VAD ÄR EN UTSTÄLLNING? - GÖR EN EGEN!

VAD ÄR EN UTSTÄLLNING?

På en utställning presenterar och förevisar man föremål eller företeelser som t.ex. tavlor, dans eller samlingar. Men, en
utställning kan vara mycket mer. T.ex. ser vi varje dag en utställning av frukt i mataffären. En utställning kan bestå av
hundratals föremål eller enbart ett.
En utställning vänder sig ofta till alla sinnen.

VAR KAN MAN SE EN UTSTÄLLNING?

Man kan se en utställning på museer, gallerier och konsthallar. Men också på marknadsplatser, i skyltfönster, i affärer, på festivaler, i bib
i skolor o.s.v.
Utställningen kan vara ute eller inne.

VEM GÖR UTSTÄLLNINGEN?
Den som vill visa något.

VAD KAN MAN VISA PÅ UTSTÄLLNINGEN?

Allt! Bilder, ljud, smaker, lukter, musik, rörelse o.s.v.

HUR GÖR MAN EN EGEN UTSTÄLLNING?
Tänk ut vad ni vill visa
Hur vill ni visa - tema, teknik
Vem vill ni visa för? egna gruppen, föräldrar, någon som går förbi, på nätet?
Var vill ni visa? ute, inne, någon annanstans?

KOMMA IGÅNG

När ni hittat ert tema kan ni behöva inspirera er med ljud, bilder, berättelser, böcker, lukter och smaker.
Har ni bestämt en teknik (eller flera) behöver ni gå igenom hur man använder dessa.
Kontrollera vilka material som behövs och anpassa uppgiften utgående från vad ni har att tillgå.
Bestäm var utställningen ska vara (konstens uttryck och form påverkas av detta).
Låt arbetet (om det är möjligt) ta den tid det behöver.

UNDER ARBETETS GÅNG

Kom ihåg att dokumentera processen!
Var uppmuntrande och positiv. All konst är konst! Vi uttrycker oss alla olika.
Låt barnen vara kreativa och var tillåtande.
Ha roligt!

NÄR KONSTVERKEN BÖRJAR BLI KLARA

Var presenteras utställningen? Ute på gården, i en park, inne i daghemmet, på nätet eller någon helt annanstans?
Hur ska konstverken presenteras, har konstverken namn? Om ni gjort tavlor: vem ska hänga utställningen?
Ska det göras ramar, passpartour, piedestaler, scener, belysning?
När ska öppnandet av utställningen (=vernissagen) ske?
Vem är bjuden på vernissagen? (det kan med fördel vara enbart den egna gruppen)
Ska det göras inbjudningskort och affisch?
Vem har hand om serveringen?
VERNISSAGEN (ÖPPNANDET AV UTSTÄLLNINGEN)

Vem hälsar välkommen och vem presenterar utställningen?
Vem fotograferar?
Mingla och ha roligt!

ÖVRIGA TIPS
Gör ramar
Belysning
Möblera om
Förstoringsglas för att kunna se detaljer
Tidslinje: gör upp en synlig plan, t.ex: vi pratar om tema > vi jobbar med våra verk > vi bygger utställning > vi gör
inbjudningskort > vi har vernissage!
Bli konstkritiker! Säg positiva saker om varandras konst
Utmana andra daghem i din kommun eller region!
Använd återvinningsmaterial
Använd endast material från naturen för att göra konstverken
En utställning kan också vara sång, musik, dans eller rörelse
LÄNKAR

Inspiration till modern konst (finska):
https://kiasma.fi/wp-content/uploads/2014/05/Nykytaidetta-naperoille_tehtavakortit.pdf
Bli inspirerad av musiksagan och illustrera berättelsen:
https://www.sinfoniaorkesterit.fi/en/newsarticle/?id=2640
Musiksagan Pekka och Vargen:
https://api.new.kepit.tv/vod/tfo.html

Baby- och småbarnscirkus:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8YRpgVLFnjTX4D2MPRsMfGTO4khueD1&amp;fbclid=IwAR3LyVa-SJXJeGdjTXaK8j0uhXiHwBJjYMEAEtd0j0UKj0bNniXpHqBKMk
Konstuppgifter utgående från kortfilm (Instruktioner till pedagogerna på finska. Filmen utan språk):
https://www.elokuvaviikko.fi/kotitehtavat/0-2/
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