranett/For_studenter/Studieplaner/Kunst_og_handverk/BAKF/MK103/
mailto:JanSPett@khio.no
mailto:victoria@kaleideditions.com
mailto:Victoria.Browne@khio.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Arbeidskrav:  

Aktiv deltagelse på ukens fellesprogram tisdagar 13-16, og gjennomførelse av 

arbeidsoppgaver knyttet til dette.  

Litteraturliste:  

Teori 

 Benjamin, Walter The work of art in the age of mechanical reproduction, CreateSpace 

Independent Publishing Platform, 2010, ISBN-10: 1453722483 

Baudrillard, Jean, Simulacra and Simulations, University of Michigan Press, 1994, ISBN-

13: 978-0472065219 

 Bourriaud, Nicolas, Relational Aesthetics, Les Presse Du Reel,Franc, 1998,  ISBN-

10: 2840660601 

O´Doherty, Brian I Den Hvide Kube ISBN 9788773781852  

Kataloger 

Philips, Michael William Blake Apprentice & Master 

Deller, Jeremy All that is Solid Melts into Air 

Flood, Catherine Disobedient Objects 

Grafik tekniker 

Reddy, Krishna Intaglio Simultaneous Color Viscosity Printmaking, 1988, ISBN 0-88706-

740-9 

Peterdi, Gabor,Printmaking ,New York,Macmillan Publishing Co,1980, ISBN 0-02596060-

1 

Saff Donald and Sacilotto Deli, Printmaking,History and Process, Holt Reinhart and 

Winston, 1978 ISBN 0-88706-740-9 

Pettersson  Jan, Photogravure an Archaeological Research, ISBN 82 8013 059 4, 

Kunsthøgskolen i Bergen, 2007 

Böcker om Grafik 

Wye, Deborah Thinking Print ISBN 0810961644  

Tallman, Susan The Contemporary print ISBN 0 500 23684 4  

Printmaking: A Contemporary Perspective ISBN 978-0-9558628-9-2  

Cherix, Christophe, Print/Out 20 years in print,2012, The Museum of Modern Art New 

York   

Anne Mæglin-Delcroix, Estètique du livre dàrtiste, Èditions Jean-Michel Place/Biblioteque 

National de France, Paris, 1997, ISBN 2-85893-291-3, 
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Kursnavn  Litografi og Silketrykk   

Lithography and Silkscreen 

Kurstype K-LAB: Undervisning i verkstedene. 

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

Høst: MK101, MK201, MK301 

Vår: MK111, MK211, MK311 

Målgruppe Bachelor 1, 2 og 3. Master 

Forhåndskrav Gjennomført intro lab for BA1 

Undervisningsspråk Norsk, engelsk 

Kursansvarlig lærer Erik Solheim eriksolh@khio.no   

Bror Mikkelborg brormikk@khio.no + verksmester 

Gjestelærer  

Gjennomføres Høst uke 35-41,42,46-49. Vår uke 1-8,12-14,16-17.  

Fellessamling med undervisning mandager kl. 9-12. 

Resten av lab-tiden er egenarbeid. Se oppdatering i 

TimeEdit/timeplan. 

Plasser 14 

Vurdering Laben inngår som en del av den totale semesterevaluering. 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i 

kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Litografi og silketrykk: 
- Har som målsetting å bygge et kunstfaglig forsknings-laboratorium og være et sted for 

utforskning av de grafiske uttrykksmuligheter 

- Besitter spesialkompetanse innen grafikkteknikkene litografi og silketrykk og har teknisk 

utrustning på høyt nivå innenfor fagfeltet 

- Ønsker å være et åpent arbeidsmiljø for skolens BA og MA studenter, stipendiater, artist in 

residence og profesjonelle utøvere 

- Vil fokusere på det mangfoldige grafiske uttrykk og det mangfoldiggjorte avtrykk, som objekt 

og grafisk kunst 

- Er et material og metodebasert fagområde. Innholdet omfatter hele prosessen fra ide til det 

ferdige resultat. Materialene er sentrale og omfatter papir og andre egnede subtrater, pigmenter 

og trykkfarger 

- Arbeidet ved verkstedene tar utgangspunkt i studentenes egne definerte prosjekter, som 

studenten utvikler og utprøver i et felles arbeidsmiljø 

- Har teknisk utstyr for fremstilling av litografier og silketrykk og ekspertise for å gjennomføre 

dette. Verkstedene inneholder også digitalt styrte verktøy relatert til grafikk 

Arbeidskrav: Aktiv deltagelse på fellesprogrammet, Mandager kl. 09-12  

og gjennomføring av arbeidsoppgaver knyttet til dette. 

Litteraturliste:  
The Tamarind book of lithography Art and Techniques isbn 8109-9017-2 

Stentrykk Eli Ponsaing  isbn 87-21 – 00895-7. Stone Lithography Croft A6c Black isbn. 0-7136 – 

5056-7. Plate Lithography Croft A& Black isbn 0-7136-5797-9. Printmaking History and process 

Saff/sacilotto isbn. 0-03-085663-9. Lithography and Silkscreen Tames and Hudson isbn. Lithography 

Thames and Hudson isbn. 0500 68009 4. Lithography 200 years of art,history and technique isbn 0-

8109-1282-1. The technique of fine art Lithography Knigin&Zimiles 1970. A complete course of 

Lihography Senefelder  1819. Print Matter the Kenneth Tyler Gift  isbn 1 95437- 558 

 

 

mailto:eriksolh@khio.no
mailto:brormikk@khio.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Navn på lab  Tegning/Drawing  

Type  K-LAB: Et miljø der studenter på alle nivåer og fra alle fagområder kan 

arbeide med og reflektere rundt; tegning og forhold til kunstnerisk 

praksis og undersøkelser, forskning, tradisjon, teknisk eksperimentering 

og aktuelle temaer innen samtidskunsten.  

Inngår i følgende 

emne(r) 

Høst: MK101, MK201, MK301 

Vår: MK111, MK211, MK311 

Målgruppe Bachelor 1, 2 og 3 

Forhåndskrav Gjennomført intro-lab for Bachelor 1 

Undervisningsspråk Norsk, pluss noe på engelsk 

Ansvarlig lærer Karen Disen karedise@khio.no  

Tiril Schrøder tirischr@khio.no  

Gjestelærer Tegnebiennalen v Elise Storsveen og Olga Schmedling 

Gjennomføres Fellesprogram/kjernetid tirsdager kl. 13.00-16.00.  

Høsten: Ukene 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 (Ukene 35, 

36, 37 og 38 er parallelt intro for BA1 med separat program. Studenter 

fra andre fagområder tilbys egne avtaler disse fire ukene.)  

Resten av lab-tiden er åpen for egenarbeid. 

- Agenda-seminar «Skisser» fredag 18. nov. 10-16 på Kunstnernes hus 

Frivillig for BA2 og BA 3: Deltagelse på workshop med Svend-Allan 

Sørensen på litoverkstedet onsdag, torsdag, fredag i uke 38. 

Våren: Ukene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17 

Plasser 8 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i 

studieplanen for informasjon om sluttvurdering: 

http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på Bachelor i 

medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned 

til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  
Høsten 2016 vil tegnelaben ha et samarbeid med Tegnebiennalen 2016 og Tegnerforbundet. 

Tegnebiennalen 2016 har som hovedtema «Skisser», og vi har samme tema for tegnelaben: Skissen 

som fri og fabulerende fantasi, skissen som metode for konseptuell idéutvikling, skissen som forarbeid 

til konkrete verk, skissen som registrering av inntrykk og observasjoner, og ikke minst skissen som 

selvstendig uttrykk 

Tegnelaben arrangerer et Agenda seminar rundt temaet «Skisser», laget i samarbeid med 

Tegnerforbundet og Tegnebiennalen. Tegnelaben vil avslutte høstsemesteret med en egen 

skisseutstilling i et av skolens gallerier. 

Våren 2017 vil tegnelaben ha et samarbeid med Tegnerforbundet. Studentene skal gjennom semesteret 

arbeide som en gruppe mot en felles utstilling med temaet «Tegning i rom». På forsommeren vil vi ha 

en utstilling i Tegnerforbundet Galleri i Oslo. 

 

I tegnelabens kjerne tid vil det være et program i form av forelesninger, utstillingsbesøk, 

gruppediskusjoner og kunstnersamtaler. En detaljert plan er tilgjengelig ved lab-start. 

I tillegg kommer arbeid med studentenes egne tegninger og skisser via veiledning og samtaler etter 

avtale utenom kjernetiden. Tegnelabens studenter kan arbeide i tegnelabens rom hele uken i lab-

perioden, der det er muligheter for å jobbe med større prosjekter. 

Arbeidskrav: Aktiv deltagelse i kjernetiden. Deltagelse på avsluttende utstilling, og gjennomførelse 

av arbeidsoppgaver knyttet til dette.  

Litteraturliste: Tekster fra Tegnebiennalens 2016 katalog 

 

mailto:karedise@khio.no
mailto:tirischr@khio.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Navn på kurs  Fordypningsgruppe Grafisk kunst og tegning  

høst 2016 og vår 2017 

Specialisation Printmaking - fall 2016 and spring 2017 

Type  Forelesning, workshop  

Inngår i følgende 

emne(r) 

Høst: MK103, MK203, MK303 

Vår: MK113, MK213 

Målgruppe Bachelor 1-3, åpent for Master 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk, svensk, engelsk  

Ansvarlig lærer Jan Pettersson JanSPett@khio.no 

Gjestelærer Annonseres senare 

Gjennomføres Onsdagar 13.00 – 16.00. Se oppdatering i TimeEdit/timeplan 

Plasser 28 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen 

til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

De radikale endringene innen grafikk de siste 20 årene har totalt forandret innfallsvinkelen til 

mediet. Dette innbefatter alt fra Billboards og knapper med tekst, klær, til kaker og carry-on 

bagage, stensilert grafitti, egnede materialer eller funnet objekter som siden tilpasses.  

 

Fordypningsundervisningen skal gi studentene forståelse av grafikkens historiske, samtidige, 

kulturelle, estetiske innovative, utviklings- og forskningsmessige aspekt. 

Videre å utvikle gruppens og den enkelte studentens potensial og progresjon i forhold til 

studiet, og samtidig skape forståelse for de historiske, samtidige, kulturelle, estetiske, 

innovative, og forskningsbaserte aspektene ved mediet. Fordypningsundervisningen skal 

analytisk kontekstualisere trykket og plasseringen av det i en kontemporær sammenheng. 

Grafikk er altså som en kameleon som viser seg i ulike fasonger innenfor den grafiske 

kunstens utvidede felt.  

Arbeidskrav:  

Oppmøte/obligatorisk deltagelse/ aktiv tilstedeværelse  

Litteraturliste:  

Teori 

 Benjamin, Walter The work of art in the age of mechanical reproduction, CreateSpace 

Independent Publishing Platform, 2010, ISBN-10: 1453722483 

Baudrillard, Jean, Simulacra and Simulations, University of Michigan Press, 1994, ISBN-

13: 978-0472065219 

Johnstone, Stephen The Everyday (Documents of Contemporary Art) The MIT Press , 2008) 

ISBN-13: 978-0262600743 

 Relyea, Lane, Your Everyday Art World, The MIT Press, 2013, ISBN-10: 026201923X 

 Bourriaud, Nicolas, Relational Aesthetics, Les Presse Du Reel,Franc, 1998,  ISBN-

10: 2840660601 

O´Doherty, Brian I Den Hvide Kube ISBN 9788773781852  

O´Doherty ,Brian The White Cube ISBN 0932499-14  

 

Kataloger 

Philips, Michael William Blake Apprentice & Master 

Deller Jeremy Joy in People 

mailto:JanSPett@khio.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Deller, Jeremy All that is Solid Melts into Air 

Flood, Catherine Disobedient Objects 

Deller, Jeremy Love is enough 

Blazwick, Iwona Adventures of the Black Square: Abstract Art and Society 1915-2015 

Myrone, Martin British Folk Art: The House That Jack Built 

Auerbach, Tauba Folds 

Tuttle, Richard I Don’t Know. The Weave of Textile Language 

Grafikk tekniker 

Reddy, Krishna Intaglio Simultaneous Color Viscosity Printmaking, 1988, ISBN 0-88706-

740-9 

Peterdi, Gabor,Printmaking ,New York,Macmillan Publishing Co,1980, ISBN 0-02596060-1 

Saff Donald and Sacilotto Deli, Printmaking,History and Process, Holt Reinhart and Winston, 

1978 ISBN 0-88706-740-9 

Pettersson  Jan, Photogravure an Archaeological Research, ISBN 82 8013 059 4, 

Kunsthøgskolen i Bergen, 2007 

Bøker om grafikk 

Wye, Deborah Thinking Print ISBN 0810961644  

Tallman, Susan The Contemporary print ISBN 0 500 23684 4  

Burén, Jan af Det Mångfaldigade Originalet ISBN 9177985559.  

Printmaking: A Contemporary Perspective ISBN 978-0-9558628-9-2  

Saunders, Gill and Miles, Rosie  Prints Now - directions and definitions ISBN 1 873968 63 9  

Contemporary British Art in Print ISBN 1 873968 63 9  

Universal Limited Art Editions ISBN 0 8109 1732 7  

Cherix, Christophe, Print/Out 20 years in print,2012, The Museum of Modern Art New York   
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Navn på lab Intro Metall- og Smykkekunst   

Type  Intro-Lab: Introduksjon til fagområdet metall og smykkekunst, 

teknisk og teoretisk 

Inngår i følgende 

emne(r) MK101 

Målgruppe Bachelor1, Metall- og smykkekunst 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk og engelsk 

Kursansvarlig lærer Ingjerd Hanevold ingjhane@khio.no 

Leif Stangebye-Nielsen leifstan@khio.no  

Gjestelærer Ingen 

Gjennomføres 1. semester. Tidsplan leveres ved oppstart uke 35.  

Se oppdatering i TimeEdit/timeplan  

Plasser 8 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i 

kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

Studentene gjennomgår grunnleggende verkstedopplæring, slik at de på egen hånd skal kunne 

bruke maskiner og utstyr på fagområdet. Gjennom praktiske øvelser blir de kjent med 

forskjellige teknikker, uttrykksmuligheter og arbeidsmetoder, og de lærer å forholde seg til 

gjeldende sikkerhetsrutiner og ordensregler. Undervisning skjer i form av demonstrasjoner og 

foredrag både i grupper og individuelt. Det vil bli gitt konkrete arbeidsoppgaver, som 

innebærer benkearbeid, maskinering og plastisk bearbeiding av metall. Eksempler på sentrale 

kunstnerskap innen metallskulptur/objekter og smykkekunst vil bli presentert og diskutert.   

HOTWEEK inngår som en del av Intro-Lab. Se egen kursbeskrivelse på side 28.   

Arbeidskrav: 

Gjennomføring av øvelser og oppgaver, og aktiv deltagelse i perioden. 

Litteraturliste: 

Complete Metalsmith.  Tim McCreight  

Øvrig litteratur til lab objekt og lab smykkekunst. 

 

  

mailto:ingjhane@khio.no
mailto:leifstan@khio.no
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Navn på lab  Metall- og smykkekunst 

Type  Workshop, forelesninger, veiledning, diskusjoner 

Inngår i følgende emne(r) Høst: MK101, MK201, MK301 

Vår: MK111, MK211, MK311 

Målgruppe Bachelor1, 2 og 3. Valgbart for Master 

Forhåndskrav Intro-lab på metall- og smykkekunst 

Undervisningsspråk Norsk og engelsk 

Ansvarlig lærer Sigurd Bronger sigubron@khio.no   

Ingjerd Hanevold ingjhane@khio.no  

Leif Stangbye Nielsen leifstan@khio.no  

Gjestelærer Gjestelærere vil bli invitert inn 

Gjennomføres Fellesprogram/kjernetid mandager kl. 13-16, Høst ukene 35-37, 39-42, 

46-49. Vår ukene 1-4, 6-8, 12-14, 16-17. 

Resten av lab-tiden er åpen for egenarbeid. 

Plasser 16 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen 

i studieplanen for informasjon om sluttvurdering: 

http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på Bachelor i 

medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned 

til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  
Undervisningen ved Lab metall- og smykkekunst retter seg inn mot smykker og korpus forstått som 

kunstneriske disipliner, der vi vektlegger faginterne problemstillinger så vel som diskurser i det 

øvrige kunstfeltet.  Temaer som tas opp i laben, påvirkes og utvikles fortløpende gjennom våre felles 

samtaler. Innspill fra gjestelærere vil også utgjøre en del av lab-tilbudet.  Fagområdets undervisning 

baseres på to sidestilte bærebjelker; oppøvelse av tekniske ferdigheter og utvikling av et selvstendig 

kunstnerisk idegrunnlag. Det veksles mellom direkte undervisning og selvstendig arbeid. 

Kommunikasjon vil gjennom hele studiet være en viktig del av undervisningen og vil forutsette en 

høy grad av bevisstgjøring og artikulasjon hos den enkelte student.  

  

Smykker bærer på en historie som relaterer seg til personlige beretninger og kroppslige erfaringer. 

De er også sterkt knyttet til våre verdibegreper og hierarkiske forestillinger. Dagens smykkekunst 

løfter fram ulike samfunnsperspektiver og personlige beretninger som vi tradisjonelt ikke forbinder 

med smykker. Muligheten er der for at man med kroppen kan bære fram et budskap, og bli sitt eget 

galleri. Smykker formidler verdier, meninger og personlige uttrykk, og de utgjør en stemme i det 

offentlige rom. En studietur til München og SCHMUCK vil være en valgmulighet. 

 

Korpus er opprinnelig en sølvsmedtradisjon der bruksaspektet er nært koblet opp mot form og 

materialbruk. I dag er eksperimentering i ulike materialer og håndverkteknikker vårt utgangspunkt for 

å skape objekter og gjenstander som er relevante i en samtidig kunstkontekst.  

Ulike temaer vil bli drøftet i forhold til studentenes individuelle prosjekter, for eksempel 

bruksaspektet, kropp og handling, symbolbruk og håndverkets betydning.  

Installasjon, stedsspesifikk og arkitekturrelatert kunst samt oppdragskunst vil bli tematisert gjennom 

forelesninger, omvisninger, workshop og felles diskusjoner. En workshop i Polen som omhandler 

stedsspesifikk kunst vil være en valgmulighet. (Se egen kursbeskrivelse på side 27) 

Arbeidskrav: Tilstedeværelse i fellesprogram/kjernetid, ved besøk av gjestelærere, samt ved 

arrangerte studiebesøk. 

Litteraturliste: Relevant litteratur anbefales under lab-en.  

