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PÅ S KO LTI D ÅK 7 – GYMNAS IET
Kalmar konstmuseum är en fantastisk plattform och utgångspunkt för skolor och olika pedagogiska
verksamheter, där vi arbetar utifrån konstmuseets varierande utställningar. Här kan man hitta olika
ämnen och arbetsområden som berör skolämnena, t.ex kommunikation, identitet, politik, ideologi,
filosofi, status, språk, psykologi, teknik, historia, moral, kulturella och globala skillnader.
Konsten är ett språkrör som både kan sammanföra konsten med livet och samhället med skolan. Vi
har olika förväntningar, reaktioner och föreställningar om vad konst är och om vad man kommer att få
uppleva på ett konstmuseum. Ni kommer att träffa konstmuseets pedagoger som inspirerar till möten,
samtal, diskussioner, skapar delaktighet och ger möjligheten att upptäcka något nytt om omvärlden
och sig själv, låter er överraska, bli överraskade, bli stimulerade och inspirerade.
Skolor i Kalmar län har rätt till en kostnadsfri resa per klass och läsår till kulturinstitutioner. Besöken
på museet är kostnadsfria för skolor i Kalmar län.
För förskola, låg- och mellanstadie finns ateljén. Här finns möjlighet att ta ut svängarna med olika
material och idéer. Vi erbjuder också kompetensutveckling för lärare. Besöken är kostnadsfria för förskolor och skolor i Kalmar kommun. För andra kommuner tillkommer en kostnad.

Foto: Åke E:son Lindman
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OD J U RE T
Johan Thurfjell
16/6 - 9/9 2018

Sedan barndomen har Johan Thurfjell fascinerats av monstermyter och mytologier. Efter att ha legat
latent i många år tog han tag i det för ett antal år sedan då han började fördjupa sig i Big Foot-myten.
Det är en mycket gammal myt om en skogsfigur-människa och finns både hos nordamerikanska och
kanadensiska indianer.
För Johan Thurfjell spelar det ingen roll om myten är falskt eller om det finns ett korn av sanning. Det
viktiga är att tillåta sig att tänka att världen är befolkad av saker som inte är rationella eller inte syns i
det vanliga samhället.
Detta har lett till att han återkommit till Big Foot i ett flertal konstverk. Han har besökt platser och
träffat människor som på olika sätt är kopplade till myten. Efter hand övergick monstret från att vara
en sagofigur till någonting som kanske finns i alla människor – en sinnebild av en del av mänskligheten.
När Johan Thurfjell samtidigt ville fördjupa sig i materialitet och forma material med händerna, tog en
stor skulptur form. Big Foot blir ett ”andra jag”, ett monstruöst människoskal och odjursdelen av ens
mänsklighet – den där delen man skäms lite för men som likväl är en del av oss.
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TR A N S F A S H I O NAL
Experimentellt mode i relation till samtidskonst
26/5 - 30/9 2018

Kan konst och mode svara på brinnande sociala, ekonomiska, kulturella eller miljöfrågor? Kan de
kanske till och med skapa nya tankesätt? Transfashional utforskar skärningspunkten mellan konst och
mode och hur konstnärer och designers engagerar sig i och bidrar till aktuella samhällsfrågor.
De experimentella verken i utställningen, som ofta framställts genom samarbeten, överskrider gränser
mellan genrer när konstnärer och designers skapar konceptuella och kritiska verk som understryker
behovet av förändring både i produktionsprocesser och sociala relationer. Verken som visas upp är mer
än bara bärbara eller funktionella plagg, de kan ses som verktyg för reflektion, experimentering och
självuttryck.
Transfashional har tidigare visats i olika format i London, Warszawa och Wien. Konsthistorikern
Dobrila Denegri är curator.
Utställningen i Kalmar har möjliggjorts genom ett samarbete med IASPIS.
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SÅ S OM OVA N SÅ OCH NEDAN
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans och Cecilia Ömalm
16/6 - 7/10 2018

I sommarens utställning på Kalmar konstmuseum undersöks kristendomens rötter i alkemi och
arkitekturhistoria.
Konstnären Cecilia Ömalm har tittat närmare på Smålands och Ölands kulturhistoriska byggnader
och kyrkorum och skapat ett nytt verk specifikt för Kalmar konstmuseums trapphus.
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans är praktiserande alkemister och deras konstverk är sprungna ur en
passion för den hermetiska konsten, det vill säga alkemin.
I Så som Ovan Så och Nedan är magin vi möter i konstobjektet ingen slump utan en noga genomtänkt
process. Det märks inte minst i samarbetet mellan Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans och The Glass
Factory där glaset blir materialet som ligger till grunden för ett nytt alkemiskt verk.
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PAD DA N
Ingela Ihrman
15/9 - 4/11 2018

Ända sedan åren på förberedande konstskola har Ingela Ihrman tillverkat växt- och djurkostymer som
hon burit i utställningssammanhang, både i konstrum, utomhus och på andra platser.
Situationen kring utklädningsakten utformas noga med syfte att undersöka olika slags blickar (t.ex.
den vetenskapliga, manliga, exotifierande, kritiska eller kärleksfulla) eller för att se vad som kan hända
i den sociala situation som uppstår när människor är med om något någonting tillsammans.
I videon Paddan (2012) har Ingela Ihrman klätt ut sig i en paddkostym med tjock mage, randiga tights
och långa simhudsfötter. Paddan gör sitt bästa för att ta sig genom en redskapsbana i en gymnastiksal.
Den är klumpig och fastnar men trots det så fortsätter den att försöka. Situationen lockar till skratt,
men innehåller även djup och allvar.
I år fyller Ateljén på Kalmar konstmuseum 15 år. Som del i firandet har ateljéns konst- och
skapandepedagoger Marie Karlsudd och Pernilla Frid varit med i valet av konstnär. Ingelas fysiska och
påtagliga sätt att beröra kropp, identitet och växtlighet ger oss möjlighet att få barn och elever att röra
sig fritt mellan föreställning, fantasti och gestaltning.
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MA D N E S S A N D CIVILIZ AT IO N
Kudzanai Chiurai
20/10 - 3/2 2019

