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SKOLVISNINGAR
Kalmar konstmuseum är en fantastisk plattform för skolor att använda i sin verksamhet. Med 
utgångspunkt i konstmuseets varierande utställningar kan man finna underlag för diskussion med 
direkt koppling till alla skolämnen.

Konsten kan fungera som en brygga mellan skola, samhälle och livet i stort. Tillsammans med 
konstmuseets pedagog får ni uppleva museets utställningar och kanske utmana föreställningarna om 
vad konst är och dess betydelse. Vi vill inspirera till samtal, diskussioner och ge möjligheten till nya 
upptäckter. Vi erbjuder ibland lärarhandledning till utställningar som fungerar som ett komplement 
till ert besök.

Besöken på museet är kostnadsfria för skolor i Kalmar län. Skolor i Region Kalmar län har rätt till en 
kostnadsfri resa per klass och läsår till kulturinstitutioner. 

För förskola, låg- och mellanstadie finns ateljén, Kalmar kommuns verksamhet. Här finns möjlighet 
att ta ut svängarna med olika material och idéer. De erbjuder också kompetensutveckling för lärare. 
Besöken är kostnadsfria för förskolor och skolor i Kalmar kommun. För andra kommuner tillkommer 
en kostnad.   



SLÄKTEN OCH SLAVARNA
Carl Johan De Geer
5/10 2019 – 9/2 2020

Carl Johan de Geer är en svensk målare, formgivare, fotograf och författare. Han är utbildad på Konstfack 
1959–63 på Konstfack och är en av de främsta representanterna för 60-talets gränsöverskridande 
konstnärer. I sina utställningar, som ofta är hela scenografier, arbetar han med alla konstformer. Han har 
formgivit textila mönster, gjort målningar med kitsch och minnesbilder, regisserat filmer samt skrivit 
romaner i ett gränsland mellan modernism och pop-kultur.

I utställningen Släkten och slavarna har möbler, tyger och bilder sammanfogats till olika installationer. 
I centrum står Carl Johan De Geers anfader Louis De Geer - även kallad den svenska industrialismens 
fader. En personlig historia nystas upp där Carl Johan De Geer berättar om den egna släktens 
inblandning i den svenska slavhandeln under 1600-talet.

Utifrån utställningen tittar vi på frågeställningar kring svensk kolonialism och slavhandel. Vilka var 
motiven för denna svenska slavhandel och kolonialismen? Hur kan vi förhålla oss till den delen av 
historien idag? Måste vi ta ansvar för något som gjordes för hundratals år sedan? Vi tittar också på 
begreppet källkritik. Finns det saker som ibland medvetet utlämnas från historien? Frågeställningarna 
kan kopplas till ämnen som historia, samhällskunskap, språk och bild.
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SYDOSTEN UNITED
Design och konsthantverk
26/10 2019 – 19/1 2020

I oktober öppnar den jurybedömda utställningen Sydosten på Kalmar konstmuseum. Från museets 
sida är höstsalongen en möjlighet att både själva få se och kunna visa upp konsten i regionen – i år 
specifikt konsthantverksfältet.

I Sydosten 2019 vill konstmuseet lyfta fram och stärka nätverket av hantverkare i regionen, möjliggöra 
för praktiker och utövare att lära känna varandra och väcka tankar om samarbeten. Runt utställningen 
kommer vi därför att arbeta med ett program för att motivera och inspirera till ett fortsatt och fördjupat 
arbete inom design och konsthantverk.

Utifrån utställningen kommer vi att titta på språkets möjligheter att beskriva och undersöka olika 
material och konsthantverkstraditioner. Vi tittar också på relationer mellan samtida produktion och 
konsumtion.
Frågeställningarna kan kopplas till ämnen som historia, samhällskunskap, språk, bild och slöjd.
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INTERIOR AMBUSH
Sara-Vide Ericson
5/2 – 19/4 2020

Sara-Vide Ericson är född i Stockholm 1983 och uppväxt i Hälsingland och Stockholm. Idag bor hon 
och arbetar i Älvkarhed i Hälsingland. Hon tog sin examen på Kungliga Konsthögskolan 2009.

Sara-Vide Ericsons målningar fungerar som berättelser utan början eller slut. Vi får ta del av sekvenser ur 
större berättelser som åskådaren själv får fylla i. Det blir en blandning av abstraktion och expressionism 
med föreställande realistiska motiv.

I hennes verk skildras mänskligt beteende och relationer – ofta med den mänskliga kroppen i fokus. 
Kroppar som snarare skildrar en människas inre landskap än det som syns på utsidan. Likheter finns 
med det sena 1800-talets symbolism där man lät färg och motiv i målningarna få ett symboliskt 
innehåll.

Olika teman som berörs i Sara-Vide Ericsons arbete är människan och kroppen och människan i samspel med 
naturen och samhället. Utifrån utställningen provar vi på bildanalys och tittar på människan i bilden. Hur kan 
man uttrycka känslor och olika sinnesstämningar med kroppsliga rörelser och gester? Närhet till varandra kan 
vara nödvändigt för vår överlevnad, samtidigt som vi ofta behöver eget utrymme. Vad kan Sara-Vide Ericsons 
målningar berätta om detta? Hur skildras människan i förhållande till naturen i hennes bilder? Frågorna är 
kopplade till ämnen som psykologi, samhällskunskap och språk.
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NORBERG & SUNDÈN
Åsa Norberg och Jennie Sundén
26/2 – 31/5 2020

Åsa Norberg och Jennie Sundén är konstnärer och curatorer som bor och arbetar i Göteborg. De har 
arbetat tillsammans som duo sedan studietiden på Umeå Konsthögskola 2002 - 2007.