 

 

mailto:sigubron@khio.no
mailto:ingjhane@khio.no
mailto:leifstan@khio.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Kursnavn  Internasjonal Workshop i Skoki, Polen 

Kurstype  Workshop – frivillig del av lab-en Metall- og smykkekunst 

Kurset inngår i 

følgende emne(r) 

MK201, MK301 

Målgruppe Bachelor 2 og 3 / Master studenter fra Metall- og smykkekunst 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk, engelsk, polsk  

Kursansvarlig lærer Danuta Haremska danuhare@khio.no  

Gjestelærer En rekke internasjonale kunstnere 

Gjennomføres Uke 41 

Plasser 8 

Vurdering Kursets arbeidskrav vurderes til Godkjent/ ikke godkjent 

Kort beskrivelse av kurset:  

Workshopen er et møte mellom studenter og lærere fra University of Arts i Poznan i Polen og 

Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og Håndverk.   

Workshopen gir mulighet til å arbeide med et bestemt kunstprosjekt i nye omgivelser og i 

begrensede tidsrammer. Workshopen er en dynamisk arena for utveksling av ideer, meninger 

og diskusjoner mellom studenter og lærere fra de to kunstinstitusjonene.  

Studenten arbeider selvstendig med eget kunstprosjekt, og det gis individuell veiledning og 

gruppeveiledning, samt at studenten deltar i diskusjoner. 

Ansvarlig lærer fra polsk side er: Mikolaj Polinski, Jaroslaw Kozlowski, Jaroslaw Szelest,  

og Danuta Haremska fra norsk side. 

Arbeidskrav:  

Det kreves gjennomføring og presentasjon av eget kunstprosjekt samt deltakelse i diskusjoner 

som foregår hver dag gjennom hele workshopens varighet. 

Man legger fokus på konsept og presentasjon. 

 

 

  

mailto:danuhare@khio.no
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Kursnavn  HOTWEEK 2016 - TRANSIT 

Type Workshop, forelesninger, veiledning 

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK101, MK201, MK301 

Målgruppe Bachelor + Master 

 + fagutøvere innen Metall- og smykkekunst 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk og engelsk  

Ansvarlig lærer Ny professor + kollegiet metall- og smykkekunst  

Gjestelærer Nærmere informasjon i september 

Gjennomføres Uke 38 

Plasser Ubegrenset 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen 

til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

HOTWEEK fungerer som en møteplass for studenter og fagmiljø utenfor skolen, der man 

utvikler arbeider i forhold til et overordnet tema. Gjestelærere er invitert for å stimulere til 

debatt og engasjement. Det blir holdt kunstnerpresentasjoner av både gjestelærerne og spesielt 

inviterte utøvere. Studentene blir kjent med fagutøvere i det praktiske arbeid i verkstedene. 

Workshop, forelesninger, veiledning i grupper og individuelt, verkstedsveiledning m.m.  

Arbeidene presenteres i en avsluttende utstilling. 

 

Arbeidsform:  
Deltagelse på foredrag og kunstnerpresentasjoner. Selvstendig arbeid med veiledning av 

gjestelærere.  

 

Vurderingsform: Studenten får kontinuerlig muntlig tilbakemeldinger underveis. Ved endt 

kurs blir studentens arbeid diskutert i en felles gjennomgang med de kursansvarlige. 

Arbeidskrav:  

Studentene ska delta i felles presentasjoner, veiledninger individuelt og i grupper, 

forelesninger m.m. 

 

  

http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Navn på lab MMM, Metall-Materialer-Metoder 

Type  Workshop, forelesninger, veiledning, diskusjoner 

Inngår i følgende 

emne(r) MK111, MK211, MK311 

Målgruppe Bachelor1-3, Valgbart for Master  

Forhåndskrav Intro-lab på metall- og smykkekunst 

Undervisningsspråk Norsk og engelsk 

Kursansvarlig lærer Ingjerd Hanevold ingjhane@khio.no  

Danuta Haremska danuhare@khio.no  

Leif Stangebye-Nielsen leifstan@khio.no  

Gjestelærer Gjestelærere vil bli invitert  

Gjennomføres Fellesprogram hver mandag kl. 13-16. Våren 2017 ukene 1-8, 

12-14 og 16-17. Resten av lab-tiden er åpen for egenarbeid. 

Plasser 8 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk 

-klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i 

kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

Lab MMM fokuserer i første rekke på metallmaterialer, deres egenskaper, 

uttrykksmuligheter, ulike arbeidsmetoder og teknikker. For hvert år blir det planlagt et 

tilbud til studentene som i størst mulig grad avspeiler deres ønsker og behov i forhold til sitt 

kunstneriske utviklingsprosjekt. Fordi det er så mange fordypingsmuligheter innen 

metallfaget har vi ambisjoner om å gi ulike tilbud hvert år, slik at flest mulig studenter på 

BA studiet deltar. Lab MMM er spesielt anbefalt for våre 1. år studenter som ikke har 

praktisk erfaring i metallbearbeiding fra før. 
 

Det legges opp til selvstendige utprøvinger og eksperimentering i verkstedene, basert på 

kortere workshops eller mer omfattende kurs. Så langt det er mulig, vil det være anledning 

for studenter utenom laben å følge undervisningen i utvalgte perioder. Utgangspunktet er at 

studentene må bevisstgjøre seg på hvilke undersøkelser av faglige metoder og teknikker som 

trengs for å utvikle eget kunstnerskap.  
 

Mulige workshops og kurs: 

- Støp, vakuum- sand- og silikatstøp.  

- Overflateteknikker, emaljering, patinering, etsing og elektroforming.  

- Plastisk bearbeiding, kald og varmsmiing, siselering og trykking   

- CAD/ CAM digitale verktøy. 

- Kunst og offentlig rom 

Arbeidskrav: 

Tilstedeværelse på lab-dagene mandag, ved besøk gjestelærere og arrangerte studiebesøk. 

Litteraturliste: Complete Metalsmith.  Tim McCreight. Øvrig litteratur til lab objekt og lab 

smykkekunst  

 

 

 

mailto:ingjhane@khio.no
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Kursnavn  Fordypningsgruppe Metall- og smykkekunst,  

høst 2016, vår 2017 

Kurstype  Fordypningen ska belysa ulike problemstillinger innen fagområdet 

og består av forelesninger, ekskursjoner, tekstanalyser. 

Kurset inngår i 

følgende emne(r) 

Høst: MK103, MK203, MK303 

Vår: MK113, MK213 

Målgruppe Bachelor 1-3. Åpent for Master 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk og engelsk 

Kursansvarlig 

lærer 

Ny professor  

Gjestelærer Gjestelærer vil bli invitert 

Gjennomføres Onsdager kl. 13-16: Se oppdatering i TimeEdit/timeplan 

Plasser Ubegrenset 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om sluttvurdering: 

http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på Bachelor i 

medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll 

ned til Lenker: Studieplan (pdf)  

Kort beskrivelse av kursen 

Fordypingen på Metall- og smykkekunst har fokus på fagområdets kunstnere, 

utstillingsvirksomhet og litteratur. Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner, 

besøk til utstillinger og aktuelle atelier og verksteder. 

Studentene deltar aktivt i ulike øvelser og diskusjoner. 

  

Etter kurset skal studenten ha: 

- utviklet sin innsikt innen metall- og smykkekunstområdet. 

- kjennskap til kunstnere som arbeider innen området 

- kjennskap til aktuelle gallerier, visningssteder og hjemmesider 

- kunnskap om ulike diskurser og teorier som gjelder vårt fagfelt 

- utviklet metoder for å gjøre egne undersøkelser ut fra sitt eget kunstneriske ståsted  

 

Arbeidskrav: 
Aktiv tilstedeværelse og deltagelse på fordypingen: i diskusjoner, ved besøk av 

gjestelærere, arrangerte studiebesøk, teoristudier og lese anbefalt litteratur. 

Litteraturliste: 
Relevant litteratur anbefales av kursansvarlig 

 

  

http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Navn på lab  Keramisk Metode I/ Ceramics Method I 

Type  Workshop, forelesninger, veiledning, diskusjon. Grunnleggende 

teknisk og kunstnerisk kunnskap 

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK101  

Målgruppe Bachelor1 keramikk, ellers åpent for alle 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Skandinavisk, engelsk 

Ansvarlig lærer Irene Nordli irennord@khio.no  

 Kjell Rylander kjelryla@khio.no  

Gjestelærer Det vil være forskjellige gjestelærere/forelesere 

Gjennomføres Høstsemesteret 2016, ukene 35-37, 39-42, 46-49. Fellesprogram 

mandag kl. 09.00-12.00. Demonstrasjon og oppfølging flere dager 

i uken. Tidsskjema kommer ved oppstart. Resten av lab-tiden er 

åpen for egenarbeid.  

Plasser 12 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen 

til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

Introduksjon til keramikkfaget.  

I Metode 1, gis det grunnleggende innføring i de sentrale keramiske prosesser. Gjennom 

introduksjoner, demonstrasjoner og egenutprøvninger opparbeides kunnskap om bruk av ulike 

leiretyper, keramiske metoder, og enkel innføring i glasur/overflatebehandlinger.  

Denne lab gir innsikt og erfaring i bruk av maskiner og utstyr knyttet til arbeid med keramikk, 

inkludert HMS-rutiner. Studenten skal opparbeide seg kjennskap til spekteret av muligheter 

som fagområdet gir. 

Parallelt med denne faglige innføringen vil ”Stilleben/Still Life” være et tema. Studentene 

arbeider med og utvikler sine egne prosjekter relatert til det tredimensjonale stilleben. 

Hva er et stilleben og hvorfor er det en viktig sjanger i kunsten? Gjennom forelesninger og  

refleksjon undersøker vi hverdagsobjekter, sammensetninger og komposisjon av ulike 

gjenstander. 

Undervisningen vil gis i intervaller med ulikt tempo. Det vil være workshops, forelesninger, 

samlinger, gruppekritikk, utflukter, selvstendig arbeid og arbeid mot en presentasjon/utstilling 

på slutten av semesteret (semesterevaluering). 

Arbeidskrav:  

Det stilles krav om gjennomføring av øvelser, oppgaver og utvikling av egne prosjekter. Samt 

tilstedeværelse ved forelesninger og annen undervisning  

Studentene bør delta i diskusjoner og bidrar til et aktivt og levende miljø. 

Litteraturliste: Reijnders, Anton: The Ceramic Process (European Ceramic Work Centre) 

Scott, Paul: Ceramics and print.  (2012 Third Edition) 

  

mailto:irennord@khio.no
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Navn på lab  Keramisk metode II/ Ceramics Method II 

Type  Workshop, forelesninger, veiledning, diskusjoner 

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK111, MK211, MK311 

Målgruppe Bachelor 1 keramikk, ellers åpent for alle 

Forhåndskrav Grunnleggende forståelse for keramiske prosesser. 

Undervisningsspråk Skandinavisk og engelsk 

Ansvarlig lærer Irene Nordli IrenNord@khio.no  

Paul Scott PaulScot@khio.no 

Vikar/kontaktperson: Marit Tingleff  Marit.Tingleff@khio.no  

Gjestelærer Gjestelærere vil bli brukt. 

Gjennomføres Lab samling/ fellesprogram mandager kl. 09 – 12, ukene 1-8, 12-

14, og 16-17. NB! Enkelte andre dager vil det også kunne foregå 

forelesninger og / eller workshops. Tidsskjema kommer ved 

oppstart. Resten av lab-tiden er åpen for egenarbeid. 

Plasser 15 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen 

til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Beskrivelse: 
Keramisk metode II, vil ha hovedfokus på:  

- Bygging / støpning av flater, - som fat-lignende objekt eller fliser. 

- Rombegrep / figuren i rommet. 

- Overflaten, fokus på glasur og andre overflateteknikker 

Utover vårsemesteret fokuseres det på temaer som omhandler forståelsen av figuren/objektet i 

rom og på flate – i fliser og andre typer keramiske flater.  
 

Vi vil undersøke tyngdekraften som egenskap i materialet leire, i prosessen og i resultatet.  

Teknikkene som gir rike keramiske overflater er uendelig mange. Vi vil utvide vår forståelse 

av hva glasur er, hvordan vi utvikler maleriske kvaliteter i våt leire, – prøve ut diverse trykk 

metoder og videreutvikle temaer rundt ”readymades”, allerede lagde ting. 

Det arbeides i alle stadier av den keramiske prosessen med tanke på å lære seg å planlegge et 

uttrykk som først dukker opp etter lang tid og etter mange brenninger eller andre prosesser. 

Ved å brenne igjen og igjen oppstår nye lag i flaten, som kan gi overraskelser og ny innsikt. 
 

Både det å kunne forestille seg de store transformasjonene som skjer gjennom de forskjellige 

stadiene i den keramiske prosessen, fra våt leire til tørr, brent, glasert, brent igjen osv. – og å 

akseptere de forandringene som skjer, er noe alle må øve på. Det trengs tid og erfaring, dette 

er evigvarende problemstillinger for alle som arbeider med keramisk kunst. 

Det vil bli brukt gjestelærer med stor kunnskap om glasur, og glasurenes muligheter for å være 

bærene uttrykk både som overflate og form. 

Paul Scott vil demonstrere, forelese og inspirere til å se mulighetene i både metoder som 

trykk-teknikker og ikke minst i reparasjonens historiske og nåtidige aktualitet.  

Undervisningen vil gis i intervaller med ulikt tempo. Det vil være workshops, utflukter, 

forelesninger, samlinger, gruppediskusjon, selvstendig arbeid, individuell veiledning og arbeid 

mot presentasjon/utstilling på slutten av semesteret, (semesterevaluering). 

Arbeidskrav:  

mailto:IrenNord@khio.no
mailto:PaulScot@khio.no
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Engasjement og utforskningstrang. Foreta undersøkende prosessarbeid i henhold til 

egendefinerte problemstillinger under veiledning. Delta aktivt i workshops, diskusjoner og 

samtaler, under forelesninger, gruppearbeid, introduksjoner og demonstrasjoner.  

Litteraturliste:  
En større litteraturliste vil foreligge som et supplement i løpet av lab. start. 

Som faglitteratur bruker vi bl.a: Reijnders, Anton: The Ceramic Process (European Ceramic 

Work Centre). Scott, Paul: Ceramics and print.  (2012 Third Edition) 
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Navn på lab  Keramisk romlighet/ Ceramics Space  

Type  Workshop, forelesninger, veiledning, diskusjoner 

Inngår i følgende emne(r) MK101, MK201, MK301 

Målgruppe Bachelor- og Masterstudenter  

Forhåndskrav Interessert i å utforske rommet og materialet 

Undervisningsspråk Skandinavisk og engelsk 

Ansvarlig lærer Anja Bache AnjaBach@khio.no 

Marit Tingleff Marit.Tingleff@khio.no  

Gjestelærer Gjestelærere vil bli brukt. 

Gjennomføres Lab. samling/ fellesprogram tirsdager kl. 13 – 16, ukene 35-37, 

39-42 og 46-49. NB! Enkelte andre dager vil det også kunne 

foregå forelesninger og / eller workshops. Tidsskjema kommer 

ved oppstart. Resten av lab-tiden er åpen for egenarbeid. 

Plasser 20 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen 

til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Beskrivelse:  

Keramisk romlighet/ Ceramics Space er en lab hvor volumet, romligheten, rommet i, rommet 

rundt, rommet utenfor – Space utforskes i objektet, i installasjonen, i det stedsspesifikke, det 

intime rom eller i det store offentlige rommet. 
 

Vi vil arbeide ut fra forskjellige kunstneriske strategier. Lab undervisningen vil deles mellom 

professor Marit Tingleff og førsteamanuensis Anja Bache. 
 

Strategi 1:  

Marit Tingleff vil arbeide ut fra det konkrete arbeidet i verkstedet, hvor det å bygge store og 

små objekt, vil være utgangspunkt for utforskningen av det romlige i form og kontekst. Vi vil 

diskutere kvalitetsbegreper rundt form og funksjon, opparbeide forståelse og bevissthet rundt 

konstruksjon, tyngdekraft, vekt, skala, etc. 

 

Ut fra en stor modellert form testes styrken i en hul konstruksjon som strategi for å bygge stor-

skala keramikk. Studentene inviteres til å bygge med, eller bygge egne arbeider ved siden av 

på Byggetorget.  

 

Vi vil diskutere og utfordre kompliserte tekniske problemer som oppstår under byggingen, – 

maling med begittinger, tørking, flytting, glasur/glasering og brenninger. Løsningene i slike 

problemstillinger ligger både i den kollektive erfaringen vi har i fagmiljøet og i nye løsninger 

vi tenker og resonnerer oss fram til og ikke minst, prøver ut i praksis. 

 

Strategi 2: 

Anja Bache bruger en anden strategi og ser på hvordan andre fagområder arbejder med rum og 

materialitet i deres kunstneriske virke og hvordan det er at afprøve dem i praksis. 

 

Vi ser, via forelæsninger og diskussioner, på hvordan udvalgte installationskunstnere, 

arkitekter og designere, performance kunstnere og filosoffer arbejder med forholdet mellem 

mailto:AnjaBach@khio.no
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rum og materialet, og kommer herunder ind på begreber som skala, æstetik, konceptuel, 

stedsspecifik, atmosfære med videre. 

 

Vi vil også ved en række korte workshops i praksis afprøve nogle af de metoder de nævnte 

faggrupper anvender når de skaber stedsspecifik installationskunst, arkitektur, design og 

performance.Vi vil her arbejde med ler, men også med papir, pap, fotos, video, lys, lyd og 

andre relevante materialer og ingredienser.  

 

Vores afsæt er keramik som konceptuel stedsspecifik keramisk installationskunst, der den 

også agerer med sit publikum, tenderer performancekunst. 

Arbeidskrav:  

Studentens egen arbeidsplan ligger til grunn for den utforskningen studenten vil arbeide med.  

En aktiv bruk av arbeidsplanen er en forutsetning. 

- Studentene deltar i samlingene, relevante workshops og forelesninger som vil utvide 

perspektivet på eget arbeide.  

- Studentene deltar i diskusjoner og bidrar til et aktivt og levende fagmiljø. 

- Ved semestergjennomgang presenterer studentene et utvalg arbeider, 

presentasjonsform og samarbeidsevne vektlegges. 

Litteraturliste: 

Studentene oppfordres til å lese, bredt og ut fra egen interesse. 

En større litteraturliste vil foreligge som et supplement i løpet av lab-start. 

