PROGRAM &
WORKSHOPS
DRAWn

VISUELT TALENTTRÆF ONLINE

5.- 7. marts 2021 / www.drawn.dk

DRAWn er et visuelt talenttræf for op mod 200 unge
kunstneriske talenter fra hele Danmark. Det overordnede
tema for DRAWn er tegning - i bredeste forstand. For tegning er det grundlæggende medie for langt den største del
af aktiviteterne i det kreative visuelle miljø i Viborg - et miljø,
der sidste år blev anerkendt, da UNESCO udpegede Viborg
til Creative City inden for media arts. Samtidig er tegning
også et redskab, der anvendes på uddannelser og i brancher,
hvor det tegnede ikke er produktet - som f.eks. på fotografuddannelsen på Medieskolerne / Media College Denmark
eller på designuddannelserne på VIA Design & Business.
DRAWn byder på en bred vifte af online workshops med
professionelle visuelle kunstnere, og dermed bliver du som
deltager introduceret til et professionelt virke inden for en
række visuelle medier og fag. Men vi vil også forsøge at bruge de forskellige online workshops til at etablere nye relationer på tværs af talentprogrammer, så du som deltager
kommer til at arbejde sammen eller sparre med andre unge
i workshoppen. Derudover vil træffet byde på inspiration via
screenings, artist talks, morgensamlinger, tegnebanko m.m.
Tilmelding
Du kan tilmelde dig DRAWn i perioden fredag d. 29. januar til
søndag d. 14. februar 2021.
Du tilmelder dig her: www.tilmeld.dk/drawn2021

Program
FREDAG D. 5. MARTS 2021
Kl. 19.00-21.00:
Velkomst, introduktion
til The Animation Workshop/VIA UC og Viborg
som UNESCO Creative
City inkl. screenings og
artist talks med Q&A
LØRDAG D. 6. MARTS 2021
Kl. 08.30-09.00:
Morgensamling
Kl. 09.00-16.00:
Workshops
Kl. 16.30-18.00:
Tegnebanko
Kl. 19.00 - 21.00: Artist talks
SØNDAG D. 7. MARTS 2021
Kl. 08.30-09.00:
Morgensamling
Kl. 09.00-14.00:
Workshops
Kl. 14.00-14.30:
Fælles afrunding

Workshops
Som deltager følger du en enkelt workshop
i løbet af træffet, men du kommer også til
at møde de andre workshop-holdere, når de
f.eks. deltager i talks eller præsentationer.
Workshopholdere
Alle workshopholdere repræsenterer på den
ene eller anden måde Visuel HF, The Animation Workshop/VIA University College og det
kreative miljø i Viborg eller andre videregående visuelle uddannelser i Region Midtjylland.

Comics (in English)
v. Thomas Wellmann
Denne workshop er en introruktion til tegneseriemediet,
hvor du vil lære at udforske dets mange muligheder.
Først vil du få en til opgave at kreere en kort tegneseriestribe. Der efter vil underviseren komme med forskellige
forslag til, hvordan du kan eksperimentere med den og
finde frem til dit eget udtryk.
Thomas Wellmann er tegneserietegner og illustrator
og gæsteunderviser på Graphic Storytelling-uddannelsen på The Animation Workshop.
www.thomaswellmann.eu

At designe og skabe universer til film og spil
v. Mikkel Mainz

Design: at løse problemer
v. Ari Marteinsson

Denne workshop er for alle med interesse I at skabe
og designe universer og karakterer til spil, film og serier. Vi vil fokusere på udviklingsfasen i ethvert kreativt
historiedrevet projekt. Workhoppen bliver en blanding
af oplæg, introduktioner, film, opgaver og præsentationer.
Obs: det en fordel, hvis du har et tegneprogram som
f.eks. Photoshop tilgængeligt.

I denne workshop vil vi finde frem til innovative løsninger på ensomhed under coronaen. Sammen vil vi
anvende grundlæggende designprocesser i problemløsningsarbejdet, og til sidst vil I have skabt visualiseringer af jeres bedste idé.

Mikkel Mainz er uddannet animator på The Animation
Workshop/VIA University College og har efterfølgende opbygget en stor erfaring som animationsinstruktør. MIkkel har undervist på såvel Visuel HF som
The Animation Workshops bacheloruddannelser.
www.skjaldcreative.com

Ari Marteinsson er designer og partner i det Aahusbaserede designburau USE Studio og har af flere omgange undervist på Visuel HF.
www.usestudio.dk

Det konstruerede chat-rum
Pernille Kragh Christensen

Fotografi
Michael Lange

I denne workshop vil vi, ved hjælp af scenografi, opbygge nye kunstneriske chat-rum. Vi vil invitere beskueren ind i et konstrueret privat rum, som er noget
ud over det sædvanlige.