Deras verk rör sig i gränslandet mellan konst och bruksföremål med ett intresse för den materiella miljö 
som vi omger oss med. Det finns en idé och en tanke bakom det vi omger oss med som också speglar 
en tid, idé och politik. I deras verk finns en tydlig koppling mellan material och samhälle. I Norbergs 
och Sundéns konst möter därför betraktaren ofta olika lager av tid och historia som interagerar med 
varandra.

Inför utställningen på Kalmar konstmuseum har Åsa Norberg och Jennie Sundén utgått från skisser 
och bilder på Designarkivet. De har plockat former och bilder ur arkivet och byggt ihop och målat 
stilleben utifrån detta material. Stilleben är en konstform där vardagsföremålen står i centrum vilket 
hänger ihop med deras sätt att arbeta.

Hur hänger estetik och form ihop med samhällelig och social förändring? Och hur viktigt är 
synliggörandet av historia för förändring och framsteg? I utställningen har Åsa Norberg och Jennie 
Sundén utgått från Designarkivet. I ett arkiv finns spåren kvar efter människor som fanns här före oss. 
Detta kan i sin tur väcka en mängd frågor och ge möjlighet till reflektion över dåtid och nutid och 
samtidgt ge perspektiv på oss själva. Tillsammans tittar vi på vad ett arkiv är och hur det fungerar. Hur 
kan vi använda oss av ett arkiv? Frågeställningarna kan kopplas till ämnen som historia, samhällskunskap 
och bild.
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TRAORE DAHLBERG
Theresa Traore Dahlberg
7/10 2020 – 10/1 2021

Theresa Traore Dahlberg är konstnär och filmskapare. Hon är född 1983 i Värnamo men uppväxt på 
Öland och i Burkina Faso. Hon är utbildad på Dramatiska Institutet och på Kungliga Konsthögskolan 
i Stockholm. 

I sitt konstnärskap utgår Theresa Traore Dahlberg oftast från sin dubbla kulturidentitet i både Sverige 
och Burkina Faso. Hon uttrycker sig genom film, skulptur och installationer. I verken skildras teman 
som mod, maktstrukturer, kolonialism och feminism. Hon hittar främst sitt material i vardagen där 
möten med människor från olika platser spelar en viktig roll. Hennes arbeten präglas av närhet, humor 
och ett drivet bildberättande. I sina skulpturer och installationer använder hon material som kan 
berätta en historia, material som har en historisk betydelse. Hon kombinerar exempelvis glas, koppar 
och bomull – material som kan härledas till historiska händelser som industrialisering och slaveri.

Theresa Traore Dahlbergs utställning berör många stora existentiella frågor. Det handlar om mod och 
om den fria viljan hos människor att bryta med de normer och förväntningar som finns. Hon berör 
även frågor om ojämlikhet och maktstrukturer i samhället. Utifrån utställningen funderar vi kring 
frågeställningar om vad det innebär att ha makt. Vem har makt i ett samhälle? Hänger ojämlikhet ihop 
med makt? Vi funderar också kring material och historia. Vilka kopplingar finns mellan material och 
historia? Frågeställningarna kan kopplas till ämnen som historia, samhällskunskap, slöjd och bild.

SKOLPROGRAM
Ht 20 – Vt 21

Kalmar konstmuseum



KONSTSKOLA II
Ölands folkhögskola
1/5 – 13/5 2020

Det säkraste vårtecknet i Kalmar är den årliga avgångsutställningen, varje gång med en ny grupp 
konststuderande från Ölands konstskola II.
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KONSTPROMENAD
Offentlig konst
Ht 19 – Vt 21 

Följ med en av våra konstpedagoger på en tankeväckande konstpromenad i centrala Kalmar. Konsten 
som finns runt om i staden på gator, torg och i offentliga byggnader kallas för offentlig konst och 
det innebär att den tillhör alla. Under en visning av några utvalda verk pratar vi tillsammans om 
konsten vi ser och om det offentliga rummet. Vi diskuterar även parallella konstformer, street art, i det 
gemensamma rummet som t.ex. graffiti och gerillakonst.

Dessa konstpromenader går att skräddarsy efter ett särskilt ämne eller kurs. Det går även att utöka 
med en workshop i stadsrummet eller i vår ateljé på Kalmar konstmuseum.
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ELEVUTSTÄLLNINGAR
Röda rummet
Ht 19 – Ht 21 

På Kalmar konstmuseum finns det möjlighet för skolor att i grupp eller som enskild elev ställa ut sitt 
konstnärliga arbete. Tillsammans med en pedagog på konstmuseet strukturerar man upp projektet 
vilket mynnar ut i en utställning i Röda rummet. Utställningen invigs med en vernissage och brukar 
pågå i ca två veckor.
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KONTAKT
För bokningar av visningar på Kalmar konstmuseum:

Mejl: bokningar@kalmarkonstmuseum.se
Telefon: 0480 – 426283

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.

bokningar@kalmarkonstmuseum.se
Telefon: 0480 – 426283

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.
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