Som faglitteratur bruker vi blant annet: 

Reijnders, Anton: The Ceramic Process (European Ceramic Work Centre) 

Scott, Paul: Ceramics and print.  (2012 Third Edition) 

de Waal, Edmund: 20th century ceramics (Thames & Hudson world of art) 

Anbefalt lesning: 

Harrod, Tanya: The real thing, essays on making in the modern world. Hyphen Press, London 

2015 

Britton, Alison: Seeing Things, Collected Writing on Art, Craft and Design.Occasional Papers 

2013 
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Kursnavn  Hot Week: Fokus på kunstnerisk forskning innen faget 

keramikk 

Kurstype  Forelesninger, diskusjoner, praktisk workshop 

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

MK101, MK201, MK301 

Målgruppe Bachelor/ Master keramikk 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Skandinavisk og engelsk  

Kursansvarlig lærer Marit Tingleff Marit.Tingleff@khio.no  

Katrine Køster Holst katrhols@khio.no  

Gjestelærer Ansatte ved fagområdet keramisk kunst 

Gjennomføres Uke 38 

Plasser Alle studenter og ansatte ved fagområdet keramisk kunst 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent / ikke godkjent 

 

Kort beskrivelse av kurset:  

 

Denne uken vil fagområdet keramisk kunst ha et internt fokus. Vi vil se på hva vil holder på 

med, de fagansatte og studenter fra alle undervisningstrinn. Hvilken type kunstnerisk 

forskning bedrives? Hva er kunstnerisk forskning? Vi samtaler, både rundt måltid, i 

verkstedet, i grupper, og samles til forelesninger. 

 

Arbeidskrav:  

 

Aktiv deltagelse i diskusjoner / samtaler og interesse for de tema som løftes. 
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Navn på lab  Lera. Keramikk som språk 

Type  Workshop, forelesninger, veiledning, diskusjon 

Inngår i følgende emne(r) MK211, MK311  

Målgruppe Bachelor 2 og 3. Master oppfordres til å delta. 

Forhåndskrav Gjennomført/bestått bachelor 1  

Interessert i å utforske forståelse-prosesser bakom kunstneriske 

uttrykk i det keramiske materialet 

Undervisningsspråk Skandinavisk og engelsk 

Ansvarlig lærer Kjell Rylander kjelryla@khio.no 

Gjestelærer Gjestelærere vil bli brukt. 

Gjennomføres Lab. samling/fellesprogram tirsdager kl. 13 – 16, ukene 1-8, 12-

14 og 16-17. NB! Enkelte andre dager vil det også kunne foregå 

forelesninger og / eller workshops. Tidsskjema kommer ved 

oppstart. Resten av lab-tiden er egenarbeid. 

Plasser 10 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen 

til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

Lera. Keramikk som språk er en lab hvor vi utforsker forståelse-prosesser bakom kunstneriske 

uttrykk i materialområdet lera-keramikk.   

Hur kan kunstnerens dialog med materialet vara med og påvirka uttrykket i objektet, i 

installasjonen? 

I labbet vill vi varva praktisk arbeide, med reflekterende samtal ut fra forskjellige kunstneriske 

strategier. Vårt material utgörs av allt från redan brända föremål, till obränd lera, gips, papper, 

- allt material som finns med og stöttar, bär och håller objektet är av relevans.  

 

Undervisningen vill låta studenter påverka lab-tilfellene, genom att komma med forslag og 

frågeställningar som känns relevante från student perspektiv. 

 

Hvilke tanker ställs vi innfor når vi skal arbeide med objekt? 

Labben skal diskutere og se nærmere på frågor som finns med under en arbetsprocess, från ide 

til genomförande.  

Hvilke kriterier/ståndpunkter är med og bidrar til hur vi bedømmer ett ler-keramisk verk?    

Hvilke olika moment inneholder en arbeids prosess?  

Hvilke tanker är med og formulerer ett kunstnärligt språk/uttrykk, eksponering av arbeide, 

sammanhang/kontext? 

 

Undervisningen vil være workshops, forelesninger, gruppediskusjon og selvstendig arbeid. 

Arbeidskrav:  

Delta aktivt i workshops, diskusjoner, og vid forelesninger. 

Litteraturliste: Kommer ved oppstart av lab. 
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Kursnavn  Fordypningsgruppe keramisk kunst  

Høst 2016 og vår 2017 

Kurstype  Forelesninger, diskusjoner 

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

Høst: MK103, MK203, MK303 

Vår: MK113, MK213 

Målgruppe Bachelor og Master, øvrige interesserte 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Skandinavisk og engelsk 

Kursansvarlig lærer Marit Tingleff Marit.Tingleff@khio.no (Høst 2016) 

Vår 2017: nytilsatt fagområdeansvarlig i samarbeid med 

øvrig fagpersonale på keramikk.  

Gjestelærer Gjestelærere vil bli brukt, opplyses i god tid før forelesning 

Gjennomføres Torsdager kl. 13 – 16. Se oppdatering i TimeEdit/timeplan 

Plasser Obligatorisk for Bachelor keramikk, Master og alle andre 

er velkomne. 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-

handverk -klikk på Bachelor i medium- og materialbasert 

kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse av kurset:  

I fordypningsundervisningen ønsker vi å ha et bredt perspektiv på hva som foregår i det 

keramiske kunstfeltet. Keramikk opplever å bli gjenoppdaget som aktuelt kunstnerisk medium 

og materiale. Fordypningen vil belyse det som har skjedd i faget tidligere og vil prøve å sette 

det som skjer i dag inn i en større sammenheng. Det vil komme gjesteforelesere og 

fagområdets ansatte vil lede diskusjoner/ samtaler rundt sentrale spørsmål i og rundt faget. Vi 

vil besøke utstillinger og følge diskusjoner/ artikler i fagtidsskrift og på aktuelle web.sites 

 

Arbeidskrav:  

Aktiv deltagelse i diskusjoner/ samtaler og interesse for de tema som løftes fram. Det kan 

forekomme krav om innlevering av enkel tekst eller lesing av artikkeler eller lignende. 

Det ønskes at studentene engasjerer seg og tar initiativ til faglige diskusjoner og tema som kan 

belyses. 

Litteraturliste:  

Viktig ukentlig lesning: https://cfileonline.org 

 

Anbefalt lesning: 

Harrod, Tanya: The real thing, essays on making in the modern world. Hyphen Press, London 

2015 

Britton, Alison: Seeing Things, Collected Writing on Art, Craft and Design. Occasional Papers 

2013 
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Navn på lab  Intro Tekstil 

Type  Forelesninger, undervisning, praksis i verkstedene 

Inngår i følgende emne(r) MK101 

Målgruppe Bachelor1 studenter. Ved ledige plasser er deler av Lab åpen for 

påmelding av andre. Master studenter oppfordres til å delta.  

Forhåndskrav Ingen  

Undervisningsspråk Norsk 

Ansvarlig lærer Sidsel Palmstrøm sidspalm@Khio.no 

Hege Bratsberg hege.bratsberg@Khio.no 

Gjestelærer Anne Knutsen anne.knutsen@Khio.no 

Gjennomføres Ukene 35-42, 46-49. Kl. 9-16 hver dag med unntak av 

obligatorisk undervisning som teori, tekstil fordypning, 

skrivekurs, Agenda o.l.  

Plasser 10 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen 

til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  
Dette er en introduksjon til Tekstil som fagområde, der tekstil erfares og diskuteres som et materiale, 

som et sett teknikker og som en måte å tenke på.  

Hovedfokus i perioden er å gi studentene praktisk erfaring og grunnleggende forståelse for tekstile 

materialer og de muligheter som ligger i bearbeidelse og anvendelse av disse. Etter introduksjon til 

hver av de to fordypningsområdene -Trykk og Vev, legges det inn en periode for å knytte erfaringer fra 

verkstedene til egen kunstnerisk praksis.  
 

Intro -Stofftrykk: Introduksjonen gir en innføring og grunnforståelse for ulike stofftrykk-teknikker, 

trykkredskaper og fargegrupper i møte med tekstile materialer. Blokktrykk og silketrykk er de mest 

brukte trykkteknikkene. Studentene vil introduseres til direkte-trykk, etsetrykk og reservetrykk, de vil 

også undersøke andre redskaper for å avsette spor og avtrykk i flaten. Forelesninger i perioden vil 

belyse tema som farge, ornament og tekstile trykktradisjoner. 
 

Intro - Vev: Introduksjonen til vev gir en grunnforståelse for tekstilens minste byggesteiner; fiberen 

og tråden og for grunnprinsippene for å danne tekstile flater med veven som redskap. Studentene setter 

opp en egen vev og gjør en undersøkelse i denne. 
 

Digital tekstil printer: Kurs med sertifisering for Digital tekstil printer planlagt i uke 48. Kurset er 

ikke obligatorisk for Bachelor1. Påmelding kreves.   
 

Sted: LAB Intro Tekstil gjennomføres i verkstedene for Stofftrykk og Vev. 

Detaljert ukeplan og program for perioden deles ut ved oppstart.  

Arbeidskrav: Deltagelse alle kursdager. Gjennomføring av øvelser, og oppgaver, og aktiv deltagelse 

hele perioden. 

Litteraturliste: Kompendier og anbefalt litteratur leveres ut til undervisningen. Utstrakt bruk av 

biblioteket anbefales. 
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Navn på lab  Oslos kunstscene  

Type  Kunstnerpresentasjoner, studio besøk, Research basert arbeid. 

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK101, MK201, MK301  

Målgruppe Bachelor 

Forhåndskrav Gjennomført/bestått 1. semester bachelor 

Undervisningsspråk Norsk 

Ansvarlig lærer Hans Hamid Rasmussen hansrasm@khio.no  

Gjestelærer Camilla Steinum? 

Gjennomføres Fellesprogram/Lab- tid: Tirsdager kl. 13-16, ukene 35, 36, 37, 

39, 40, 41, 42, 46, 47, 48 og 49.  

Resten av lab-tiden er egenarbeid. 

Plasser Åpent 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen 

til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

Vi skal bruke lab tiden til å gjøre oss kjent med ulike kunstneriske praksis og strategier for 

eget kunstnerskap med utgangspunkt i Oslos kunstscene. Hvordan finner vi plass/tilhørighet 

for egen kunstnerisk interesse ambisjoner? Hvordan forholder vi oss til kunst scenen? 

Hvordan eksisterer og utvikles ulike visningsrom?  

Vi skal besøke visningssteder, studio besøk til kunstnere, kuratorer, og vi skal gjøre oss kjent 

med private og offentlige støtteordninger til visuelle kunstneriske utrykk.  

 

Arbeidskrav:  

Det forventes at de som deltar, tar ansvar for utviklingen av lab, deltar aktivt og stiller opp til 

avtalte møter og utfører oppgaver som en har tatt på seg. 

 

Litteraturliste:  

Anbefalt litteratur presenteres i løpet av perioden 
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Navn på lab  Tekstil praksis  

Type  Workshops, kurs, forelesninger, atelierbesøk, gruppeundervisning, 

veiledninger, studiereise 

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK111, MK211, MK311 

Målgruppe Bachelor og Master studenter 

Forhåndskrav Gjennomført grunnopplæring i stofftrykk og vev, dvs 1. semester på 

Tekstil eller tilsvarende  

Undervisningsspråk Norsk 

Ansvarlig lærer Sidsel Palmstrøm sidspalm@Khio.no 

Hege Bratsberg hege.bratsberg@Khio.no 

Anne Knutsen anne.knutsen@Khio.no 

Gjestelærer Diverse forelesere og gjestelærere 

Gjennomføres Ukene 1–17.     Felles program mandager kl. 9-12.  

                          Lærertilstedeværelse onsdager 9-16 

Uke 1 og 2.        Workshop i kjemisk innfarging, hele uka 

Uke 3 og 4.        Tekstile fargeteknikker 

Uke 6.                Kurs i TC1, digital trådstyringsvev, hele uka 

Uke 7 og 8.        Vev kollokvier 

Uke 10 eller 11. Studiereise til Textiel Lab og Textiel Museum 

Tillburg,   

                           Nederland. Antwerpen, Brussel, og/eller Amsterdam 

Uke 12 -14.        Stofftrykk. Bearbeidelser av tekstile flater  

Uke 16 og 17.    Eget arbeid 

Plasser 12 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen 

i studieplanen for informasjon om sluttvurdering: 

http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på Bachelor i 

medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned 

til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

Tekstil praksis er en tredelt lab som er knyttet opp mot verkstedene for farge, vev og stofftrykk. 

Studentene skal kunne innhente kunnskap til bruk i egen kunstneriske fordypning, og ha tilgang på 

teknisk og kunstnerisk veiledning etter individuelle behov. 

I ukene 1-4 er fokus farge. Perioden starter med en 2 ukers workshop i kjemisk innfarging av 

vegetabilske og animalske fibre. I ukene 3 og 4 er temaet tekstile fargeteknikker som ikat og shibori.  

Lærer vil også være tilstede enkelte onsdager gjennom resten av semesteret.  

Ansvarlig lærer Anne Knutsen. 

I ukene 6-8 er fokus vev. Perioden starter med kurs i den digitale trådstyringsveven TC1.  

I ukene 7 og 8 behandles problemstillinger innenfor vev etter deltakernes ønsker og behov. Hvis det er 

interesse for studietur med mulighet for industriell produksjon, vil det jobbes for å få dette til i uke 8. 

Lærer vil også være tilstede enkelte onsdager gjennom semesteret. Ansvarlig lærer Hege Bratsberg. 

I ukene12-14 er fokus stofftrykk. Perioden gir innføring i teknikker for bearbeiding av tekstile flater 

som cloque og utbrenning. Det gis også en 1 dags workshop hvor andre metoder for stoffbearbeidinger 

undersøkes. Ansvarlig lærer Sidsel Palmstrøm. 

I uke 10 eller 11 planlegges studietur til Textiel Lab og Textiel Museum i Tillburg, Nederland. I 

tillegg besøkes museer og gallerier i Antwerpen, Brussel og/eller Amsterdam. 

Det er mulig for studenter å delta i deler av laben etter individuell avtale med lærere ved semesterstart. 

Arbeidskrav: Obligatorisk deltakelse i fellesprogrammet. Aktiv deltakelse i diskusjoner, samt 

gjennomføring av øvelser og oppgaver knyttet til de spesifikke delene av lab-en.  

Litteraturliste: Anbefalt litteratur deles ut ved oppstart 

mailto:sidspalm@Khio.no
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Navn på lab  Tekstil: Utstillings praksis 

Type  Workshop 

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK111, MK211, MK311 

Målgruppe Bachelor 1, 2 og 3, samt Master 

Forhåndskrav Gjennomført/bestått 1. semester Bachelor 1 

Undervisningsspråk Norsk, engelsk  

Ansvarlig lærer Hans Hamid Rasmussen hansrasm@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Fellesprogram tirsdager kl. 13-16, ukene 1-4, 6-8, 12-14, 16 og 

17 samt workshop i korridoruker.  

Resten av lab-tiden er egenarbeid.  

Montering av utstilling starter 23. april med åpning 27. april. 

Plasser 10 students  

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen 

til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse: Lab deltagelse skal lede fram til utstilling på galleri RAM med 

åpning torsdag 27. april. Utstillingen er fagområdets bidrag til Norske Tekstilkunstneres 40 

års jubileum. Vi skal samarbeide med kurator og gjennom lab perioden gjøre oss erfaringer 

med praktiske utfordringer, økonomi og produksjon i forhold til et bestemt utstillingsrom. 

Studenter som deltar i laben, skal være med på å påvirke, forme og bygge opp utstillingen i 

samarbeid med daglig leder for galleri RAM, kurator og lab-ansvarlig. 

 

Arbeidskrav: Deltagelse i planlagte arbeidsperioder, og ferdigstilling av kunstnerisk arbeid 

til åpningen av utstilling på galleri RAM. 

Litteraturliste: Anbefalt litteratur presenteres i løpet av perioden  
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Navn på lab  Fordypningsgruppe tekstil kunst, høsten 2016  

The White cube 

Type  Student drevet research, forelesninger, diskusjoner  

Inngår i følgende emne(r) MK103, MK203, MK303 

Målgruppe Bachelor 1, 2 og 3 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk 

Ansvarlig lærer Hans Hamid Rasmussen hansrasm@khio.no  

Gjestelærer Olga Schmedling olgschm@khio.no  

Gjennomføres Torsdager, kl.13-16:00. Se oppdatering i TimeEdit/timeplan 

Plasser Åpent 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen 

til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

 

Høstens fordypning skal brukes til å bli kjent med enkelte av Oslo-scenens white cube 

galleries. Hvilken kunstneriske profil har galleriet, lokalt/internasjonalt? Hvilken plass gis det 

til ulike kunstneriske utrykk? Hvordan bygges kunstnere opp, deltagelser på messer, utstilling, 

grafisk profil etc.? 

 

Arbeidskrav: 

  

Det forventes at alle støtter opp om utviklingen av fordypningen, deltar aktivt, stiller opp til 

avtalte møter og utfører oppgaver som en har påtatt seg. 

 

Litteraturliste:  

 

Anbefalt litteratur presenteres i løpet av perioden 
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Navn på lab  Fordypningsgruppe tekstil kunst, våren 2017 

På utsiden av en den hvite kube / Outside the white cube 

Type  Diskusjonsgruppe 

Inngår i følgende emne(r) MK113, MK213 

Målgruppe Bachelor 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk 

Ansvarlig lærer Hans Hamid Rasmussen hansrasm@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Torsdager kl. 13-16. Se oppdatering i TimeEdit/timeplan 

Plasser Åpent 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen 

til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse: 

 

 Fordypningen skal videreføre undersøkelser av Oslos kunstscene, den som befinner seg 

utenfor den hvite kube. Vi skal gjøre oss kjent med ulike alternative strategier innenlands så 

vel som utenlands. Hvilken kunstneriske strategi utvikles i byer som fraflyttes, for eksempel 

Detroit, og hva gjør kunstnere for å overleve i byer som gentrifiseres.  

 

Arbeidskrav: 

  

Det forventes at alle støtter opp om utviklingen av fordypningen, deltar aktivt, stiller opp til 

avtalte møter og utfører oppgaver som man har påtatt seg. 

 

Litteraturliste:  

 

Anbefalt litteratur presenteres i løpet av perioden 
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Navn på lab  dLab 

Type  Workshop, seminarer, demonstrasjoner, forelesninger, diskusjoner, 

tekniske øvelser 

Inngår i følgende 

emne(r) 

Høst: MK201, MK301 

Vår: MK111, MK211, MK311 

Målgruppe Høst: Bachelor 2, 3 Master 

Vår: Bachelor 1, 2 og Master 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk, og engelsk ved behov 

Ansvarlig lærer Trine Wester wester@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres  
 

Fellesprogram tirsdager kl.13-16, dForm. Lærere/veiledere er i 

tillegg tilstede ved behov. Høst 2016 ukene: 35-42, 46-49.  

