
Lördagsakademien på Jamtli 
lördag 8 – söndag 9 oktober 2011

Gränslöst! med mixed media och performance
Gränslöst! - är temat för höstens konstkurs. Vi hämtar inspiration i Kjartan Slettemarks konst där 
foto, installationer, collage, textiltryck, videoverk och andra material blandas till en inspirerande 
cocktail som ger en riktig glädjekick. Med hjälp av utställningen ”Allt om Paradiset” går vi vidare 
in i reflektioner och uttryck kring vad vi egentligen tycker är viktigt i våra liv.
Vi skapar med ”mixed media”, eller blandteknik, där bland annat skulptur, collage och performance-
övningar kommer att ingå och jobbar i Jamtlis nya ateljé, Hackås-ateljén, både med individuella 
och kollektiva uttryck. Kursen avslutas på söndag kväll då det är festlig finissage för Kjartan-
utställningen. Finissagen är även avslutning för Konstens vecka som pågår 30/9 – 9/10.

Gästlärare är konstnären Malin Ståhl, som just nu är aktuell med performance och utställningen 
Going Nowhere på Fullersta Gård i Stockholm. Malin är uppvuxen på Frösön och har studerat 
och arbetat i bland annat Island, USA och Storbritannien.

Rolig konstkurs 

för vuxna!

Datum och tid: lördag 8 oktober kl 10-17, söndag 9 oktober kl 10-19.

Bokning: Senast 5/10 per telefon 063-15 01 07 eller e-post: bokningen@jamtli.com

Pris: 850 kronor (inklunderar material, kaffe, frukt och finissage-meny). 
Lunch väljer och betalar du själv i Jamtli Kafés utbud.

Betalning: Plusgiro 38952-8, ange namn och ”LördagsAK höst 2011”.

Max antal deltagare: 14 st.

Klädsel: Lediga och oömma kläder och skor.

För ytterligare information kontakta: Jeanette Wahl, Jamtli, 063-15 01 00.

Behov av boende? Vi rekomenderar Jamtli Vandrarhem, tel 063-12 20 60.



PrograM

Lördag 8 oktober

10.00   Samling på Jamtli, entréhallen, morgonkaffe och introduktion.

10.30-11.15  Kjartan Slettemark och hans värld. Gunilla Österman, JLK, visar guldkorn 
  i utställningen ”Kjartan i stan”.

11.15-12.00  Vad ska man tro? Jeanette Wahl, Jamtli, är ciceron i paradisets trädgård.
12.00-12.30  Becoming a Tree. Malin Ståhl, performance.
12.30-13.30 LUNCH i Jamtli Kafé
13.30-17.00  Objektet och det performativa I. Vi arbetar med blandtekniker; collage, 
  objekt och performativa uttryck. 

Söndag 9 oktober

10.00-11.00  Morgonkaffe och performanceövningar (objekt och rörelse).
11.00-12.30  Gränslöst! möte -  Operativt samtal – inspiration – konstnärliga uttryck.
12.30-13.30  LUNCH i Jamtli Kafé 
13.30-16.00  Objektet och det performativa II. Vi arbetar vidare med blandtekniker; collage,  
  objekt och performativa uttryck. 
16.00-17.00  Presentationer och feed-back.
17.00  Avslutning med gemensam Konst-pubmiddag. Finissage för ”Kjartan i stan”  
  och mingel med “special guests”.
18.30 ca Walking cinema, performance med Malin Ståhl.
19.00-20.00 Leka fritt! Finissagen fortsätter till kl 20.00 för den som vill.

Vad är Lördagsakademien?

Lördagsakademien är en konstkurs för vuxna som arrangeras av Jamtli 
i samarbete med Jämtlands läns konstförening ca två gånger per år.
Lördagsakademien  riktar sig till människor som vill utveckla sitt eget 
skapande i en kreativ miljö i samspel med andra konstintresserade. 
Genom kurserna vill vi väcka och fördjupa känslan för olika 
uttryckssätt och stimulera fantasi och experimentlust.
Kurserna passar både nybörjare och mera erfarna.
Med inspiration från aktuella utställningar på Jamtli arbetar
deltagarna med olika tekniker och teman och skapar egna verk
under ledning av Jamtlis konstpedagoger eller inbjudna gästlärare.
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