I løbet af denne workshop bliver I introduceret til det
mest unikke sprog i verden. I workshoppen vil vi undersøge, hvordan vi ser på billeder, ligesom I vil blive
introduceret til en række regler, man skal kende, for
at forstå, hvordan vi oplever fotografiet. Og så skal vi
selvfølgelig fotografere.

Pernille Kragh Christensen er uddannet billedkunstner.
Hun er også både tidligere elev og har undervist på
Visuel HF.
www.pernillekragh.com

Michael Lange er fotograf og underviser på fotografuddannelsen på Medieskolerne / Media College Denmark (Viborg).
www.mcdm.dk/fotograf/grundforlob-fotograf

Figure Drawing & Fashion Illustration (in English)
Aurelija Norkunaite
I denne workshop vil du lære et simplificere den komplekse strukturelle enhed, der udgør den menneskelige figur og øve dig i at bygge den ved hjælp af lette
step-by-step teknikker. Meld dig til, hvis du gerne vil
forbedre dine tegnefærdigheder og lære mere om
menneskets anatomi, modeillustration og farvelægning. Opgaverne vil tilbyde forskellige versioner for
hhv. begyndere og øvede, så alle deltagere får opgaver,
der passer til deres niveau.
Aurelija Norkunaite er uddannet designer på VIA Design & Business i Fashion/Apperal Design og har efterfølgende fungeret som gæsteunderviser samme sted.
www.facebook.com/auroomstudio

Introduction to animation (in English)
Martina Scarpelli
I denne workshop vil du prøve at animere i et simplet
DIY univers. Ideen er at hjælpe dig til at finde inspiration og give dig mulighed for at udforske animationsprocessen og mediets potentiale. Du kommer til at
bruge et open-source program til telefoner og en
“simpel” arbejdsstation. Målet er ikke at lave perfekte
billeder eller film men at afprøve ideer og udvikle en
fornemmelse for timing.
Martina Scarpelli har som animationsinstruktør været tilknyttet en række programmer på The Animation Work-shop, herunder Animation sans frontiers,
Anidox:Lab, Anidox:Residency og Open Workshop.
www.martinascarpelli.com

Klip en tegning - en collageworkshop
Julie Boserup

Rum - konstruktioner
Oskar Holst Kurtzweil

I workshoppen arbejder vi med flade, rum og illusion.
Vi skal bl.a. tegne med sakse og male med fotos i en
vekselvirkning mellem digitale og analoge teknikker.
Sammen opbygger vi en foto-billedbank, hvor jeres fotos bliver en kollektiv palet, I kommer til at bruge som
grundmateriale i jeres egne collager.

Ved hjælp af hverdagsobjekter, skalaspring og analogier, vil vi i denne workshop forsøge at konstruere et
fælles bygget miljø. I workshoppen vil vi anvende tegningen som medie.

Julie Boserup er billedkunstner og aktuel med udstillingen “Transformer” på Viborg Kunsthal.

Oskar Holst Kurtzweil er uddannet på Arkitektskolen
Aarhus, tidligere underviser på Krabesholm Højskole
og nuværende undervisningsassistent på Arkitektskolen Aarhus.

www.julieboserup.com

www.aarch.dk/person/oskar-holst-kurtzweil

Memes som kunstnerisk medie
Honza Hoeck
Flere kunstnere benytter sig i dag af meme’et som
kunstnerisk medie på lige fod med maleri eller serigrafi. I denne workshop skal vi kigge på kunstneriske meme-strategier og på hvordan meme’et også trækker på
tidligere former for offentlig satire, såsom plakaten eller
avisstriben. Med inspiration fra dette og jeres egne favorit-memes skal I arbejde med memes i medier efter
eget valg: tegning, fotocollage, video mm.
Honza Hoeck er billedkunstner og professor på Det
Jyske Kunstakademi i Aarhus.
www.honzahoeck.net

Om DRAWn
DRAWn arrangeres af Visuel HF og The Animation Workshop/
VIA University College i samarbejde med Kulturskolen Viborg.
Samtidig bygger talenttræffet på en række samarbejder med
kreative uddannelser og miljøer fra hele Region Midtjylland,
herunder:

· Arkitektskolen Aarhus
· Aarhus Billed- og Medieskole
· Billedskolen Horsens
· Dansk Talentakademi
· Det Jyske Kunstakademi
· Medieskolerne / Media College Denmark
· VIA Design & Business
· Viborg Kunsthal
DRAWn - visuelt talenttræf online er støttet af:
Region Midtjylland, Statens Kunstfond, Spar Nord Fonden

Kontakt
Jan Ulrik Saksø Chrintz Juhl
Studiekoordinator, Visuel HF
The Animation Workshop
VIA University College
E: jusj@via.dk
T: 87 55 49 48
Gry Lindebjerg
Team Supervisor, Talent & Skills
The Animation Workshop
VIA University College
T: 87 55 49 42
E: gli@via.dk