Vår 2017 ukene 1-4, 6-8, 12-14, 16-17 

Plasser 12 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om sluttvurdering: 

http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på Bachelor i 

medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll 

ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

dLab skal utforske digital teknologi både som konsept, som kontekst og som verktøy for en 

kunstnerisk praksis. 

Utgangspunktet for aktiviteten ved dLab er problemstillinger tilknyttet vår omgang med 

teknologi. Ved å se dette i et bredere kulturelt, sosialt og politisk perspektiv skal studentene 

utvikle en kritisk bevissthet i forhold til dagens og morgendagens digitale teknologi. Basert på 

kunnskapen om dette skal studentene gjennom praktisk arbeid undersøke hvordan dette kan 

omsettes til kunstneriske problemstillinger, praksiser og arbeider. 

Aktiviteten i dLab vil ha varierende form og er satt sammen av demonstrasjoner, seminar, 

workshop, forelesninger, diskusjoner, tekniske øvelser, utstillings-besøk, atelierbesøk, 

gjestelærere, temaintroduksjoner, presentasjon av aktuelle kunstnerskap, egen-arbeid, 

tekstlesing, individuell veiledning og oppfølging. 

dLab har en klar forankring i det medium- og materialbaserte. Gjennom sin ustabile karakter 

betraktes det digitale som et plastisk materiale. Som en metode kan digitale prinsipper og 

teknikker være modell for alternativ tenkning. 

Verkstedet dForm er arena for det meste av dLabs aktivitet. dForm er Kunsthøgskolens 

verksted for digital form og digital fabrikasjons-teknologi. Gjennom praktisk bruk skal vi 

utforske disses kreative potensiale og tilpasse disse til den enkelte students verkstedpraksis 

Arbeidskrav: Tilstedeværelse på fellesprogram og alle lab-møter 

Litteraturliste: Vil legges ut på egen Facebook gruppe 
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Kursnavn  Bachelor 1 teori, høsten 2016 

Type  Teoriseminar, forelesning 

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

MK103  

Målgruppe Bachelor 1 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk/eventuelt engelsk 

Kursansvarlig lærer Olga Schmedling olgaschm@khio.no 

Gjestelærer  

Gjennomføres Inngår i kurset « Bachelor 1 workshop/intro»: 

Uke 33: Fom tirsdag 16. august tom fredag 19. august  

Uke 34: Fom mandag 22. august tom onsdag 24. august  

Uke 44: Fom mandag 31. oktober tom torsdag 3. nov.  

Uke 45: Fom mandag 7. nov. tom onsdag 9. nov.  

 

Alle dager kl. 9-16.  

Se for øvrig oppdateringer i TimeEdit/timeplan 

Plasser 32 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-

handverk -klikk på Bachelor i medium- og materialbasert 

kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse: 

Generell teori/tekst/tolking er tverrfaglig og er en del av emnet Kontekstualisering. 

Undervisningen organiseres som workshops, kurs med oppgaver. 

Formålet med kurset:  

- å få innsikt i endring av praksiser og begreper ”kunst”/”kunsthåndverk”/”estetikk” i 

sosialhistorisk og filosofisk/idéhistorisk perspektiv 

- å bygge en plattform med felles tverrfaglige referanser  

I 1. semester vektlegges refleksjoner og diskusjoner om historien og endring av tankesett fra 

Techne/Ars innen kunst/kunsthåndverk/estetikk i førmoderne tid (antikken, middelalderen, 

renessansen, opplysningstiden) med utgangspunkt i forelesninger, lesing, tolking av tekst og 

diskusjon i grupper. 

Arbeidskrav: 

- Obligatorisk oppmøte 

- Aktiv deltakelse i undervisningen  

- Gjennomføre arbeidsoppgaver og innleveringer av praktiske og skriftlige oppgaver, 

samt presentasjon 

-  Oppsummering i plenum 

Litteraturliste:  

Eget pensum distribueres 
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Kursnavn  Bachelor 1 teori, våren 2017 

Type  Forelesning, teksttolkning, diskusjon 

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

MK113)  

Målgruppe Bachelor 1  

Forhåndskrav Bestått 1. semester 

Undervisningsspråk Norsk/eventuelt engelsk 

Kursansvarlig lærer Olga Schmedling olgaschm@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Uke 1: Fredag 6. januar kl. 09.00 – 13.00 

Uke 2: Fredag 13.januar kl. 09.00 – 13.00 

Uke 4: Fredag 20.januar kl. 09.00 – 13.00 

Uke 4: Fredag 27. januar kl. 09.00 – 13.00 

 

Se for øvrig oppdateringer i TimeEdit/timeplan 

Plasser 32 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-

handverk -klikk på Bachelor i medium- og materialbasert 

kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

Generell teori/tekst/tolking er tverrfaglig og er en del av emnet Kontekstualisering. 

Undervisningen organiseres som workshops, kurs med oppgaver. 

Formålet med kurset: 

- å få innsikt i endring av praksiser og begreper ”kunst”/”kunsthåndverk”/”estetikk” i 

sosialhistorisk og filosofisk/idéhistorisk perspektiv 

- å bygge en plattform med felles tverrfaglige referanser  

2. semester bygger videre på grunnlaget fra 1ste semester med refleksjoner og diskusjoner om 

historien og endring av tankesett fra Techne/Ars innen kunst/kunsthåndverk/estetikk i 

førmoderne tid (antikken, middelalderen, renessansen, opplysningstiden) med utgangspunkt i 

forelesninger, lesing, tolking av tekst og diskusjon i grupper. 

Arbeidskrav:  

 

- Obligatorisk oppmøte 

- Aktiv deltakelse i undervisningen  

- Gjennomføre arbeidsoppgaver og innleveringer av praktiske og skriftlige oppgaver, 

samt presentasjon 

- Oppsummering i plenum 

Litteraturliste:  

Eget pensum utdeles 
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Kursnavn  Bachelor 2 teoriforum, høsten 2016 

Type  Forelesning, teksttolkning, diskusjon  

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

MK203 

Målgruppe Bachelor 2  

Forhåndskrav Bestått bachelor 1  

Undervisningsspråk Norsk/eventuelt engelsk 

Kursansvarlig lærer Olga Schmedling olgaschm@khio.no 

Gjestelærer  

Gjennomføres Uke 39: Fredag 30. september kl. 13.00 – 16.00 

Uke 40: Fredag 7. oktober kl. 13.00 – 16.00 

Uke 41: Fredag 14. oktober kl. 13.00 – 16.00 

 

Se for øvrig oppdateringer i TimeEdit/timeplan 

Plasser 32 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-

handverk -klikk på Bachelor i medium- og materialbasert 

kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

Generell teori/tekst/tolking er tverrfaglig og er en del av emnet Kontekstualisering. 

Undervisningen organiseres som workshops, kurs med oppgaver. 

Formålet med kurset: 

 drøfte på hvilke måter endring av praksiser, begreper og kunstnerskap i de siste 200 

årene har konsekvenser for samtidens vurdering av Art & Craft med utgangspunkt i 4 

koder: Klassisk kunst/Figurativ Kunst/Modernistisk kunst og Samtidskunst -  

 Særlig fokus på Art & Craft-bevegelsen og Bauhaus 

 å bygge en plattform med felles tverrfaglige referanser  

Kurset består av refleksjoner og diskusjoner med utgangspunkt i forelesninger, lesing, tolking 

av tekst og diskusjon i grupper. 

 

Arbeidskrav:  

- Obligatorisk oppmøte 

- Aktiv deltakelse i undervisningen  

- Gjennomføre arbeidsoppgaver og innleveringer av praktiske og skriftlige oppgaver, 

samt presentasjon 

- Oppsummering i plenum 

Litteraturliste:  

Eget pensum utdeles 
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Kursnavn  Bachelor 2 teoriforum, våren 2017  

Type  Forelesning, teksttolkning, diskusjon  

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

MK213  

Målgruppe Bachelor 2  

Forhåndskrav Bestått høstsemesteret for bachelor 2  

Undervisningsspråk Norsk/eventuelt engelsk 

Kursansvarlig lærer Olga Schmedling olgaschm@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Uke 1: Fredag 6. januar kl. 13.00 – 16.00 

Uke 2: Fredag 13.januar kl. 13.00 – 16.00 

Uke 4: Fredag 20.januar kl. 13.00 – 16.00 

 

Se for øvrig oppdateringer i TimeEdit/timeplan 

Plasser 32 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-

handverk -klikk på Bachelor i medium- og materialbasert 

kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

Generell teori/tekst/tolking er tverrfaglig og er en del av emnet Kontekstualisering. 

Undervisningen organiseres som workshops, kurs med oppgaver 

Formålet med kurset:  

- drøfte på hvilke måter endring av praksiser, begreper og kunstnerskap i de siste 200 

årene har konsekvenser for samtidens vurdering av Art & Craft med utgangspunkt i 4 

koder: Klassisk kunst/Figurativ Kunst/Modernistisk kunst og Samtidskunst -  

- Særlig fokus på ”kunsthåndverk” i norsk kontekst + ”Craft” i internasjonal 

kontekst og koder for Modernistisk Kunst og Samtidskunst  

- å bygge en plattform med felles tverrfaglige referanser  

Kurset består av refleksjoner og diskusjoner med utgangspunkt i forelesninger, lesing, tolking 

av tekst og diskusjon i grupper. 

 

Arbeidskrav:  

- Obligatorisk oppmøte 

- Aktiv deltakelse i undervisningen  

- Gjennomføre arbeidsoppgaver og innleveringer av praktiske og skriftlige oppgaver, 

samt presentasjon 

- Oppsummering i plenum 

Litteraturliste:  

Eget pensum utdeles  
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Kursnavn  Bachelor 3 teoriforum, høsten 2016  

Type  Forelesning, teksttolkning, diskusjon  

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

MK303  

Målgruppe Bachelor 3  

Forhåndskrav Opptak Bachelor i medium- og materialbasert kunst  

Undervisningsspråk Norsk/eventuelt engelsk 

Kursansvarlig lærer Olga Schmedling olgaschm@khio.no 

Gjestelærer  

Gjennomføres Uke 39: Fredag 30. september kl. 09.00 – 13.00 

Uke 40: Fredag 7. oktober kl. 09.00 – 13.00 

Uke 41: Fredag 14. oktober kl. 09.00 – 13.00 

 

Se for øvrig oppdateringer i TimeEdit/timeplan 

 32 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-

handverk -klikk på Bachelor i medium- og materialbasert 

kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

Generell teori/tekst/tolking er tverrfaglig og er en del av emnet Kontekstualisering. 

Undervisningen organiseres som workshops, kurs med oppgaver 

Formålet med kurset: 

- Innsikt i hvordan endret syn på ”materialitet” / ”craft”/ Anthropocene/”bærekraftighet” 

globalt har medført tilsvarende endret syn på Craft på samtidskunstfeltet som i 

samfunnet generelt 

Særlig fokus på norske/internasjonale kunstnerskap +  globale mønstringer 

Documenta/Venezia-biennalen/ 

- å bygge en plattform med felles tverrfaglige referanser  

Kurset består av refleksjoner og diskusjoner med utgangspunkt i forelesninger, lesing, tolking 

av tekst og diskusjon i grupper. 

Arbeidskrav:  

 

- Obligatorisk oppmøte 

- Aktiv deltakelse i undervisningen  

- Gjennomføre arbeidsoppgaver og innleveringer av praktiske og skriftlige oppgaver, 

samt presentasjon 

- Oppsummering i plenum  

Litteraturliste:  

Eget pensum deles ut 
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Kursnavn  Teori. Seminar med Åsmund Thorkildsen 

Kurstype  Forelesninger med kombinasjon av billedvising og 

refleksjon over og diskusjon av tekster. 

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

Høst: MK203, MK303 

Vår: MK213, MK311 

Målgruppe Tilbud for Bachelor og Master, alle avdelinger + EVU 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk 

Kursansvarlig lærer Åsmund Thorkildsen  ath@drammens.museum.no  

Gjennomføres Mandager fra kl.1600 (ca. 2 timer). 

Ukene 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49  

Ukene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17 

Plasser 50 

Vurdering Kursets arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Kort beskrivelse av kurset: Studentene skal bli kjent med den moderne og nye kunstens 

retninger. Ved analyse av bilder og fremlegging av tekster, skal studentene oppnå 

leseferdigheter og kritisk refleksjon som gjør dem i stand til å forstå hvilken situasjon de 

skal virke i og hvordan deres praksis som kunstnere er betinget av historiske og skiftende  

rammevilkår. 

 

Bilder analyseres og tolkes i lys av relevant teori og ses også i relasjon til viktige endringer 

i den generelle kulturen og historien. Den visuelle delen følges opp av gjennomgang av 

noen avmodernismens og den nye kunstens sentrale tekster, manifester og teoretiske 

statements.  

  

Seminaret vil alltid legges vekt på å trene opp forståelse av komplekse og ganske tekniske  

begrepsdannelser i forhold til kunstnerisk praksis. Siden det sjelden er et direkte samsvar  

mellom kunstkritiske tekster og den generelle filosofi, sosialkritikk eller litteraturteori som  

forsyner feltet med viktigste forståelsesrammer og begreper, vil det bli diskutert begreper 

som belyser helt vesentlige områder i nyere kunsts brede kontaktflate med teori. Av temaer 

som tas opp, er: symbolistiske teorier (korrespondanseteorier), teorier omkring den 

kubistiske og konstruktivistiske kunsten, surrealismen, subjektdannelse i kunstnerisk 

praksis og refleksjonen over denne, generell avantgardeteori (kritikk av 

formålsrasjonaliteten) og modernistisk, mediumsspesifikk teori, kunstnerrollens endring, 

eksistensialisme og dialogteorier, teoriene rundt ”actions and events”, og noe kjønnsteori og 

psykoanalyse. Overgangen/bruddet fra senmoderne maleri og skulptur og minimalisme til 

neo-dada, performance, installasjonskunst, earth works og konseptkunst vil bli diskutert i 

forhold til teoretiske tekster skrevet av noen sentrale kritikere og kunstnere. Den 

postmoderne kunsten vil bli diskutert i lys av tekster om allegorier og ”den språklige 

vendingen” innen etterkrigstidens kunstdiskurs. Evnen til dekonstruksjon vil bli trenet opp 

under lesningen og analysen av diverse tekster. Vi trener på å forstå strukturen i ny-

marxistisk, dialektisk tenkning slik denne lenge har hatt et tilnærmet hegemoni i avansert 

kunstteori i Vesten. 
 

Arbeidskrav: Aktiv deltakelse 

Litteraturliste: Litteraturen er anbefalt og følger kursets fremdrift. Tekster av Albert-Aurier, 

Nolde, Kandinsky, Gleizez & Metzinger, Malevich,  Mondrian, Gabo, Loos, Adorno, Breton, 

Breton & Trotsky, Greenberg, Rosenberg, Kaprow, Fried, Krauss, Kosuth og Owens, deles ut før 

gjennomgangen. 
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Kursnavn  Dialog mellom kunst og skriving I 

Kurstype  Skrivekurs. 

Kurset har som mål å utvikle et vokabular som er relatert til 

kunstscenen, og å oppøve god sjangerforståelse. 

 

Kurset inngår i 

følgende emne(r) 

MK102 

Målgruppe Bachelor 1 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk, og noen engelske tekster 

Kursansvarlig lærer Line Halvorsen linehalv@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Uke 33/34: Introduksjon til skrivekurs. Se intro-kurs Bachelor 1 

Uke 44: 31. oktober – 3. november 

Uke 45: 7 – 9. november  

Se for øvrig oppdateringer i TimeEdit/timeplan 

Plasser 32 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen 

i studieplanen for informasjon om sluttvurdering: 

http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på Bachelor i 

medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned 

til Lenker: Studieplan (pdf)  

Kort beskrivelse av kurset: 
I kurset «Dialog mellom kunst og skriving I» tar vi for oss hvordan tekst kan fungere som et 

verktøy i den kunstneriske praksisen. Studenten skriver om egen kunst, og jobber med 

metoder som kan skape større nærhet til egen språkbruk.  

 

Kurset gjennomgår forskjellige tekstsjangre og skrivestiler, diskuterer egen skrivepraksis og 

utforsker tekstproduksjon gjennom ulike skriveøvelser. I tillegg introduseres tekstanalyse med 

eksempler fra magasiner, aviser, kunsthistoriske tekster og annen relevant faglitteratur.  

Arbeidskrav:  
Obligatorisk oppmøte og deltakelse, og innlevering av semestertekst til semesterevaluering. 

 

Litteraturliste:  
Hal Forster, Rosalind Krauss & Yve-Alain Bois: Art Since 1900 - Modernism, Antimodernism, 

Postmodernism, Thames & Hudson, 2012. Obligatorisk.  
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Kursnavn  Dialog mellom kunst og skriving II 

Kurstype  Skrivekurs. 

Kurset har som mål å utvikle et vokabular som er relatert til 

kunstscenen, og å oppøve god sjangerforståelse. 

Kurset inngår i 

følgende emne(r) 

MK112 

Målgruppe Bachelor 1 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk, og noen engelske tekster 

Kursansvarlig lærer Line Halvorsen linehalv@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Uke 5: 30. og 31. januar, samt uke 17: 28. april,  

fra kl.9-16 alle dagene 

Se for øvrig oppdateringer i TimeEdit/timeplan 

Plasser 32 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen 

i studieplanen for informasjon om sluttvurdering: 

http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på Bachelor i 

medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned 

til Lenker: Studieplan (pdf)   

Kort beskrivelse av kurset:  
 

I kurset «Dialog mellom kunst og skriving II» tar vi for oss hvordan tekst kan fungere som et 

verktøy i den kunstneriske praksisen. Studenten skriver om egen kunst, og jobber med 

metoder som kan skape større nærhet til egen språkbruk.  

 

Kurset gjennomgår forskjellige tekstsjangre og skrivestiler, diskuterer egen skrivepraksis og 

utforsker tekstproduksjon gjennom ulike skriveøvelser. I tillegg blir det endel tekstanalyse 

med eksempler fra magasiner, aviser, kunsthistoriske tekster og annen relevant faglitteratur. 

Bilder fra boken Art Since 1900 - Modernism, Antimodernism, Postmodernism brukes som 

utgangspunkt for undervisningen. 

Arbeidskrav:  
Obligatorisk oppmøte og deltakelse, og innlevering av semestertekst til semesterevaluering. 

Litteraturliste:  
Hal Forster, Rosalind Krauss & Yve-Alain Bois: Art Since 1900 - Modernism, Antimodernism, 

Postmodernism, Thames & Hudson, 2012. Obligatorisk.  
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Kursnavn  Å sette ord på egen praksis I 

Kurstype  Skrivekurs.  

