MALMÖ KONSTHALL
Konstkollo Mötesplats Tegel och Johannesskolan
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Årets konstkollo leddes av Carin Blücher i samarbete med Malmö Konsthall. Utifrån Carins
konstnärsskap inspirerades barnen till att bygga rum med olika dimensioner. Carin berättade
att hennes ateljé är ett tomt rum där hon placerar en stor handmålad bakgrund som gör att
det verkliga rummet osynliggörs och det ser ut som en platt bild när man ser igenom
kameran. Där placeras sen handmålade former och vid fotograferingen deltar personer som
har på sig specialsydda kläder, så att de ser ut att smälta ihop med interiören. Rumskänslan
blir förändrad i kameran så genom att fotografera rummet får Carin fram en platt bild som ser
ut som en målning.
Barnen fick sätta ihop ett rum av wellpapp och tejp där man kunde skapa olika nivåer i
rummet genom att hänga objekt från pinnar. Barnen fick också göra en ram där de skapade
olika miljöer som ett tittskåp. Vi hade mycket material att välja på; saker med hål i som
släppte igenom ljus som tyll och pappersraster och olika sorters plast. Vi tillverkade också
tittgluggar som vi kikade igenom.
Arbetet skedde på skolan samt på Malmö Konsthall. Barnen fick också se Siri Aurdals
utställning Continuum när de besökte konsthallen. Konstkollot för Johannesskolan hölls två
dagar på Malmö Konsthall och en dag på Johannesskolan med en förmiddagsgrupp och en
eftermiddagsgrupp. På Mötesplats Tegel arbetade vi en dag på mötesplatsen och en dag på
konsthallen men det blev med samma barn hela dagen.

Carin berättar och visar.

Interiör som visar hur Carin jobbar i ateljén.
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Bilen full med konstverk.

Fina tittskåp i fönsterkarm på Mötesplats Tegel.

Statistik:
Samarbete: Johannesskolan och Malmö Konsthall
Tid:
10-12.7
Projektledare: Antje Nilsson
Konstnär från fria kulturlivet: Carin Blücher
Utställning: Continuum/Siri Aurdal
Lokal :
Malmö Konsthall 10, 11.7, Johannesskolan 12.7
Deltagare:
28 barn 7-13 år
Workshop: 6
Visningar:
2

Samarbete: Mötesplats Tegel och Malmö Konsthall
Tid:
16, 19.7
Projektledare: Antje Nilsson
Konstnär från fria kulturlivet: Carin Blücher
Utställning: Continuum/Siri Aurdal
Lokal :
Mötesplats Tegel 16.7, Malmö Konsthall 19.7
Deltagare:
10 barn 7-13 år
Workshop: 2
Visningar:
1
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