
Skapande skola projekt

Jag är konstnär och filmare och har både jobbat med konstprojekt och filmprojekt i bl.a. skapande skola.
Exempel på konstprojekt jag gjort i skolor:
    Villa My/Montessori i Ystad jobbade med temat integration. Eleverna screentryckta vimplar med 
symboler och text för fred. Varje klass utgick från olika världsdelar när de skrev och ritade för skissen för 
vimplarna, de skrev ”FRED” på kinesiska, franska, isländska, norska, svenska, engelska o.s.v.  
De yngre klasserna F-1 gjorde symboler. När arbetet var färdigt sammanlänkades alla vimplar och hängde 
ute på skolan under våren (2018). 
    Våren 2016 arbetade jag med Skurups kommun; FN:s barnkonvention. Varje klass gjorde vägg-
målningar, insprirerade av graffiti och gatukonst utifrån FN.s barnkonvention. Jag har också haft flera 
filmworkshop i skapande skola, senast Skurup kommun, december 2018, åk 6. 
Då skriver de manus, filmar och redigerar med IPads. 
De gjorde film om hållbarhet som går att se här https://www.youtube.com/playlist?list=PLsGOF7hCdAG-
bSwXwhUrswkNRqGLY1FqUG
Sista sidan ser ni min cv med min pedagogiska erfarenhet. Det jag själv arbetar som konstnär och filmare  
med går att se på min hemsida, www.johannaschartau.se  Där kommer jag också lägga upp pedagogiska 
arbeten alldeles snart.



Hjärta, screeentryck.
Villa MY, klass 1. VT. 2018

Vimpelspel, screentryck på tyg, symboler och text. åk F -5. Villa MY, Ystad. vt 2018



Mackelanskolan/Skurup, våren 2016
Tema FN:s barnkonvention.
De fick måla väggmålningar på pannåer och på vissa ställen i skolan direkt på väggen.
Inspirerade av gatukonst och grafitti.
Högstadiet åk 7-9.

Väggmålningar, utförda av fotbollsakademin, Mackelanskolan vt 2016



Mackelanskolan, ”Alla skall få ha ett hem”. vt 2016



Alléskolan, Skurup. skapande skola, under arbete.



JOHANNA SCHARTAU
Konstnär och filmare

Utbildning: 
2017-2018 Critical Images, post grad kurs Kungliga Konsthögskolan
2009-2010 Video, projektelev Kungliga Konsthögskolan
1998-2000 Arkitekturskolan post grad kurs och specialelev skulptur, Kungliga Konsthögskolan
1995 Projektelev grafik, Kungliga Konsthögskolan
1987-1991 Konstfack, textil konst MFA

Pedagogisk erfarenhet:
2015 -2019 timvikarie slöjd och bildlärare i Ystad kommun.
2018 Skapande skola, skurups kommun, 8 dagar. Alla i årskurs 6. Film på temat miljö och hållbarhet.
2018 Skapande skola Film/ ystads studio/Film i skåne. Workshop 2 dagar.
2018 Tryckkurs på textil och papper, barn och ungdomar, Ystad konstmuseum, sommarlovsaktivitet
2018 Skapande skola, Villa my Monterssori, Ystad. Integration-textiltryck.
2018 Lärare Textil Tryck, Österlens skola för konst och design, Simrishamn
2017 Skapande skola, film, Trelleborg. 4 dagar.
2017 Lärare video, Österlens skola för konst och design, Simrishamn
2017 Slöjdgraffiti, Ystad kommun, workshop för alla åldrar, Bästa biennalen.
2017 Tryckkurs barn och ungdomar, Ystad konstmuseum, sommarlovsaktivitet
2016 Filmkurs för 9-15 åringar, kulturskolan, Ystad
2016 Tryckkurs barn och ungdomar, Ystad konstmuseum, sommarlovsaktivitet
2015 Filmkurs, skapande skola, Malmö
2015 Skapande skola, väggmålningar, Skurup kommun,  2 veckor. Högstadiet.
2012 Dokumentärfilmskurs, ABF, Stockholm, kvällskurs 2 terminer.
2010-2012 Diverse kurser ABF, Medborgarskolan i konst och film 
2011-2012 Timvikarie, slöjd och bild, Vallentuna kommun
2008-2012 Flertal kurser för barn och ungdomar i egen regi har jag gjort i Stockholm och Vallentuna kommun
2000-2003 Konstpedagog Nationalmuseum
1995 – 1998 Konstpedagog, Liljevalchs konsthall Stockholm

Se mer på 
www.johannaschartau.se/cv