Kurset fokuserer på kunst som et rom for refleksjon, og hvilke 

metoder som kan brukes for å utvikle hver enkelts vokabular om eget 

arbeid. 

Kurset inngår i 

følgende emne(r) 

MK202 

Målgruppe Bachelor 2 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk, og noen engelske tekster 

Kursansvarlig lærer Line Halvorsen linehalv@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Uke 36: tirsdag 6. september kl.9-11  

Uke 39: tirsdag 27. september kl.9-11  

Uke 41: tirsdag 11. oktober kl.9-11  

Uke 46: tirsdag 15. november kl.9-11  

Uke 48: tirsdag 29. november kl.9-11 

Uke 50: semester reviews  

Se for øvrig oppdateringer i TimeEdit/timeplan 

Plasser 16+16 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen 

i studieplanen for informasjon om sluttvurdering: 

http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på Bachelor i 

medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned 

til Lenker: Studieplan (pdf)    

Kort beskrivelse av kurset:  
Skrivekurset tar for seg hvordan man kan jobbe med tekst som støttespiller til det praktiske og 

visuelle arbeidet som kunstner. Videre ser vi på ulike sjangre i møtepunktet mellom 

kunstprosjekter og tekst. I tillegg til en rekke skriveoppgaver vil vi lese utdrag fra artikler av 

samtidige kunstnere, magasiner, kunsthistoriske tekster og teori om skriving i seg selv.  

Arbeidskrav:  
Obligatorisk oppmøte og deltakelse. 

Levere utkast av semesterteksten til henholdsvis midtveisvudering og semesterslutt. 

 

Litteraturliste:  
Hal Forster, Rosalind Krauss & Yve-Alain Bois: Art Since 1900 - Modernism, Antimodernism, 

Postmodernism, Thames & Hudson, 2012. Obligatorisk.  
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Kursnavn  Å sette ord på egen praksis II 

Kurstype  Skrivekurs. 

Kurset fokuserer på kunst som et rom for refleksjon og hvilke metoder 

som kan brukes for å utvikle hver enkelts vokabular om eget arbeid. 

Kurset inngår i 

følgende emne(r) 

MK212 

Målgruppe Bachelor 2 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk, og noen engelske tekster 

Kursansvarlig lærer Line Halvorsen linehalv@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Uke 1: 3. januar, Uke 3: 17. januar, Uke 6: 7. februar,  

Uke 8: 21. februar, Uke 12: 21. mars, Uke 14: 4. april, Uke 16: 8. april 

Alle dager kl. 9-11 

Se for øvrig oppdateringer i TimeEdit/timeplan 

Plasser 16+16 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen 

i studieplanen for informasjon om sluttvurdering: 

http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på Bachelor i 

medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned 

til Lenker: Studieplan (pdf)     

Kort beskrivelse av kurset:  
Dette skrivekurset tar for seg hvordan man kan jobbe med tekst som støttespiller til det 

praktiske og visuelle arbeidet som kunstner. Vi ser spesielt på semesterteksten og hvordan 

man bygger opp en slik tekst med en tydelig formulert problemstilling, veloverveid 

argumentasjon og referansehenvisning. 

 

Kurset gjennomgår forskjellige tekstsjangre og skrivestiler, diskuterer egen skrivepraksis og 

utforsker tekstproduksjon gjennom ulike skriveøvelser. I tillegg blir det tekstanalyse med 

eksempler fra magasiner, aviser, kunsthistoriske tekster og annen relevant faglitteratur.  

Arbeidskrav:  
Obligatorisk oppmøte og deltakelse. 

Levere utkast av semesterteksten til henholdsvis midtveisvudering og semesterslutt. 

Litteraturliste:  
Hal Forster, Rosalind Krauss & Yve-Alain Bois: Art Since 1900 - Modernism, Antimodernism, 

Postmodernism, Thames & Hudson, 2012.  

Kjersti Bale & Arbfinn Bø-Rygg: Estetisk teori – en antologi, Universitetsforlaget, 2008 
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Kursnavn  Å skrive som kunstner 

Kurstype  Skrivekurs. 

Kurset fremmer metoder som kan brukes for å utvikle hver enkelts 

evne til å skrive resonerende om egen praksis. 

Kurset inngår i 

følgende emne(r) 

MK302 

Målgruppe Bachelor 3 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk, og noen engelske tekster 

Kursansvarlig lærer Line Halvorsen linehalv@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Uke 36: 7. september og 8. september, kl. 9-11 

Uke 37: 14. september og 15. september, kl. 9-11 

Uke 50: Semester gjennomgang  

Se for øvrig oppdateringer i TimeEdit/timeplan 

Plasser 8+8+8+8 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen 

i studieplanen for informasjon om sluttvurdering: 

http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på Bachelor i 

medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned 

til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse av kurset: 
Kurset tar for seg hvordan man kan jobbe med tekst som støttespiller til det praktiske og 

visuelle arbeidet i atelieret. Formale kvaliteter som teksthierarki, komposisjon og struktur i 

teksten vil bli vektlagt. Videre vil man se på hvordan man underbygger gode 

argumentasjonsrekker og bruker av referanser. Det forventes at studenten tilegner seg 

relevante referanser som brukes aktivt i tekstproduksjonen. I tillegg til en rekke kortere 

skriveoppgaver vil studenten levere to utkast av semesterteksten, en midtveis og en mot slutten 

av semesteret. 

Arbeidskrav:  
Obligatorisk oppmøte og deltakelse. 

I tillegg skal studenten levere semestertekst, til midtveisvurderingen og mot semesterslutt.  

Litteraturliste:  
Hal Forster, Rosalind Krauss & Yve-Alain Bois: Art Since 1900 - Modernism, Antimodernism, 

Postmodernism, Thames & Hudson, 2012 

Glenn Adamson, The Craft Reader, Berg Publishers, 2010 

Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg, Estetisk teori, Universitetsforlaget, 2008  

Charles Harrison & Paul Wood Art in Theory 1900-2000, Blackwell Publishing, 2011  
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Kursnavn  Gruppekritikk Bachelor1 /Group Crits Bachelor1 

Kurstype  Gruppekritikk: Utvikling av kunstnerisk ambisjon ved å 

kunne delta i en reflekterende diskusjon rundt egen og 

andres kunstnerisk praksis. 

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

Høst: MK104.  

Vår: MK114 

Målgruppe Bachelor 1.år 

Forhåndskrav Student Bachelor1 Kunst og håndverk 

Undervisningsspråk Norsk 

Kursansvarlig lærer Steinar Elstrøm steinar.elstrom@khio.no  

Dyveke Sanne dyveke.sanne@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres UKE 34: Hel gruppe: torsdag 25. og fredag 26. august: 

10-16  

UKE 45: Hel gruppe: torsdag 10. og fredag 11. november: 

10-16  

Steinar Elstrøm og Dyveke Sanne 
 

3+3 gruppekritikk: 

3 studenter m/sine 3 veiledere og Steinar Elstrøm eller 

Dyveke Sanne.  

(Studentene har en gruppekritikk i dette formatet i løpet av 

1. år.) 

Tirsdager kl. 9 – 12.30.  

Uke 47, 22. november, uke 49: 6. desember,  

uke 2, 10. januar, uke 4, 24. januar, uke 7, 14. februar,  

uke 13, 28. mars, uke 17, 25. april 

Se for øvrig oppdateringer i TimeEdit/timeplan 

Plasser Alle Bachelor 1. år 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-

handverk -klikk på Bachelor i medium- og materialbasert 

kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf)  

Kort beskrivelse av kurset:  

Gruppekritikk 3+3: En dialog rundt de involverte studenters pågående arbeid.  

Studentenes korte selvpresentasjon følges av gruppesamtale og kritisk diskusjon. 
 

Hel gruppe: Samme kjerneområde, fleksibelt format 

Arbeidskrav:  
Aktiv deltakelse i diskusjonen av eget og andres arbeid. 

Obligatorisk oppmøte og deltakelse. 
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Kursnavn  Gruppekritikk Bachelor2 / Group Crits Bachelor2 

Kurstype  Gruppekritikk: Utvikling av kunstnerisk ambisjon ved å 

kunne delta i en reflekterende diskusjon rundt egen og 

andres kunstnerisk praksis. 

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

Høst: MK204 

Vår: MK214 

Målgruppe Bachelor 2. år 

Forhåndskrav Student Bachelor2 Kunst og håndverk 

Undervisningsspråk Norsk 

Kursansvarlig lærer Steinar Elstrøm steinar.elstrom@khio.no  

Dyveke Sanne dyveke.sanne@khio.no 

Gjestelærer  

Gjennomføres UKE 18: Hel gruppe: tirsdag 2. og onsdag 3. mai: 10-16  

Steinar Elstrøm og Dyveke Sanne 

 

3+3 gruppekritikk: 

3 studenter m/sine 3 veiledere og Steinar Elstrøm eller 

Dyveke Sanne.  

(Studentene har en gruppekritikk i dette formatet i løpet av 

2. år.) 

Tirsdager kl. 9 – 12.30.  

Uke 37, 13. september, uke 40: 4. oktober,  

uke 42, 18. oktober, uke 47, 22. november,  

uke 49, 6. desember, uke 2, 10. januar, uke 4, 24. januar,  

uke 7, 14. februar, uke 13, 28. mars, uke 17, 25. april 

Se for øvrig oppdateringer i TimeEdit/timeplan 

Plasser Alle Bachelor 2. år 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-

handverk -klikk på Bachelor i medium- og materialbasert 

kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf)  

Kort beskrivelse av kurset:  

Gruppekritikk 3+3: En dialog rundt de involverte studenters pågående arbeid.  

Studentenes korte selvpresentasjon følges av gruppesamtale og kritisk diskusjon. 

Kunne argumentere for og reflektere over eget arbeid i mindre grupper og i 

plenumsdiskusjoner i et kunstfaglig miljø. 
 

Hel gruppe: Samme kjerneområde, fleksibelt format 

Arbeidskrav:  

Aktiv deltakelse i diskusjonen av eget og andres arbeid. 

Obligatorisk oppmøte og deltakelse. 
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Kursnavn  Gruppekritikk / Presentasjonsforum 

Kurstype  Diskusjon rundt egen og andres kunstnerisk praksis 

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

Høst: MK304 

Vår: MK314 

Målgruppe Bachelor 3. år 

Forhåndskrav Student Bachelor 3 Kunst og håndverk 

Undervisningsspråk Norsk 

Kursansvarlig lærer Lotte Konow Lund lottlund@khio.no   

Gjestelærer  

Gjennomføres Tverrfaglig gruppe; alle 3. års studenter  
 

Høst 2016: Tirsdager kl. 9.00 – 12.00:  

Uke 39, 27. september, uke 40: 4. oktober, uke 42,  

18. oktober, uke 47, 22. november, uke 49, 6. desember.  

Vår 2017: Tirsdager og fredager kl. 9.00 – 12.00: 

Uke 1, 3. januar, uke 2, 13. januar, uke 3, 17. januar,  

uke 5, 3. februar, uke 7, 14. februar, uke 8, 24. februar,  

uke 12, 24. mars  

Se for øvrig oppdateringer i TimeEdit/timeplan 

Plasser Alle bachelor 3. år 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-

handverk -klikk på Bachelor i medium- og materialbasert 

kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse av kurset:  

Gruppekritikk skal være med å utvikle kunstnerisk ambisjon ved aktiv deltakelse i en 

reflekterende og kritisk diskusjon rundt egen og andres kunstnerisk praksis. 

Gruppekritikk er dialog rundt de involverte studenters pågående arbeid.  

Studentenes korte selvpresentasjoner følges av samtale i plenum.  

Fra høsten 2016 vil Presentasjonsforum også ha forelesninger der studentene får en innføring 

av presentasjonsteknikker, og møte med forskjellige kunstnere og deres forhold til det å 

presentere seg. 

Arbeidskrav:  

Aktiv deltakelse i diskusjonen av eget og andres arbeid. 

Obligatorisk oppmøte og deltakelse. 
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Navn på lab  6. semester. Felles 

Type  Fellesmøter og workshops  

Inngår i følgende emne(r) MK311, MK312, MK314, MK315 

Målgruppe Bachelor 3, 6. semester 

Forhåndskrav Fullført 5. semester.  

Undervisningsspråk Norsk 

Ansvarlig lærer Programansvarlig har en koordinerende rolle, og samarbeider 

tett med fagområdeansvarlige, hovedveiledere, emneansvarlig 

gruppekritikk, eksterne tekstveiledere, og utstillingskoordinator. 

Gjestelærer Alle bachelor 6. semester 

Gjennomføres Torsdager kl. 9-12, og på tidspunkt i egen timeplan:  

5. januar, 12. januar, 19. januar, 26. januar, 9. februar, 16. 

februar, 23. februar. 

Se for øvrig oppdateringer i TimeEdit/timeplan  

Plasser  

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Bachelor i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen 

til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  
6.semester er avsluttende semester for studentene for å oppnå gradsbetegnelsen Bachelor i 

medium- og materialbasert kunst/MFA in medium- and material based art. Semesteret 

inneholder faglig veiledning på kunstnerisk praksis og tekst, deltagelse på gruppekritikk (se 

egen kursbeskrivelse), deltagelse på avgangsutstilling, hvor eksamen gjennomføres, samt 

workshops og faste informasjon- og diskusjonsmøter.  

 

Studenten skal utvikle kunstnerisk praksis, i dialog med veileder. Endelig eksamensarbeid skal 

presenteres i avgangsutstilling, og vurderes av sensorgruppe. 

Avgangsutstillingen vil koordineres av ekstern utstillingskoordinator.  

Studenten skal levere bachelortekst i forkant av eksamen, og vil få tilbud om 1:1 ekstern 

tekstveiledning.  

Workshops vil ta for seg presseskriving og profesjonsforberedende kurs.  

Hele bachelorgruppen (alle fagområder) vil ha jevnlige møter for informasjon, spørsmål, og 

faglige spørsmål som studentene selv initierer.  

 

Arbeidskrav:  

Obligatorisk oppmøte. Aktiv deltakelse. 
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Course name  AGENDA  

Course type  agenda is Kunst og håndverk´s forum for discussions on 

issues, subjects and challenges that relates to the 

department´s  curriculum. 

Forelesninger, presentasjoner, paneldiskusjoner. 

The course is included in  

the following topics 

Fall: MK103, MK203, MK303, KR504, KR524, MK502, 

MK522 

Spring: MK113, MK213, MK311, KR513, KR533, 

MK512, MK531  

Target Group Bachelor (mandatory) and Master 

Pre-requisites None 

Language English 

Course Leader Lotte Konow Lund LottLund@khio.no  

Guest Teacher TBA 

Delivered (Time period) Fall 2016: 4th November, 18th November,  

9th December 

Spring 2017: 3rd March, 31st March, 21st April 

Evaluation Pass/Fail 

Brief Course Description: 

Using the early Arts and Craft movement and that of the Bauhaus’ vision of art as 

integrated in everyday-life as a historical point of departure, Kunst og håndverk 

seeks to elaborate on the relationship between art and life, on matters of materiality 

(production, sustainability, the global), on design and architecture, and on artistic 

practice in social and political contexts in a contemporary perspective.  

 

agenda offers talks, presentations, discussions and bold statement. 

agenda is both for students and teachers at The Oslo National Academy of the Arts 

and for a broader audience. 

Course methods:  

Students are assessed during the course by personal meetings with the teacher. 

Final reviews are mandatory.  
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Kursnavn  Profesjonaliseringskurs / Preparatory course for life as a 

professional artist 

 

Etableringskurs for kunstnere / Establishing an art practice in 

Norway 

Type 3-dagers kurstilbud 

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK311, MK511, MK531, KR513, KR533 

Målgruppe All Master and Bachelor 3 students at department of Art and 

Craft, Academy of Fine Art and department of Design  

Forhåndskrav  

Undervisningsspråk Norsk, Norwegian 

Ansvarlig lærer Programme coordinators 

Gjestelærer  

Gjennomføres Uke 12, (20, 21, 22 Mars 2017). In cooperation with Academy 

of Fine Art and department of Design 

Plasser  

Vurdering  

Kort beskrivelse / Brief description: 

 

Kurset skal forberede avgangsstudentene ved BA og MA på livet etter Kunsthøgskolen.  

Kurset gir studentene nyttige redskaper og gjennomgår aktuelle problemstillinger for den som 

skal etablere seg på sine egne betingelser som profesjonell kunstner; Økonomi og skatt, 

kontraktsforhold, søknader, støtteordninger, kunstpolitikk. 

 

The course will prepare the students for a professional life as an artist after graduating. How to 

establish an art practice, tax regulations for artists, rules for accounting, etc.  
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MASTERSTUDIUM I MEDIUM- OG MATERIALBASERT KUNST  
MASTER`S PROGRAMME IN MEDIUM AND MATERIAL- BASED ART 

 
Oppbygging og gjennomføring  
 
Det er et toårig heltidsstudium som til sammen utgjør 120 studiepoeng, hvorav hvert 
semester utgjør 30 studiepoeng. Studentens utvikling og progresjon blir vurdert i løpet av og 
ved slutten av hvert semester. Bestått semester er en forutsetning for å fortsette studiet. 
Studieprogrammet stiller store krav til egeninnsats og disiplin. Det legges særlig vekt på at 
studenten viser en undersøkende holdning og en evne til å gå dypere inn i problemområder.  
 
 
Studiet er bygget opp rundt tre gjensidige og overlappende emnekategorier: kunstnerisk 
praksis, kontekstualisering og utstillingspraksis. 
 
 
 
Oversikt over alle emner med studiepoeng: 

Programme 
year 

Code Subject title Credits earned 

    

1.Autumn MK501 Art Practice 1 20 

1.Autumn MK502 Contextualisation 1 10 

    

1.Spring MK511 Art Practice 2 15 

1.Spring MK512 Contextualisation 2 10 

1.Spring MK513 Exhibition Practice 1 5 

    

2.Autumn MK521 Art Practice 3 20 

2.Autumn MK5222 Contextualisation 3 5 

2.Autumn MK523 Exhibition Practice 2 5 

    

2.Spring MK531 Art Practice 4 20 

2.Spring MK533 Exhibition Practice 3 10 

  Total credits earned 120 

 
 
Kunstnerisk praksis 
Det selvstendige arbeidet står sentralt i masterstudiet og forutsetter individuell fordypning og 
utvikling i dialog med hovedveileder. Gjennom en undersøkende arbeidsmetode skal 
studenten utvikle et selvstendig kunstnerisk prosjekt. 
 
Den kunstneriske og skriftlige delen av masterprosjektet skal ha individuelt definerte mål, 
kunstneriske innfallsvinkler og arbeidsmetoder. En kritisk refleksjon rundt masterprosjektet 
og kontekstuelle referanser, står sentralt. 
 
