Konstnärscentrum Syd presenterar Skapande Skola

KONSTEN SOM SPEGEL – studiedagar/workshops/kreativitetskurser för lärare
VAD HUR VARFÖR mer kultur i skolan?
VAD - Konsten som spegel (dvs konsten speglar verkligheten) bygger
på en amerikansk holistisk dialogpedagogik med portföljmetodik, andra
internationella forskningsrön, Ken Robinsson m fl.
HUR - Deltagarna får konkreta exempel och övningar i hur eget skapande
kan användas som forskningsverktyg i skolans samtliga ämnen.

Jag leder samtal om bild,
känslor, ämneskunskaper...

VARFÖR - Utvärderingar i USA visar att i en kreativ och estetisk arbets-

Konsten och skapandet
reflekterar de stora frågorna
om livet och kunskaperna:
SKOLANS YTTERSTA
MENING.

miljö sker en drastisk höjning av studieresultat, effektivitet och inte minst
arbetsglädje hos såväl elever som lärare och annan personal.

SE - SKAPA – INSE
Vi har samtal om konst och bilder från ”modellskolor” och börjar såsom nyfikna
barn och konstnärer med öppna problemformuleringar: experimentellt,
subjektivt och processinriktat, växlar fokus mellan detalj och helhet. Vi lånar
identiteter. Arbetet drivs framåt av lust. Vi iscensätter detta tematiska och
gränsöverskridande sätt att analysera, argumentera och reflektera.

HJÄRTAT HANDEN HJÄRNAN

Vi skapar tokiga ting och aldrig sedda färgblandningar utifrån konstvisningen.
Vi ställer öppna frågor om fult och vackert, rätt och fel... Genom det egna,
personliga skapandet i förlåtande Levande verkstadmetodik, upptäcker vi
plötsligt att den konstigaste konst beskriver vad det innebär att vara människa.
Det som inte är synligt, det som ingen vill se eller vågar inse, synliggörs av
eller i bilderna.
Vi avslutar med strukturerad utvärdering och sammanfattning

Du får redskap för att förstå och analysera visuella budskap. Du får en rolig
dag som ger dig kunskap, mod och självförtroende att pröva skolans nya
kreativa visioner i Ditt eget arbete.

KONTAKTA mig så skräddarsyr jag en dag för just Dig,
Din skola. Tillsammans diskuterar vi typ av konstbilder
och budskap som Du vill ska färga studiedagen.
Birgitta Godlund
ESTESIO Blåeldsv 20
23175 Beddingestrand
Tel: 0700 390270
E-mail: birgitta.godlund@estesio.com
www.kcsyd.se

Birgitta Godlund är konstnär/konstpedagog med drygt 25
års erfarenhet av gränsöverskridande konstkonsultation
och undervisning på skolor i Sverige och utomlands:
fortbildningskurser för lärare på Moderna Museet,
Stockholm och Malmö Högskola och gästföreläsningar i
USA, Ryssland, Baltikum, Afrika... www.estesio.com

KONST
produktion|projekt|pedagogik

