KONSTHANTVERKSCENTRUM presenterar:

Självporträtt i smyckeform
Unga idag möts av en stark konsumtionskultur som bygger på att
de skall köpa färdiga lösningar,
allt från kläder till musik. Att skapa
sin egen identitet i denna utbudsdjungel är komplicerat.

själva står för och vill uttrycka, att formulera en idé och
med professionell handledning få hjälp att överföra
detta till form och skapa ett personligt smycke.
Mål:
• Att öka elevernas lust att skapa något själva.
• Att få dem att tro på att de kan realisera en idé
som grundas i dem själva och därmed stärka deras
självkänsla.
• Att öka deras lust att uttrycka sig som individer.
Formen för workshopen ser ut på följande vis:
Inledning med kort smyckehistorik, med påföljande
diskussion med frågeställningar som exempelvis:
Varför bär vi smycken idag?
Vad betyder de?
Vad signalerar de mot vår omvärld?
Därefter följer en praktisk workshop då eleverna i
mindre grupp får arbeta med att framställa ett smycke
i silver med tillägg av andra material. )
(Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arbetet avslutas med en visning då alla deltagare berättar kort om sina idéer i arbetet och visar upp sina
smycken.
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Det rika utbudet uppmanar inte till att se sig själv utan
snarare att anamma en konstruerad identitet.
Smyckeworkshopen »Självporträtt i smyckeform» utgår ifrån att uppmana eleverna att verbalisera vad de

Jag som leder workshopen heter Ulrika Swärd och är
verksam som smyckekonstnär i Grevie i Skåne. Jag
har undervisat på Konstfack i Stockholm och på HDK i
Göteborg, har även haft skaparkurser för barn (7-9 år)
i smycketillverkning.

FAKTA
Kursen vänder sig till årskurs 4–6.
Kostnader för eventuella resor och
övernattning tillkommer.
Lämplig lokal kan vara ett
klassrum eller slöjdsal om det finns.

KONSTHANTVERKSCENTRUM
Bellmansgatan 5, 118 20 Stockholm
tel 08/545 222 90

Längd: 5 tillfällen x 5 timmar per grupp
Deltagare: 5–6 elever i varje grupp
Kostnad: 15
000 kr (exklusive moms)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ulrika Swärd
Tel 0730-207 233
www.ulrikasward.se

info@konsthantverkscentrum.se
www.konsthantverkscentrum.se