Den skriftlige delen av masterprosjektet har en anbefalt lengde på 5-18 A4-sider tekst. 
 
Veiledning med hovedveileder, andre faglige ansatte og inviterte gjestelærere, gruppekritikk, 
workshops, forelesninger og studieturer inngår i utviklingen av studentenes kunstneriske 
praksis.  
Arbeidet skal resultere i en forståelse for eget kunstnerisk arbeid samt sammenhengen dette 
står i, slik at studenten skal kunne jobbe selvstendig som kunstner/kunsthåndverker ved endt 
studium. 



65 

 

 
 
 
Kontekstualisering 
Kontekstualisering består av fordypning i aktuell kunst- og kulturteori som har betydning for 
medium- og materialbasert kunst. Det handler om å identifisere sosial, intellektuell og 
kulturell betydning, og plassere kunstnerisk praksis i en større sammenheng. Undervisning 
knyttet til teori, refleksjon og metode følger gjennom masterstudiet i ulike former. Den består 
av individuelle veiledninger, gruppekritikk, studentpresentasjoner, forelesninger og 
workshops.  
Kontekstualisering i form av teoriseminarer dekker generell kunstteori og aktuell teori for 
medium- og materialbasert kunst. Gjennom utvikling av kritisk refleksjon og diskursive evner, 
lærer studentene å identifisere sosiale og kulturelle påvirkninger, utforske kilder og 
referanser, og diskutere ideer og strategier.  
Skrivepraksis er en integrert del av kontekstualisering. Skriving og tekstproduksjon 
inneholder artist statement, prosjektbeskrivelse og utvikling av eksamenstesen.  
Innholdet i undervisningen skal bidra til å gi studentene avansert og spesialisert kunnskap 
som styrker den enkeltes kunstproduksjon og kunstnerskap. Undervisningen skal bidra til å 
utvikle studentenes evne til å kontekstualisere og analysere egen kunstpraksis, og gi 
nødvendige teoretiske og metodiske verktøy for å kunne formulere eget kunstnerisk 
utviklingsprosjekt på et høyt profesjonelt nivå.  
 
 

Utstillingspraksis 
Utstillingspraksis forbereder studenten til profesjonell yrkespraksis.  
Master ONE Show i første studieår  
Utstillingen foregår i løpet av andre semester (vår) i første studieår.  
Fokus er utvikling av individuelle prosjekter i samarbeid med medstudenter og faglige 
ansatte.  
Avgangsutstilling i andre studieår  
Forberedelse, konseptutvikling og gjennomføring av avgangsutstillingen utføres i nært 
samarbeid med utnevnt kurator, og medstudenter. Undervisningen innebærer jevnlige møter, 
veiledninger, gruppediskusjoner og vurderinger, og workshops. Utvikling av 
avgangsutstillingen krever av studentene at de deltar aktivt i arbeidet med katalogarbeid, 
pressearbeid, evt. sponsorarbeid, montering av utstilling og formidling til offentligheten.  
 

Structure and implementation. 

It is a two-year full time study that gives 120 academic credits (ECTS). Each semester 
accounts for 30 credits. The development and progress of each student is assessed during 
and at the end of each semester. A pass of each semester assessment is a requirement for 
continued studies. The programme demands a high level of independent and disciplined 
study. Students are expected to demonstrate an investigative approach and a capacity for in-
depth research.  
 
The structure of the programme is divided into three interdependent and overlapping subject 
categories:  Art Practice; Contextualisation; Exhibition Practice 
 
For English descriptions of each subject category/course, please see the curriculum 
available on KHIO`s webpage.  
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Kursnavn MASTER 1 PRESENTASJONER 

 

Kunstnerisk praksis og utvikling - fordypningsområde - 

masterprosjekt  
 

Master 1 Student Presentations 

Artistic practice and development - Area of investigation - Master 

project  

Type  Studentpresentasjoner ved semester oppstart Master 1 

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK501 + KR503 

Målgruppe Master1 Medium- and Material based Art  

Master 1 Art and Public Space 

Forhåndskrav  

Undervisningsspråk Norsk og engelsk  

Ansvarlig lærer Sunniva McAlinden sunnmcal@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Høst/Autumn 2016, uke/week 35: 31. August 12.00-1600,  

1. and 2. September 09.00-16.00 

Plasser Hele kullet 

Vurdering 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for 

informasjon om sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på 

Master i medium- og materialbasert kunst eller Master i kunst og offentlige rom (i kolonnen 

til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf)  

Kort beskrivelse / Brief description: 

Introduksjon til Master 1. Individuelle presentasjoner for en samlet Master 1: 

Felles intro-presentasjoner av og for alle første års studenter i Medium- og materialbasert 

kunst, og kunst i offentlig rom. Studentene presenterer utviklingen av sin kunstneriske 

praksis og sine planer for master studiene. Hver student gir en muntlig presentasjon med 

relevante bilder og/eller annet materiale: 10-15 min om motivasjon og utvikling, intensjon, 

arbeidsmetoder, kilder og referanser og faglige sammenheng. Dette følges av spørsmål, 

kommentarer og forslag fra medstudenter og fagstab (10-15 minutter). 
 

Presentations by and for all first year master students Medium and Material-based Art, and 

Art and Public space. The students present the development of their artistic practice and 

plans for the Master studies. Each student speaks about their work and shows relevant 

images or/and other material: 10-15 minutes about motivation and developments, intentions, 

working methods, sources, references and context. This is followed by responses, comments 

and suggestions by fellow students and teaching staff (10-15 minutes). 

Arbeidskrav:  

Obligatorisk oppmøte og deltagelse ved samtlige presentasjoner. 

Aktiv deltagelse i presentasjonen og diskusjonen av eget og andres arbeid. 

 

  

mailto:sunnmcal@khio.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Kursnavn MASTER 2 PRESENTASJONER 

 

Kunstnerisk praksis og utvikling - fordypningsområde - 

masterprosjekt  
 

MA2  Student Presentations 

Artistic practice and development - Area of investigation - 

Master project  

Type  Studentpresentasjoner ved semester oppstart 

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK521, KR523  

Målgruppe Master2 Medium- and Material based Art + Art and Public Space 

Forhåndskrav Master1 

Undervisningsspråk Norsk og engelsk 

Ansvarlig lærer Sunniva McAlinden sunnmcal@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Høst/Autumn 2016, uke/week 34: 22., 23. and 24 August  

Plasser 22+6 

Vurdering 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for 

informasjon om sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på 

Master i medium- og materialbasert kunst eller Master i kunst og offentlige rom (i kolonnen til 

venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse/ Brief description: 

Felles presentasjoner av og for alle andre års studenter i Medium- og materialbasert kunst og 

Kunst og offentlig rom. Studentene presenterer utviklingen av sin kunstneriske praksis og sine 

planer for master studiene. Hver student gir en muntlig presentasjon med relevante bilder 

og/eller annet materiale: 10-15 min om motivasjon og utvikling, intensjon, arbeidsmetoder, 

kilder og referanser og faglige sammenheng. Dette følges av spørsmål, kommentarer og 

forslag fra medstudenter og fagstab (10-15 minutter). 

 

Presentations by and for all second year master students Medium and Material-based Art and 

Art and Public Space. The students present the development of their artistic practice and 

plans for the Master studies. Each student speaks about their work and shows relevant images 

or/and other material: 10-15 minutes about motivation and developments, intentions, working 

methods, sources, references and context. This is followed by responses, comments and 

suggestions by fellow students and teaching staff (10-15 minutes). 

Arbeidskrav:  

Obligatorisk oppmøte og deltagelse ved samtlige presentasjoner. 

Aktiv deltagelse i presentasjonen og diskusjonen av eget og andres arbeid. 

 

Mandatory attendance and participation at all presentations. 

Active participation in discussions. 

 

 

 

 

mailto:sunnmcal@khio.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Kursnavn BERLIN 

Master STUDY TRIP  

Type  Optional study trip for all Master students at Art and Craft  

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK501, MK521, KR503, KR523 

Målgruppe Master 1 and Master 2,  

Medium- and Material based Art  

Art and Public Space 

Forhåndskrav  

Undervisningsspråk English / Norwegian 

Ansvarlig lærer Sunniva McAlinden SunnMcAl@khio.no  

Apolonija Šušteršič PoloSust@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Høst/Autumn 2016, Uke/Week 37: 12-16 September 

Plasser 48 

Vurdering 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for 

informasjon om sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på 

Master i medium- og materialbasert kunst eller Master i kunst og offentlige rom (i kolonnen til 

venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Short description:  

Study trip to Berlin.  

For all Master students at both Master programmes at the Art and Craft department. 

 

Partial funding for travel and accommodation from the Art and Craft department. 

The study trip is optional. 

 

Itinerary to be announced. 

  

 

 

  

mailto:SunnMcAl@khio.no
mailto:apolsust@khio.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Kursnavn Skrivepraksis / Writing practice  

Master 1 and Master 2  

Type Obligatory lectures and workshop, hands-on group work 

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK501, MK 521, MK502, MK522 

KR503, KR523, KR504, KR524 

Målgruppe For both Master programmes at the Art and Craft department: 

Medium- and Material-based Art 

Art and Public Space 

Forhåndskrav  

Undervisningsspråk English (and Norwegian, Swedish) 

Ansvarlig lærer Sunniva McAlinden SunnMcAl@khio.no  

Apolonija Šušteršič PolaSust@khio.no  

Gjestelærer To be announced 

Gjennomføres Week 41: 0900-1600  Monday 10 Oct—Friday 14 Oct 2016 

Plasser 48 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Master i medium- og materialbasert kunst eller Master i 

kunst og offentlige rom (i kolonnen til venstre) og scroll ned til 

Lenker: Studieplan (pdf) 

Brief description:  

This seminar/workshop will highlight various perspectives on writing, presentation and 

communication. Lectures and workshop (8 -10 students per workshop group). 

Guest artists, lecturers. 
 

Arbeidskrav:  

Mandatory course for all Master students at the Art and Craft dept. 

Active participation at lectures and workshop groups all week 0900-1600. 

 

  

mailto:SunnMcAl@khio.no
mailto:PolaSust@khio.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Kursnavn Individuell veiledning Mastertekst 

Individual tutorial Master text 

Type  Individuell veiledning  

Inngår i følgende 

emne(r) 

Høst MK521, MK522 

Vår MK531 

Målgruppe Master2, Medium- og materialbasert kunst 

Forhåndskrav Bestått Master1 

Undervisningsspråk Norsk og engelsk 

Ansvarlig lærer Line Ulekleiv lineulek@khio.no   

Gjestelærer Arve Rød arve.rod@online.no  

Gjennomføres Høst:  

Uke 47: Atelierbesøk 

Uke 48: onsdag-fredag kl. 9.00-16.00. 
 

Vår:  

Uke 5: Atelierbesøk  

Uke 6: onsdag-fredag kl. 9.00-16.00.  
 

Uke 12: Atelierbesøk 

Uke 14: onsdag-fredag kl. 9.00-16.00. 

Plasser Hele kullet 

Vurdering 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for 

informasjon om sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på 

Master i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

Studenten skal arbeide med en tekst om sitt Master-prosjekt i dialog med tekstveileder. Det gis 

råd om tekstens form og innhold samt språklig oppfølging.  

UNDERVISNINGSMETODE: Studenten får konkret oppfølging på Master-teksten og 

konstruktiv kritikk, til sammen 3 veiledninger (1 i høstsemesteret, 2 i vårsemesteret). Hver 

veiledning varer 45 minutter. Tekstveileder leser tekst på forhånd. 
 

I forkant av tekstveiledningen vil tekstveileder gjøre et kort besøk på studentens arbeidsplass 

(Atelierbesøk).  

Tidspunkt for veiledning og innleveringsfrist for tekst vil bli annonsert per epost. 

 

The student, in dialogue with the text-tutor, will work on producing a text about his or her 

Master project. Advice will be given on the text’s form, contents, and language.  

 

The student will receive specific feedback and constructive criticism on the Master-text. Each 

tutorial lasts 45 minutes; 3 tutorials ( 1 in autumn semester, 2 in spring semester).The tutor 

will read the text in advance of the tutorial. 

 

In advance of a tutorial, the tutor will briefly visit the student’s workplace (studio visit). 

 

 

 

Arbeidskrav: Innlevering av tekst til tekstveileder innen fastsatt dato/klokkeslett. 

Obligatorisk oppmøte og deltagelse. 

 

mailto:lineulek@khio.no
mailto:arve.rod@online.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Tilbudet om tekstveiledning med ekstern tekstveileder er et ekstratilbud til kontakten med 

hovedveileder. Studenten skal under hele Master-prosjektet være i dialog med sin 

hovedveileder om tekstens utvikling.  

 

Submit the text to the text-advisor within the specified due-date and time. Attendance and 

participation are obligatory.  

 

The opportunity to receive advice from an external text-tutour comes in addition to the contact 

the student has with his or her main advisor. Throughout the entire MA-project, the student 

should be discussing the MA-text’s development with the main advisor. 
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Kursnavn Master1 Gruppekritikk 

Work in progress 

Type  Gjennomgang av ‘work in progress’  

Inngår i følgende 

emne(r) 

Høst: MK501, MK502 

Vår: MK511, MK512 

Målgruppe Master 1, Medium and Material based Art 

Forhåndskrav  

Undervisningsspråk Engelsk og norsk  

Ansvarlig lærer Sunniva McAlinden sunnmcal@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Autumn 2016 / Week 42 / 18 Oct. 0900-1600, 19 Oct. 1300-1600, 

20 Oct. 1300-1600 

Spring 2017 / Week 8 / 22-23-24 February 0900-1600 

Plasser 22 

Vurdering 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for 

informasjon om sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på 

Master i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse / Brief description: 

Et forum for å diskutere ”work-in-progress”. Studentens presentasjon av eget arbeid (10 -15 

min) følges av spørsmål, kommentarer og kritikk fra hele gruppen (15-20 min). Gruppen 

diskuterer aspekter relatert til motivasjon, konsept, intensjon, arbeidsmetoder, arbeids-

prosesser, resultat, referanser og faglige sammenheng osv. Gruppene består av 4-5 studenter 

og MA leder. Studentene får konkret tilbakemelding på sin presentasjon, kunstneriske arbeid 

og progresjon 

 

A forum for the discussion of work-in-progress. The student’s presentation of their own work 

(10-15 minutes) is followed by questions, comments and suggestions from the whole group 

(15-20 minutes). The group discusses aspects of motivation, concept, intention, method and 

process, results, references and sources etc. 4-5 students and the head of the master 

programme participate in each group. The students receive concrete response concerning 

their presentation, artwork and progression.  

 

At student’s work space and/or “Theory room” 

Arbeidskrav: Obligatorisk oppmøte og deltagelse ved samtlige presentasjoner. 

Aktiv deltakelse i presentasjonen og diskusjonen av eget og andres arbeid. 

 

 

  

mailto:sunnmcal@khio.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Kursnavn Master2 Gruppekritikk  

Work in progress  

Type  Gjennomgang av work in progress  

Inngår i følgende 

emne(r) 

Høst: MK522 

Vår: MK531 

Målgruppe Master2, Medium- and Material based Art 

Forhåndskrav Bestått Master 1 Medium- and Material based Art 

Undervisningsspråk Norsk og engelsk 

Ansvarlig lærer Sunniva McAlinden sunnmca@khio.no  

Gjestelærer  

Gjennomføres Autumn 2016 / Week 46 / 0900-1600  

Spring 2017 / Week 8 / Mon + Tue 20-21 February 0900-1600  

Plasser 22 

Vurdering 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for 

informasjon om sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på 

Master i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse / Brief description:  

Et forum for å diskutere ”work-in-progress”. Studentens presentasjon av eget arbeid (10 -15 

min) følges av spørsmål, kommentarer og kritikk fra hele gruppen (15-20 min). Gruppen 

diskuterer aspekter relatert til motivasjon, konsept, intensjon, arbeidsmetoder, arbeids-

prosesser, resultat, referanser og faglige sammenheng osv. Gruppene består av 4-5 studenter 

og MA leder. Studentene får konkret tilbakemelding på sin presentasjon, kunstneriske arbeid 

og progresjon 

 

A forum for the discussion of work-in-progress. The student’s presentation of their own work 

(10-15 minutes) is followed by questions, comments and suggestions from the whole group 

(15-20 minutes). The group discusses aspects of motivation, concept, intention, method, 

process, results, references etc.   4-5 students and the head of the master programme 

participate in each group. The students receive concrete response concerning their 

presentation, artwork and progression.  

 

Arbeidskrav:  

Obligatorisk oppmøte og deltagelse ved samtlige presentasjoner. 

Aktiv deltakelse i presentasjonen og diskusjonen av eget og andres arbeid. 

 

 

 

  

mailto:sunnmca@khio.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Kursnavn 

 

4+ Gruppekritikk, Master2  

Group Crits Master 2 

Type  Gruppekritikk – Group Critiques  

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK521, MK522 

Målgruppe Master2, Medium- and Material based Art 

Forhåndskrav Master1, Medium- and Material based Art 

Undervisningsspråk Engelsk, norsk (svensk) 

Ansvarlig lærer Sunniva McAlinden sunnmcal@khio.no  

Gjestelærer Veiledere – Main Tutors 

Gjennomføres Høst/Autumn 2016 Uke/Week 40 and 42, Wednesday and 

Thursday 0900-1200. 5th, 6th October, 19th, 20th October. 

At the students work space or Theory room. 

Plasser 4 students per Crit.  Each student participates in one Group Crit. 

Vurdering 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for 

informasjon om sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på 

Master i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse / Brief description: 

4+ Gruppekritikk er et diskusjonsforum for ”work-in-progress”. Gruppen består av fire 

studenter, en fra hvert fagområde, i samtale med 4 hovedveiledere og MA programmets leder. 

I løpet av høstsemesteret deltar hver MA2 student på en 4+ samling. 

Studentens presentasjon av eget arbeid ca.10-15 min, følges av 15-20 minutters felles 

diskusjon. Vi tar opp spørsmål om motivasjon, konsept, intensjon, arbeidsmetoder, 

arbeidsprosesser, resultat, referanser og faglige sammenheng, kunstnerisk ambisjon og kritisk 

refleksjon. 

 

4+ Group Crits is a discussion forum for ”work-in-progress”. The group consists of four 

students from different areas of specialisation, in conversation with 4 main tutors and head of 

the MFA programme. Each MA2 student takes part in one 4+ meeting during the autumn 

term. The students present their own work for about 10-15 minutes, followed by 15-20 minutes 

group discussion. We discuss matters concerning motivation, concepts, intentions, working 

methods, process, results, references and sources, artistic ambition and critical reflection. 

