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Information om
Konstnärlig grundutbildning
i Gerlesborg
Hos oss på Gerlesborgsskolan kan du gå en konstnärlig
grundutbildning på heltid i två år. Varje år startar vi två
utbildningar, en i Gerlesborg och en i Stockholm.
Båda utbildningarna syftar till att utveckla och fördjupa
ditt individuella konstnärskap och förbereda dig för
högskolestudier inom det konstnärliga fältet.

Kreativ mötesplats – mer än en skola
Vi vill vara en kreativ mötesplats både för studerande och människorna
i Gerlesborg. Därför har vi årligen hos oss hundratals barn som deltar
i skaparverkstäder. Tusentals deltagare i olika evenemang, till exempel
konserter och filmvisningar och över tvåhundra yrkesverksamma och
nybörjare i våra fristående kurser.
Utbildningen
Under dina två år på Gerlesborgsskolan får du kunskap och erfarenhet av
olika material, tekniker och metoder. Du arbetar praktiskt med din konst
under vägledning av våra lärare som själva är professionella konstnärer.
I utbildningen ingår konsthistoria och konstteori, som handlar om konstens
uttryck och upplevelse, liksom branschkunskap och yrkesorientering.

Första året i Gerlesborg
Upplägget har en tydlig struktur som ger
dig tid och ro att arbeta vidare med det
som intresserar dig mest. Du utvecklar
och breddar ditt skapande. Kunskap
byggs genom övning, eget konstnärligt
arbete och kurser. Främst i teckning och
måleri, fotografi och film, skulptur och
installation, performance och gatukonst. Första året riktar sig till dig som har
gått estetiskt program på gymnasiet, något år på en konstnärlig utbildning
på Folkhögskola, kortare konstkurser eller är självlärd. Inga förkunskaper
krävs utöver ett djupt intresse i konstnärligt skapande.
Andra året i Gerlesborg
Du omsätter och utvecklar vad du lärt dig första året genom övning, eget
konstnärlig arbete och kurser. Fokus ligger på att fördjupa ditt konstnärliga
uttryck och språk. Du har en egen utställning i skolans studerandegalleri,
i examineringen ingår träning i att presentera, förklara och försvara det egna
och medstuderandes konstnärliga arbeten. Att ha en egen utställning är en
övning i att inta ett rum och erfara vad som händer när det man skapat möter
en publik. Du får nödvändiga erfarenheter för att sätta samman en portfolio
och ansöka till konstnärliga högskolor. Andra året riktar sig till dig som har
gått första året på vår utbildning eller annan motsvarande utbildning.
Det unika med utbildningen i Gerlesborg
Utbildningen i Gerlesborg ligger havsnära norr om Göteborg mellan Smögen
och Fjällbacka. Skolan har sammanlagt 40 studerandeplatser fördelat på två
årskurser. Det är enkelt att hitta bra och prisvärt boende i byn. Att studera
i Gerlesborg passar dig som tycker om att vistas i naturen och vill leva i ett
mindre samhälle med sprudlande kulturliv. Platsen är känd för att vara en
kreativ mötesplats för konst, hantverk, musik, teater och dans.
Egen ateljé att arbeta i
Du får en egen ateljé i ateljébyggnaden där alla elever har sina ateljéer,
gemensamma arbetsytor och en verkstad. I varje mentorgrupp ingår
ca tio elever som regelbundet har lärarledd handledning tillsammans.

Genom organiserade metoder för kritik övar du på att prata om konst, kultur
och skapande. Mentorgrupperna är även en metod för att skapa en mysig
miljö med respekt, trivsel och gemenskap.
Lärare
Gerlesborgsskolans huvudlärare och gästlärare är alla aktiva, etablerade
konstnärer. Deras kompetenser och erfarenheter gör att du som studerande
får tillgång till mångsidig och djup kunskap i den samtida konsten,
konstnärliga material, hantverk och konstnärliga processer.
Våra huvudlärare Jonas Bentzer, Anne Marte Overaa och Shiva
Anoushirvani. Du kan läsa mer om våra gästlärare och föreläsare på vår
hemsida.
Kurser
Läsåret är uppdelat i elva kurser med veckolånga delkurser och har sex
självstudieveckor utspridda över året. Under självstudierna kan du arbeta på
annan ort. Kurserna hålls av skolans lärare eller inbjudna gästlärare.
Varje kurs innehåller föreläsningar, lärarledda praktiska uppgifter och eget
konstnärligt arbete. Hur just du väljer att lösa uppgifterna är fritt.
Undervisningen är dialogbaserad, vilket betyder att du deltar i samtal
där olika synsätt, idéer och tankar delas och möts. I vissa kurser ingår även
textläsning och skrivövningar. Träning ges i att utveckla kompetenser, att
samarbeta och ta ansvar i arbets- och studiesituationer, personlig utveckling
och självständighet.
Drömmar
Läsåret avslutas med en kurs som heter Drömmar, den heter så för att
de studerande är delaktiga i att bestämma kursens innehåll, utifrån det
övergripande temat behov och önskningar.
Öppet hus och vårutställning
På våren görs ett öppet hus och en stor studerandeutställning på skolan.
Röster om utbildningen
Hur det är att leva och bo i Gerlesborg besvaras bäst av de studerande på
utbildningen.
– Upplevelsen är magisk på ett sätt som inte går att formulera, så utryckte
sig, Nina Haraldsson, nyligen i en artikel om platsen i lokaltidningen.
– ”Här utvecklas jag som mest som konstnärligt och jag mår bäst med en