Kudzanai Chiurai är född 1981 i Harare, Zimbabwe, där han idag är baserad och verksam.
Chiurai arbetar med fotografi, teckning, film, måleri och skulptur. Hans konstnärliga avtryck sträcker
sig även in i poesi, mode, aktivism, musik och skrivna verk – uttryck som gör att han ofta beskrivs som
kulturaktivist.
I utställningen Madness and Civilization kommer Kudzanai Chiurai att visa fotografier och målningar,
film och installationer. Hans arbete är inriktat på politiska, ekonomiska och sociala förhållanden från
kolonialism och självständighet från sitt hemland, fram till idag.
En stor del av Chiurais arbete har influerats av Sydafrika och de stora förändringar i politik, ekonomi
och sociala relationer som landet gått igenom. I hans bilder återspeglas samspelet mellan historia,
samtida kultur, förtryck, makt, krig och det västerländska avtrycket på Afrika.
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SY D O S T E N 2 0 1 8
Bildkonst
27/10 - 6/1 2019

Hösten 2017 återvände Sydosten till Kalmar konstmuseum och fick ett mycket varmt mottagande
av publiken. I höst blir det dags igen och den här gången ägnas Sydosten åt bildkonst – alltså allt från
måleri, grafik, teckning, skulptur och fotografi till installation, videofilm och ljudkonst. Utöver det är
temat fritt.
Precis som tidigare år är Sydosten öppen för alla, både professionella och amatörer, med koppling till
de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge och Öland. Vi välkomnar även bidrag från skolelever.
Mer information och ansökningsblanketter finns att ladda ner på www.kalmarkonstmuseum.se.
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V EM Ä R D U I D E T TA NU ?
Designarkivet
24/11 - 17/2 2019

Kläder är identitetsmarkörer och i modeskissen känner vi därför ofta igen oss, både som vi var och som
vi är. Designarkivet har en samling modeskisser som visas i utställningen i kombination med poesi.
Varför?
I sociala media ställs frågan ”Vem är du?” Men inte vem hen verkligen är utan vem hen liknar eller
känner igen sig i från olika sammanhang. Vem är du i ”Skam”? Vem är du i ”Familjen Wahlgren”? Vem
är du i ”Harry Potter”? Vem är du i Mumindalen? Vem är du i … osv. Vem är jag?
Vi vill vara en spegel för besökarna och lyfta frågan om vem hen verkligen är och hur viktigt det är att
söka sitt jag inåt och inte bara i digitala media. Genom att visa exempel ur diktens värld där poeter
säger något om vem de är vill vi initiera en diskussion om identitet och hur den formuleras.

Skiss: Hans Krondahl
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D- M O L L Ä R L JUSGRÖ NT
Föreställning med Peder Nabo
7/1 - 27/1 2019

En konstnärssjäls tankar ur ett liv i musik och bild. Följ med på en guidad resa i Peder Nabos konstnärliga universum, med musikaliskt trolleri, oväntade magiska transformationer och bildpoesi.
Genom en respektlös lek med det analoga och avancerad teknik försöker han förstå den gåtfulla
musiken. Han dansar, sjunger, spelar, pratar, funderar och utforskar.
Vad är musik? Kan falskt bli vackert? Går det att skriva konsert för pilbåge? Hur kom det sig att den
första klarinetten fanns hela 20 000 år innan vi ens blev bönder?
En bildskön föreställning för öga, öra och själ där Byteaterns Peder Nabo tillsammans med publiken
gör ett försök att göra det fantastiska vardagligt och det vardagliga fantastiskt.
För bokning kontakta: Anne Haugaard, anne@byteatern.se, 0480 - 434448.
Målgrupp: Gymnasium och unga vuxna.
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KON TA K T
För bokningar av visningar på Kalmar konstmuseum:
Johanna Strand
Mejl: johanna.strand@kalmarkonstmuseum.se
Telefon: 0768100515
För bokningar av visningar på Designarkivet:
Designarkivet i Pukeberg, Nybro, hör till Kalmar konstmuseum
och erbjuder också visningar och workshops för grundskola
och gymnasium. Designarkivets pedagog visar och berättar om
formgivning och design av viktiga personer, kända och okända,
som är en del av vårt kulturarv.
Inger Stjerna
Mejl: inger.stjerna@designarkivet.se
Telefon: 0481 - 42870
För bokningar av föreställningen D-moll är ljusgrönt:
Anne Haugaard, Byteatern
Mejl: anne@byteatern.se
Telefon: 0480 - 434448
För bokningar till ateljén:
Pernilla Frid
Mejl: pernilla.frid@kalmar.se
Marie Karlsudd
Mejl: marie.karlsudd@kalmar.se
Telefon: 0480 - 453056

Besök vår hemsida för aktuell information om vårt program och bilder från de
aktuella utställningarna m.m. www.kalmarkonstmuseum.se.
Med reservation för mindre innehållsförändringar i utställningsbeskrivningarna.