Arbeidskrav:  

Presentasjon av ”work-in-progress”. 

Obligatorisk oppmøte og deltagelse ved samtlige presentasjoner. 

Aktiv deltagelse i diskusjonen av eget og andres arbeid. 

 

 

  

mailto:sunnmcal@khio.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Kursnavn Skrivekurs / bruk av referanser i tekst 

Master 1 

Type  Foredrag/skriving/lesing/samtale. 

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK512 

Målgruppe Master1, 2. semester Medium- og materialbasert kunst 

Forhåndskrav Bestått Master 1. semester 

Undervisningsspråk English and Norwegian 

Ansvarlig lærer Line Ulekleiv lineulek@khio.no   

Gjestelærer  

Gjennomføres Uke 2: onsdag-fredag kl. 9.00-16.00 

Plasser Hele kullet  

Vurdering 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for 

informasjon om sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på 

Master i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse av kurset:  

 

Dette kurset vil ta opp bruk av referanser i tekst, til andre 

kunstverk/kunstnerskap/teorier/tekster/filmer osv. Studenten vil skrive en tekst om et valgt 

verk i forkant av kurset, dette vil diskuteres og analyseres i gruppen. Kurset understreker 

kontekstualisering av eget arbeid/prosjekt og fremmer en språklig bevissthet. Fokus på 

masterteksten, kurset kan betraktes som et ledd i arbeidet med denne. 

 

Studentene arbeider både i grupper og individuelt. Ulike grupper hver dag. 1 time avsatt til 

hver student. 

 

This course addresses a text’s use of references to other artworks, artist’s practices, theories, 

texts, films and so forth. In advance of the course, the student will write a text about a chosen 

artwork. The text will be analysed and discussed in a group session. The course emphasises 

the contextualisation of one’s work / project, and it promotes an awareness of and deliberate 

use of language. The course can be understood as a stage in the development of the student’s 

Master-text.  

The students work in groups as well as individually. Different groups each day, 1 hour set 

aside for each student. 

 

Arbeidskrav:  

- Studentene skal delta aktivt i tekstlesning/diskusjon. Lesing av tekster som 

forberedelse kreves, i tillegg vil det gis oppgaver/skriveøvelser.  

- Studentene bringer med bærbar datamaskin/skriveutstyr. 

- Obligatorisk deltagelse. 

- Students must participate actively in text reading and discussions. The texts which are 

under preparation must be read. There will also be assignments and writing exercises. 

- The students bring their own laptops and other writing equipment 

- Participation is obligatory. 

 

 

  

mailto:lineulek@khio.no
http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk
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Kursnavn Master1 Teoriseminar 

Vår 2017 

Type  Teoriseminar, forelesning og gruppearbeid 

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK512, MK531 

Målgruppe Master1 (frivillig for Master2) Medium- og materialbasert kunst 

Forhåndskrav Bestått Master1, 1. semester 

Undervisningsspråk Engelsk / norsk 

Ansvarlig lærer Olga Schmedling olgaschm@khio.no  

Gjestelærer Inviterte gjester 

Gjennomføres Uke 7: onsdag, torsdag og fredag, 15. -17. februar kl. 10.00-16.00  

Plasser Inntil 40 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for 

informasjon om sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på 

Master i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

Tredagers seminar som tar opp aktuell estetisk teori på feltet for samtidens kunsthåndverk og 

kunst.  Forelesninger og gruppearbeid. 

 

A three-day seminar that highlights relevant aspects of aesthetic theory in the field of 

contemporary craft, applied art, and visual art.  Lectures and group work 

Arbeidskrav: 

Obligatorisk for Master1. Aktiv deltagelse. 

 

Litteraturliste:  

Relevant litteratur, blir utlevert i forkant av seminaret. 
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Kursnavn Individuell veiledning Master tekst 

Master1 

Type  Individuell veiledning  

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK511, MK512 

Målgruppe Master1, 2. semester Medium- og materialbasert kunst 

Forhåndskrav Bestått Master1, 1. semester 

Undervisningsspråk Norsk og engelsk  

Ansvarlig lærer Line Ulekleiv lineulek@khio.no  

Gjestelærer Arve Rød arve.rod@online.no  

Gjennomføres Uke 17 onsdag – fredag kl 9.00-16.00 

Plasser Hele kullet 

Vurdering 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for 

informasjon om sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på 

Master i medium- og materialbasert kunst (i kolonnen til venstre) og scroll ned til Lenker: 

Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse:  

Studenten skal arbeide med en tekst om sitt Master-prosjekt i dialog med tekstveileder. Det 

gis råd om tekstens form og innhold samt språklig oppfølgning. 

UNDERVISNINGSMETODE: studenten får konkret oppfølging på Master-teksten og 

konstruktiv kritikk.  Hver veiledning varer 45 minutter. Tekstveileder leser tekst på forhånd. 

 

The student, in dialogue with the text-tutour, will work on producing a text about his or her 

Master project. Advice will be given on the text’s form, contents, and language.  

 

The student will receive specific feedback and constructive criticism on the Master-text. Each 

tutorial lasts 45 minutes. The advisor will read the text in advance of the tutorial. 

 

Tidspunkt for veiledning og innleveringsfrist for tekst vil bli annonsert per epost. 

Arbeidskrav: Innlevering av tekst til tekstveileder innen fastsatt dato/klokkeslett. 

Obligatorisk oppmøte og deltagelse. 

 

Tilbudet om tekstveiledning med ekstern tekstveileder er et ekstratilbud til kontakten med 

hovedveileder. Studenten skal under hele MA-prosjektet være i dialog med sin hovedveileder 

om tekstens utvikling.  

 

Submit the text to the text-tutour within the specified due-date and time. Attendance and 

participation are obligatory.  

 

The opportunity to receive advice from an external text-tutour comes in addition to the 

contact the student has with his or her main advisor. Throughout the entire MA-project, the 

student should be dialoguing with the main advisor about the text’s development.  
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Kursnavn MA ONE SHOW 

Type Fellesutstilling for Master 1  

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK511, MK513, KR513 

Målgruppe Master 1, Medium- and Material based Art  

Art and Public Space 

Forhåndskrav Bestått høstsemester Master 1 

Undervisningsspråk Engelsk og norsk  

Kursansvarlig 

lærer 

Sunniva McAlinden sunnmcal@khio.no  

Gjestelærer Guest teacher to be announced 

Gjennomføres Selvstendig arbeid, forberedelsesmøter og veiledning under våren 2017. 

Montering og åpning u13. Crits og åpen utstilling u14.  Gjennomføres i 

samarbeid med Master i Kunst og offentlige rom 

Plasser 22 + 6 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i 

studieplanen for informasjon om sluttvurdering: 

http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på Master i medium- og 

materialbasert kunst eller Master i kunst og offentlige rom (i kolonnen til 

venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse / Brief description: 

Forberedende møter, individuelle samtaler og gruppediskusjoner. Avsluttende gjennomgang. Utstillings- 

og formidlingspraksis: 

Selvstendig arbeid og samarbeid som resulterer i en fellesutstilling. Utvikling av kunstnerisk praksis og 

utstillingsstrategier. Individuelle samtaler and gruppemøter med gjestelærer, fagstab, og 

utstillingskoordinator i perioden januar – april 2017. Avsluttende fellesgjennomgang/kritikk med 

gjestelærer og fagstab: Crits mandag 3 april (og ev. tirsdag 4 april)  

 

Independent work and collaborative work towards the MA ONE SHOW. Development of artsitic 

practice and exhibition strategies. Individual tutorials and group meetings with guest teacher, teaching 

staff, and exhibition coordinator during January – April 2017.  

Crits with guest teacher and teaching staff: Monday 3 April (and possibly Tuesday 4 April)  

Arbeidskrav:  

Aktiv deltagelse på forberedelsesmøter under våren med diskusjoner om utstillingens format, innhold og 

formidling. Et samarbeid som inkluderer utvikling av eget arbeid og organiseringen og gjennomføringen 

av utstillingen i fellesskap. 

Obligatorisk oppmøte og deltagelse. 
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Kursnavn Master 2 Utstilling praksis  

Avgangsutstilling 2017 

Kurstype  Utvikling og gjennomføring av avgangsutstilling i samarbeid 

med invitert kurator 

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

Høst: MK521, KR523 

Vår: MK531, MK533, KR533  

Målgruppe Master 2, Medium- og Material basert kunst 

Master 2, Kunst og offentlige rom  

Forhåndskrav Bestått Master1 

Undervisningsspråk Norsk / engelsk 

Kursansvarlig lærer Sunniva McAlinden sunnmcal@khio.no  

Apolonija Šušteršič PoloSust@khio.no 

Gjestelærer Curator to be announced 

Gjennomføres November 2016 - juni 2017  

Kurator informerer om møteplan osv. 

Plasser 22+6 

Vurdering 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for 

informasjon om sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -klikk på 

Master i medium- og materialbasert kunst eller Master i kunst og offentlige rom (i kolonnen 

til venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse av kurset/ Brief description: 

Samarbeid med invitert kurator: Fellesmøter, individuell veiledning, gruppegjennomganger, 

katalogarbeid, utvikling og gjennomføring av årets avgangsutstilling.  

Første møte med kurator i november 2016, møtene fortsetter vår semester 2017.  

Arbeid med utstillings- og formidlingsstrategier, utviklingen og gjennomføringen av 

avgangsutstillingen. Fellesmøter, individuell veiledning, gruppegjennomganger, utviklingen 

av katalog, kontakter/nettverk osv. Utviklingen av avgangsutstillingen pågår i forskjellige 

undervisningsformer under hele vårsemesteret.  

Installering avgangsutstilling U 21. Eksamen U 22. Utstillingsåpning fredag 2. juni  2017.  

 

First meeting with the appointed curator in November 2016, meetings continue during the 

spring semester 2017. Work with exhibition- and communication strategies, and the 

development and completion of the Degree Exhibition. Group meetings, individual and group 

tutorials, development of the exhibition catalogue, contacts/network etc.. The development of 

the Degree Exhibition continues in various forms during the spring semester.  

Installation of Degree Exhibition W 21. Final examination W 22.  Exhibition opening Friday,  

2 June 2017. 

Arbeidskrav: 

Obligatorisk deltagelse: samarbeid med kuratoren, fellesmøter, presentasjoner og 

gjennomganger, individuelle veiledninger, arbeid med katalog, utviklingen av 

avgangsutstilling.  Utvikling av eget Master-prosjekt. 
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Kursnavn  Profesjonaliseringskurs / Preparatory course for life as a 

professional artist 

 

Etableringskurs for kunstnere / Establishing an art practice in 

Norway 

Type 3-dagers kurstilbud 

Inngår i følgende 

emne(r) 

MK311, MK511, MK531, KR513, KR533 

Målgruppe All Master and Bachelor 3 students at department of Art and 

Craft, Academy of Fine Art and department of Design  

Forhåndskrav  

Undervisningsspråk Norsk, Norwegian 

Ansvarlig lærer Programme coordinators 

Gjestelærer  

Gjennomføres Uke 12, (20, 21, 22 Mars 2017). In cooperation with Academy 

of Fine Art and department of Design 

Plasser  

Vurdering  

Kort beskrivelse / Brief description: 

 

Kurset skal forberede avgangsstudentene ved BA og MA på livet etter Kunsthøgskolen.  

Kurset gir studentene nyttige redskaper og gjennomgår aktuelle problemstillinger for den som 

skal etablere seg på sine egne betingelser som profesjonell kunstner; Økonomi og skatt, 

kontraktsforhold, søknader, støtteordninger, kunstpolitikk. 

 

The course will prepare the students for a professional life as an artist after graduating. How 

to establish an art practice, tax regulations for artists, rules for accounting, etc.  
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MASTERSTUDIUM I KUNST OG OFFENTLIGE ROM 
MASTER`S PROGRAMME IN ART AND PUBLIC SPACE 
 
 

Oppbygging og gjennomføring  
 

Første studieår vies fordypning i problemstillinger ved kunst og offentlige rom, 
kommunikasjonsteori, formidling og presentasjon samt praktiske oppgaver i 
tilknytning til dette. 
Det andre studieåret er lagt opp med en større prosjektoppgave som også skal 
redegjøres for i en tekst. 
For å beskrive studie-/ arbeidsomfang i emnene i studiet brukes måleenheten 
studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Ett studiepoeng tilsvarer 
25 til 30 faktiske arbeidstimer for studenten. I faktiske arbeidstimer regnes lærerstyrt 
undervisning, forelesninger, oppgaveskriving, seminarer, egenstudier osv. Noen 
emner kan ha mye lærerstyrt undervisning mens andre emner legger opp til at 
studentene arbeider selvstendig. 
Studiet gir gradsbetegnelsen Master i Kunst og offentlige rom / MFA in Art and Public 
Space.  
 

Structure and implementation. 
 
The first year is devoted to exploring various issues related to art in public spaces, 
communication theory, production, presentation, facilitating the public’s encounter 
with art, research-based methods and practical assignments related to these issues. 
The second year is devoted largely to developing the Master project and to writing a 
report about its process of creation. 
 
The scope of each course is indicated by the number of credits it awards. 60 credits 
in the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) are equal to one 
year of full-time study. One credit represents 25-30 working hours for a student. In 
practice, work hours include attending teacher-led classes, lectures, seminars, doing 
written assignments, engaging in independent study, etc. Some courses may involve 
a great deal of teaching, while others are organised such that students work 
independently. 
 
 
 

Mastergradsstudiet er delt inn i 11 emner / Subject areas:  
 

Oversikt over alle emner med studiepoeng:  
Programme 
year 1 

Code Subject title Credits 
earned 

Autumn KR503 MASTER PROJECT 1 10 

Autumn KR504 CONTEXTUALIZATION 1 10 

Autumn KR505 RESEARCH 1 10  

Spring KR513 MASTER PROJECT 2 10 
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Spring KR516 PRODUCTION 10 

Spring KR517 COMMUNICATION 1 10 

  Total credits earned in programme year 1 60 

 

Programme 
year 2 

Code Subject title Credits 
earned 

Autumn KR523 MASTER PROJECT 3 10 

Autumn KR525 RESEARCH 2 10 

Autumn KR524 CONTEXTUALIZATION 2 10 

Spring KR533 MASTER PROJECT 4 25 

Spring KR537 COMMUNICATION 2 5 

  Total credits earned in programme year 2 
 
                              TOTAL CREDITS EARNED 

 

60 

  
120 credits 
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KURSEBESKRIVELSER, 
MASTERSTUDIUM 

Contextualization Public Space Introduction….…..……………….…………… 86 

Seminar – Master Prosjekt del 1 og 2 …..………………………………………. 87 

Seminar – Master Prosjekt del 2 og 3……………………………………...........   88

 Hands on workshop……………………………..……………………………… 89

 Skrivepraksis…………………………….……………………………………… 90 

Public(s) & Participation……………………….…….…………..……………… 91 

Kunst og Teori, Høst 2016 (Master 1 og Master 2) ……….……………………. 92 

Doing a project……….. ………...………………………………………………. 93 

Methodology Seminar, Vår 2017…………………..…………………………….. 94 

Documentation and publicity…………………..…………………………...……. 95 

Individuell veiledning Mastertekst, Master 2 ………..........................…………. 96 

Skrivekurs/ bruk av refereanser i tekst, Master 1……………….........…………. 98 

Individuell veiledning Mastertekst, Master 1 ………..........................…………. 99 

 

 

COURSE DESCRIPTIONS 

MASTER PROGRAMME 
Contextualization Public Space Introduction….…..……………….…………… 86 

Seminar – Master Project part 1 and 2…………….……………………………. 87 

Seminar – Master Project part 3 and 4…………….……………………………. 88

 Hands on workshop……………………………..……………………………… 89

 Writing Practice………………………….……………………………………… 90 

Public(s) & Participation……………………….…….…………..……………… 91 

Art and Theory, Autumn 2016 (Master 1 and Master 2) ….……………………. 92 

Doing a project……….. ………...………………………………………………. 93 

Methodology Seminar, Spring 2017…………………………………………….. 94 

Documentation and publicity…………………..…………………………...……. 95 

Individual tutorials for Master thesis, Master 2 ………........................…………. 96 

Writing course/ using references in text, Master 1……………….........…………. 98 

Individual tutorials for Master thesis, Master 1……….........................…………. 99 
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Course name Contextualization Public Space Introduction,  

Autumn 2016 

Course Type  Mandatory course: Lectures, readings and discussion  

The course is included in 

the following topic(s) 

KR504, KR524 

Target Group Master1 and Master 2, Art and Public Space 

Pre-requisites  

Course Leader Olga Schmedling olgaschm@khio.no   

Guest Teacher Invited guests 

Delivered (Time period) Week 36, Tuesday 6th until Friday 9th of September 

Tuesday 0900-1200 – the other three days 0900-1600 

Evaluation Assessed as approved/unapproved. See subject/topic 

description in the curriculum for information about the final 

assessment: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk - 

Studieplan (pdf) 

Brief Course Description 

 

During the sessions we will have a closer look at different ways of interpreting the boundaries 

between public and private, different notions of “public space”/”sphere”/”site” and different 

notions of “art”, different artistic movements exploring object-based versus participatory-based 

conventions during history, with a special attention to groups opposing hegemonic conventions, 

ranging from social avant-garde via Situationist-movement to participatory projects  

The course also include Readings four (4) Wednesdays pr. semester from 0900-12 00 with 

interpreting, discussing, writing and presenting. 

 

Course methods  
 

Mandatory Course for all Master 1 and Master 2, Art and Public Space 

Presentation of texts and active participation at lectures and workshops/groups 

 

Literature List:  

 

Bibliography and Relevant texts will be distributed 
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Course name SEMINAR – Master project part 1 and 2 

Course Type  Mandatory course: Seminar, tutorials  

The course is included in 

the following topic(s) 

KR503, K513 

Target Group Master1, Art and Public Space 

Pre-requisites  

Course Leader Apolonija Šušteršič, PoloSust@khio.no  

Guest Teacher Guests announced later, check out: 

http://www.artandpublicspace.net 

Delivered (Time period) Individual tutorials by appointment; 3 appointments /semester. 

Evaluation Assessed as approved/unapproved. See subject/topic 

description in the curriculum for information about the final 

assessment: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk - 

Studieplan (pdf) 

Brief Course Description 

 

Master project is the leading project of each individual student within Art & Public Space 

programme. This can be one project or a composition of several smaller projects that refer, 

investigate, comment or act within the public space.  

The Master Project Seminar is scheduled one week per month where the students together 

with their assigned tutor discuss their project individually or in the group.  

In the frame of the Master Project Seminar we are inviting interesting guests and critics or 

working together on a (research) project.  

The schedule for the Master Project Seminar is always agreed individuaøøy with the students 

at the beginning of the semester.  