sådan här omgivning”, säger Nina Eriksson.
– ”Den som tror att det är dött i Gerlesborg har fel”, enligt Axel Åhnberg.
”Söndagsfika hos lokala konstnärer, fredagspub, sopptorsdag, filmkvällar
och kafé Olivia hos vår granne Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän är
bara några exempel på allt vad som händer. Och man ser stjärnorna här”!
Utställningar och residens
I Galleri Gerlesborg och Gerlesborgs Konsthall visas utställningar av
samtida konstnärer inbjudna av skolan. Residens innebär att konstnärer
och musiker kan ansöka om att bo och arbeta i skolans lokaler och
avsluta vistelsen med en utställning eller konsert. Vid påsk, har vi öppet
hus och utställningar med våra studerande som drar stor publik. I vårt
studerandegalleri GBZ kan du ställa ut själv eller i grupp.
Planket
Vi har också en öppen vägg för måleri. Här har du möjlighet att måla graffiti
och prova på att göra större muralmålningar. Skolan stödjer den fria kreativa
konstform som offentligt måleri är med och formar på medborgarnivå och
som en del av konstens politiska påverkan på samhället.

Lokaler
Huvudbyggnaden används för undervisning i de stora, ljusa och vackra
ateljéerna. Föreläsningar och konserter äger rum i samlingssalen.
Gerlesborg Kök och Kafé är en viktig lokal mötespunkt som serverar
husmanskost, vegetariska och veganska rätter hembakt bröd och fika.
I ateljébyggnaden har de studerande sina ateljéer och verkstäder. Du får en
egen nyckel till skolan och har tillgång till byggnaderna dygnet runt under
terminerna. Här finns även kontor, vaktmästeri och bibliotek.
På skolan finns ett antal bokningsbara projektateljéer. Här kan du boka
upp dig på om du behöver lite mer utrymme eller avskildhet.
Öppettider
Skolan är öppen för studerande dygnet runt.
Terminstider
Höstterminen 2021-08-23 – 2022-01-07
Vårterminen 2022-01-10 – 2022-05-27
Gerlesborgsbussen
Med skolans minibuss gör studerande turer till
matbutiken i Hamburgsund ett par gånger i veckan
eller utflykter.
Spannmål och granit
Historiskt har Gerlesborg varit en viktig handelsplats. Gerles gård och
handelshus ägdes i generationer av familjen Gerle. 1951 slog det igen.
Att skapa ett centrum
Idag förknippas platsen med nyskapande kultur och kreativa näringar.
Området präglas av ett högt antal professionella kulturutövare och flera
framstående kulturorganisationer. Deras kompetens inom projekt och
samarbeten är en resurs för studerande hos oss som parallellt med
studierna kan lära sig samverka och utveckla egna arrangemang.
Andra kulturorganisatörer i trakten är: Bottnafjordens inköpsförening
för ekologiskt producerade matvaror, Bottna Kulturfestival, Konstnärernas
Kollektivverkstad, Scenkonst Gerlesborg, Skärskäll Ekoby, Vitlycke Museum,
Vitlycke Performing Arts och Vrångsholmen.

Information om Gerlesborgsskolan
Eldsjälar och grundare
Skolan startades i Gerlesborg 1944 av konstnären Arne Isacsson. Andra
eldsjälar och legendariska grundargestalter var Georg Suttner och Hans
Fromén. Sedan 1958 har skolan två utbildningsorter – en i Gerlesborg
och en i Stockholm. Skolan driver en av landets mest välrenommerade
grundläggande konstnärliga utbildningar. Utbildningen bedrivs med
statsbidrag och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH).
Pedagogik
Arne Isacsson hade en för sin tid ny syn på konstpedagogik som blev
stilbildande. Ett av hans mål var att i likhet med Bahausskolan i Tyskland
och experimentella Black Mountain College i North Carolina skapa en
interdisciplinär och generationsöverskridande kreativ miljö. I Arne Isacssons
anda utvecklar och förändrar skolan sin undervisning och pedagogik i en
ständigt pågående process. Detta för att hela tiden verka i nära samspel och
dialog med sin egen tid.

Många av Sveriges mest framstående konstnärer
har studerat på Gerlesborgsskolan
Många av konstnärerna vars verk du hittar på museer, gallerier och biennaler
runt om i världen har gått sin grundutbildning på Gerlesborgsskolan. Efter
studierna hos oss har de gått vidare till en konstnärlig högskola.
Konstnärer som utbildat sig hos oss är Ingela Ihrman, Karin Mamma
Andersson, Lars Lerin, Ann Edholm, Peter Dahl, Anna Odell, Olle Kåks bland
många, många fler.
Konstnärlig grundutbildning
Ett av skolans huvuduppdrag är att vara högskoleförberedande. På
Gerlesborgsskolan kan du gå en konstnärlig grundutbildning på heltid i två
år. Utbildningarna i Gerlesborg och Stockholm är likvärdiga. De syftar till
att utveckla och fördjupa ditt individuella konstnärskap och förbereda dig
för högskolestudier inom det konstnärliga fältet. Den som vill bli konstnär,
designer, arkitekt, serietecknare, grafisk formgivare, filmare, fotograf
bildlärare eller skapa dataspel får de bästa förutsättningarna för att ta sig
vidare till högre studier efter två år hos oss. Gerlesborgsskolans elever utgör
en hög procent antagna på högre konstnärliga utbildningar både i Sverige
och utomlands.
Ta dig vidare till högskola
Till vår utbildning söker sig framförallt unga vuxna. Hos oss får du den
grund i konstnärlig gestaltning som krävs inom kreativa näringar. Vårt
huvuduppdrag är att förbereda för studier på högskola. För en hållbar
långsiktig karriär inom konst och kultur behövs minst två år på denna nivå
och därefter tre till fem års utbildning på högskola. Våra studerande utgör en
hög procent antagna till högskolor både i Sverige och utomlands.
Studiestöd
Studierna är på heltid och ger rätt till studiemedel, avdelning A3 hos CSN,
i totalt 80 veckor, vilket motsvarar två års studiemedel, från det att du fyller
18. Möjlighet finns att söka merkostnadslån för terminsavgift och studieresa.
Avdelning A3 är egentligen för studier på gymnasienivå. Vår utbildning är
på eftergymnasial nivå, det är bara själva studiemedelskvoten som är på
gymnasienivå.
Särskilt stöd för studerande och tillgänglighet
Skolan har möjlighet att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd för studerande
vid behov. Ta kontakt med skolan för mer information.

Värdegrund och policy
Gerleborgsskolan följer Arbetsmiljö- och Diskriminieringslagen, vilka
syftar till att skapa en trygg arbetsmiljö, motverka diskriminering och
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett, kön, könsöverskridande
identiet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatting,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi sätter stort värde på
det levande samtalet med kritiskt tänkande, praktiska och filosofiska frågor,
ifrågasättande av normer och strukturer, och att göra detta i en trygg men
öppensinnad miljö. Deltagar-inflytande och ett demokratiskt klimat är mycket
viktigt. Vi eftersträvar många kontaktytor mellan personal och studerande.
Studeranderåd
På skolan finns ett studeranderåd, som deltar i kollegier och företräder
studerandes frågor och behov. Studerande väljer själva sina representanter.
Studeranderådet är en viktig kanal för skolans ledning för att kunna förbättra
utbildningen.
Stiftelsen Gerlesborgsskolan
Gerlesborgsskolan är en icke-vinstdrivande stiftelse med en styrelse, som
består av representanter från Västra Götalandsregionen, Tanum kommun,
Sotenäs kommun och Konstakademin. Verksamhetsledare för stiftelsen är
Elin Wikström.
Kontakt
Elin Wikström, verksamhetsledare, elin@gerlesborgsskolan.se
Claudia Theel, kurs- & utbildningssamordnare, claudia@gerlesborgsskolan.se