 

Course methods  
 

Master Project Seminar is formed by a critical group discussion, invited guest and individual 

tutorials. 

3 - 4 tutorials per semester are mandatory for the student to present the work to her/his 

responsible tutor.  
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Course name SEMINAR – Master project part 3 and 4 

Course Type  Mandatory course: Seminar, tutorials  

The course is included in 

the following topic(s) 

KR523, 533 

Target Group Master2, Art and Public Space 

Pre-requisites  

Course Leader Dyveke Sanne dyveke.sanne@khio.no 

  

Guest Teacher Guests announced later, check out: 

http://www.artandpublicspace.net 

Delivered (Time period) Individual tutorials by appointment; 3 appointments/semester 

Evaluation Assessed as approved/unapproved. See subject/topic 

description in the curriculum for information about the final 

assessment: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk - 

Studieplan (pdf) 

Brief Course Description 

 

Master project is the leading project of each individual student within Art & Public Space 

programme. This can be one project or a composition of several smaller projects that refer, 

investigate, comment or act within the public space.  

The Master Project is discussed on tutorials 3 times in semester where the students together 

with their assigned tutor discuss their project individually or in the group.  

In the frame of the Master Project we are inviting interesting guests and critics or working 

together on a (research) project.  

The schedule for the Master Project Seminar is always agreed individually with students at the 

beginning of the semester.  

 

Course methods  
 

Master Project Seminar is formed by a critical group discussion, invited guest and individual 

tutorials. 

3 - 4 tutorials per semester are mandatory for the student to present the work to her/his 

responsible tutor.  
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Course Name  HANDS ON WORKSHOP 

Course Type Workshop 

The course is 

included in the 

following topic(s) 

KR503 

Target Group Master1, Art and Public Space 

Pre-requisites  

Course Co-ordinator Apolonija Šušteršič, PoloSust@khio.no  

 

Guest Teacher To be announced 

Delivered (Time 

period) 

27 to 30 September. 09:00-16:00 

Evaluation Assessed as approved/unapproved. See subject/topic description 

in the curriculum for information about the final assessment: 

http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk - Studieplan (pdf) 

Brief Course Description 

 

The workshop is oriented towards the production of a project. It is a fast version of learning 

the whole process of production. It is oriented towards the hands-on site (context, situation) 

work and produces the result - as a project at the end. 

 

 

Course methods  
 

Mandatory course for all Master1 students, Art and public space. 

Active participation during lectures and workshop/groups. 
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Course name Writing practice  

Course Type  Mandatory course: Workshop  

The course is included in 

the following topic(s) 

KR505, KR525 

Target Group Master1 and Master 2, Art and Public Space 

Pre-requisites  

Course Leader Apolonija Šušteršič, PoloSust@khio.no  

in cooperation with Sunniva McAlinden sunnmcal@khio.no  

Guest Teacher Guests announced later, check out: 

http://www.artandpublicspace.net 

Delivered (Time period) Week 41, 9.00 – 16.00 hours  

Evaluation Assessed as approved/unapproved. See subject/topic 

description in the curriculum for information about the final 

assessment: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk - 

Studieplan (pdf) 

Brief Course Description 

How can writing become a tool, material or the medium within the production of art? Can 

writing stimulate imaginations, reflection, and the process of making? Is there a spatial 

dimension to writing?  

This course provides further theoretical and practical knowledge of the mediation, 

communication and presentation of an art practice. The teaching runs parallel with the 

students' individual or group work. The course will underline the necessity of incorporating 

mediation as part of the development of their work, and enhance students´ knowledge of 

different forms of communication, contexts and audiences. 

In the course Writing practice we will be exploring the writing as a practice and within a 

practice itself. Writing practice in the context of visual art can be perceived in many different 

ways, using various genres for different purposes. As artists we write  

our own texts, about our own practice, as part of the project, using writing as a process or as 

the work of art itself. We could think about writing an essay, drawing a cartoon, editing a film 

script, making an artist book or producing different forms of spatial writing. We will learn 

about manifold ways of using writing as part of our practice.  

Course methods  
Joined course together with Master in Medium- and Material-based art.  

Students are working in groups of 8 - 10 people with different invited guest tutors.  

  

Literature List:  

Jane Rendell, Site-Writing: The Architecture of Art Criticism, (London: IB Tauris, September 

2006). 

Andrea Frazer, Museum Highlights, (Cambridge, New York: MIT Press, September 2007).  

Dan Graham, Rock My Religion, (Cambridge, New York: MIT Press, July 1994) 

Akram Zaatari, Film as a form of writing, (Geneva: Motto Books in collaboration with 

WIELS 

http://www.wiels.org/en/bookshop/42/Akram-Zataari, 2014) 
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Course name Communictation/ Public(s) & Participation  

Course Type  Mandatory course: Seminar  

The course is included in 

the following topic(s) 

KR503, KR523 

Target Group Master1 and Master 2, Art and Public Space 

Pre-requisites  

Course Leader Apolonija Šušteršič, PoloSust@khio.no  

Guest Teacher Guests announced later, check out: 

http://www.artandpublicspace.net 

Delivered (Time period) Week 43, 9.00 – 16.00 hours  

Evaluation Assessed as approved/unapproved. See subject/topic 

description in the curriculum for information about the final 

assessment: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk - 

Studieplan (pdf) 

Brief Course Description 

 

At the course we are looking into the issue of participation and relationship to publics in 

contemporary art practices. In recent decades, art engagement with concerned publics and 

communities have manifested in range of different ways. These participatory efforts have also 

been frequently criticized by political scientists, geographers, planning theorists, architects, 

artists, and art theorists: instead of creating more democratic spatial processes and outcomes, 

it has been argued that citizen dialogue processes fail to have long-lasting effects or even 

become complicit in the agenda of neoliberal urban redevelopment. Against these criticisms, it 

can instead be argued that a range of participatory possibilities exist today which might 

fruitfully be explored, even if the outcomes of such exploration is not immediately calculable. 

This course attempts in contrast to views that either look at short-term utilitarian solutions or 

take their point of departure in negative or dystopian lines of thinking about collaboration—to 

reread ‘participation’ through the concepts of translation, listening, and urban curating, 

concepts which demand the unearthing of alternative approaches to participatory practice. 

 

Course methods  
 

Mandatory course for all Master1 students, Art and Public Space. 

Active participation during lectures and workshop/groups. 
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Course name Art and Theory, Autumn 2016   

Course Type  Mandatory course: Lectures, readings and discussion 

The course is included in 

the following topic(s) 

KR504, KR524 

Target Group Master1 and Master 2, Art and Public Space 

Pre-requisites  

Course Leader Olga Schmedling olgaschm@khio.no   

Guest Teacher Stephen Wright 

Delivered (Time period) Week 47, Tuesday 22nd until Friday 25th of November 

Tuesday 0900-1200 – the other three days 0900-1600 

Evaluation Assessed as approved/unapproved. See subject/topic 

description in the curriculum for information about the final 

assessment: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk - 

Studieplan (pdf) 

Brief Course Description 

 

This seminar is run by our special guest of the year: Stephen Wright.  He will be discussing 

his research on the “Politics, Power and Potential of Usership.” Usership has emerged as a key 

category of subjectivity in recent years in any number of social and economic practices, 

including art, where it challenges assumptions of ownership, spectatorship and expert culture. 

How does this “usological” turn in artistic practice impact on our inherited visual culture? 

What are the politics and potential use-values of embedding artistic competence in activities 

often far from the field of art? Readings drawing on a broad spectrum of examples — from 

crowd-sourcing, data mining and theories of spectatorship to user-generated and user-oriented 

initiatives — will question the power, and potential, of usership in rethinking public practice. 

Course methods  
 

Mandatory course for all Master 1 and Master 2 students, Master in Art and Public Space. 

Active participation at lectures and workshop/groups, as well as presentations.  

Literature List:  

 

Stephen Wright: Toward a Lexicon of Usership + PDF texts digitally available proposed by 

Olga Schmedling and Stephen Wright 
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Course name Doing a project  

Course Type  Mandatory course: Workshop  

The course is included in 

the following topic(s) 

KR516 

Target Group Master1, Art and Public Space 

Pre-requisites  

Course Leader Apolonija Šušteršič, PoloSust@khio.no  

Guest Teacher KORO – Bo Krister Wallström 

Delivered (Time period) January 18, 19, 20. 09.00-16.00 hours  

Evaluation Assessed as approved/unapproved. See subject/topic 

description in the curriculum for information about the final 

assessment: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk - 

Studieplan (pdf) 

Brief Course Description 

 

Working with the public space it is important to learn about the legal aspects, organization and 

the economy behind the production of project taking place and /or commenting on situation 

other than art context.  

Students will learn about the legal boundaries of the public space; how shall we plan the 

project what are the legal obstacles,  

How to deal with authority etc. The course is produced in cooperation with KORO, Norway - 

www.http://koro.no/ 

 

Course methods  
 

Mandatory course for all Master1 students, Art and Public Space. 

Active participation during lectures and workshop/groups. 
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Course name Methodology Seminar, Spring 2017   

Course Type  Mandatory course: Lectures, readings and discussion 

The course is included in 

the following topic(s) 

KR513, KR533 

Target Group Master1 and Master 2, Art and Public Space 

Pre-requisites  

Course Leader Olga Schmedling olgaschm@khio.no   

Guest Teacher Invited guests 

Delivered (Time period) Week 6: Tuesday 7th until Friday 10th of February 2017 
Tuesday 0900-1200, the other three days 0900-1600 

Evaluation Assessed as approved/unapproved. See subject/topic 

description in the curriculum for information about the final 

assessment: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk - 

Studieplan (pdf) 

Brief Course Description 

 

This Methodology-seminar as part of Research 1 aims at focusing on interdisciplinary 

approaches to the public space, highlighting different methods of research that are in use 

within various professional fields such as urban planning, sociology, urban geography, 

philosophy, politics etc.  

We will focus on various discourses and on different ways of collaboration, participating and 

negotiating with various groups, with specialist, layers and politicians, resulting in different 

ways of artistic approaches to the public space: intervention, occupation, displacement, 

perpetuation etc.  

The main focus is a comparative one – comparing various methods such as the sociological 

one, the philosophical one, the political one in contrast to artistic methods 

 

All along Contextualization 2 with Readings four 4 Wednesdays pr. Semester from 0900-1200 

will continue with texts related to Research and Methodology with interpreting, discussing, 

writing and presenting. 

Course methods  
 

Mandatory Course for all Master 1 and Master 2 Art and Public Space 

Presentation of texts and active participation at lectures and workshops/groups 

Literature List:  

 

Relevant texts will be distributed 
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Course name Communication/ Documentation and publicity  

Course Type  Mandatory course: Workshop  

The course is included in 

the following topic(s) 

KR517 

Target Group Master1, Art and Public Space 

Pre-requisites  

Course Leader Apolonija Šušteršič, PoloSust@khio.no 

Guest Teacher Guests announced later, check out: 

http://www.artandpublicspace.net 

Delivered (Time period) April 5, 6, 7. 09.00-16.00 hours  

Evaluation Assessed as approved/unapproved. See subject/topic 

description in the curriculum for information about the final 

assessment: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk - 

Studieplan (pdf) 

Brief Course Description 

 

At this workshop the students will be asked to work with selected public presentation formats: 

lectures, exhibition, and performance to present the documentation of the previous works, 

projects, or create re-enactments for the public. The workshop will also look into the 

production of publicity around those events (press release, text about the work, exhibition plan 

etc.).   

This course provides further theoretical and practical knowledge of mediation, communication 

and presentation of art projects in public space. The teaching runs parallel with the students´ 

own individual Master Project. The course will underline the necessity of incorporating 

mediation as part of the development of an art project, and enhance students´ knowledge of 

different forms of communication, contexts and audiences. 

  

Course methods  
 

Mandatory course for all Master1 students, Art and Public Space. 

Active participation during lectures and workshop/groups. 
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Kursnavn  Individuell veiledning Mastertekst, Master 2 

Individual text tutorial 

Kurstype  Individuell  

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

Høst: KR524 

Vår: KR533 

Målgruppe Master 2, Kunst og offentlige rom 

Forhåndskrav Bestått Master 1, Kunst og offentlige rom 

Undervisningsspråk Norsk og engelsk  

Kursansvarlig lærer Line Ulekleiv lineulek@khio.no 

 

Gjestelærer  

Gjennomføres Høst:  

Uke 42: torsdag og fredag kl 9.00-16.00 

 

Vår:  

Uke 5: onsdag kl 9.00-16.00 

Uke 17: tirsdag kl. 9.00-16.00 

Plasser Hele kullet 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk 

-klikk på Master i kunst og offentlige rom (i kolonnen til 

venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse av kurset:  

Studenten skal arbeide med en tekst om sitt Master-prosjekt i dialog med tekstveileder. Det gis 

råd om tekstens form og innhold samt språklig oppfølging.  

UNDERVISNINGSMETODE: Studenten får konkret oppfølging på Master-teksten og 

konstruktiv kritikk. Til sammen 3 veiledninger (1 i høstsemesteret, 2 i vårsemesteret) og hver 

veiledning varer 45 minutter. Tekstveileder leser tekst på forhånd. 

 

Noe av veiledningen vil foregå på arbeidsplassen. 

 

The student, in dialogue with the text-tutor, will work on producing a text about his or her 

Master project. Advice will be given on the text’s form, contents, and language.  

 

The student will receive specific feedback and constructive criticism on the Master-text. Each 

tutorial lasts 45 minutes; 3 tutorials ( 1 in autumn semester, 2 in spring semester).The tutor 

will read the text in advance of the tutorial. 

 

Arbeidskrav:  

Innlevering av tekst til tekstveileder innen fastsatt dato/klokkeslett. Obligatorisk oppmøte og 

deltagelse.  

 

Tilbudet om tekstveiledning med ekstern tekstveileder er et ekstratilbud til kontakten med 

hovedveileder. Studenten skal under hele MA-prosjektet være i dialog med sin hovedveileder 

om tekstens utvikling.  
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Submit the text to the text-advisor within the specified due-date and time. Attendance and 

participation are obligatory.  

 

The opportunity to receive advice from an external text-tutor comes in addition to the contact 

the student has with his or her main advisor. Throughout the entire MA-project, the student 

should be discussing the MA-text’s development with the main advisor. 
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Kursnavn  Skrivekurs / Bruk av referanser i tekst  

Master 1  

Kurstype  Foredrag/skriving/lesing/samtale.  

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

KR513 

Målgruppe Master 1 Kunst og offentlige rom, 2. semester 

Forhåndskrav Bestått Master 1. semester 

Undervisningsspråk Norsk og engelsk  

Kursansvarlig lærer Line Ulekleiv lineulek@khio.no 

 

Gjestelærer  

Gjennomføres Uke 2: tirsdag kl 9.00-16.00 

Plasser Hele kullet 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk 

-klikk på Master i kunst og offentlige rom (i kolonnen til 

venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse av kurset:  

Dette kurset vil ta opp bruk av referanser i tekst, til andre 

kunstverk/kunstnerskap/teorier/tekster/filmer osv. Studenten vil skrive en tekst om et valgt 

verk i forkant av kurset, dette vil diskuteres og analyseres i gruppen. Kurset understreker 

kontekstualisering av eget arbeid/prosjekt og fremmer en språklig bevissthet. Fokus på 

masterteksten, kurset kan betraktes som et ledd i arbeidet med denne. 

 

Studentene arbeider både i grupper og individuelt. Ulike grupper hver dag, 1 time avsatt til 

hver student. 

 

This course addresses a text’s use of references to other artworks, artist’s practices, theories, 

texts, films and so forth. In advance of the course, the student will write a text about a chosen 

artwork. The text will be analysed and discussed in a group session. The course emphasises 

the contextualisation of one’s work / project, and it promotes an awareness of and deliberate 

use of language. The course can be understood as a stage in the development of the student’s 

Master-text.  

The students work in groups as well as individually. Different groups each day, 1 hour set 

aside for each student. 

 

Arbeidskrav:  

- Studentene skal delta aktivt i tekstlesning/diskusjon. Lesing av tekster som 

forberedelse kreves, i tillegg vil det gis oppgaver/skriveøvelser.  

- Studentene bringer med bærbar datamaskin/skriveutstyr. 

- Obligatorisk deltagelse. 

- Students must participate actively in text reading and discussions. The texts which are 

under preparation must be read. There will also be assignments and writing exercises. 

- The students bring their own laptops and other writing equipment 

- Participation is obligatory. 
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Kursnavn  Individuell veiledning Mastertekst, Master 1 

Individuell tekstveiledning  

Kurstype  Individuell veiledning  

Kurset inngår i følgende 

emne(r) 

KR513 

Målgruppe Master 1 Kunst og offentlige rom, 2. semester 

Forhåndskrav Bestått Master 1 Kunst og offentlige rom, 1. semester 

Undervisningsspråk Norsk og engelsk  

Kursansvarlig lærer Line Ulekleiv lineulek@khio.no 

Gjennomføres Uke 4: fredag kl. 9.00-16.00 

Plasser Hele kullet 

Vurdering Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om 

sluttvurdering: http://www.khio.no/studier/kunst-og-handverk -

klikk på Master i kunst og offentlige rom (i kolonnen til 

venstre) og scroll ned til Lenker: Studieplan (pdf) 

Kort beskrivelse av kurset: Studenten skal arbeide med en tekst om sitt Master-prosjekt i 

dialog med tekstveileder. Det gis råd om tekstens form og innhold samt språklig oppfølging.  

UNDERVISNINGSMETODE: Studenten får konkret oppfølging på Master-teksten og 

konstruktiv kritikk. Hver veiledning varer 45 minutter. Tekstveileder leser tekst på forhånd. 

 

The student, in dialogue with the text-tutor, will work on producing a text about his or her 

Master project. Advice will be given on the text’s form, contents, and language.  

The student will receive specific feedback and constructive criticism on the Master-text. Each 

tutorial lasts 45 minutes. The advisor will read the text in advance of the tutorial. 

 

Arbeidskrav: Innlevering av tekst til tekstveileder innen fastsatt dato/klokkeslett. 

Obligatorisk oppmøte og deltagelse.  

Tilbudet om tekstveiledning med ekstern tekstveileder er et ekstratilbud til kontakten med 

hovedveileder. Studenten skal under hele MA-prosjektet være i dialog med sin hovedveileder 

om tekstens utvikling.  

 

Submit the text to the text-tutour within the specified due-date and time. Attendance and 

participation are obligatory.  

The opportunity to receive advice from an external text-tutour comes in addition to the contact 

the student has with his or her main advisor. Throughout the entire MA-project, the student 

should be dialoguing with the main advisor about the text’s development.  
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