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Kalmar konstmuseum

”Konsten kan
fungera som en
brygga mellan
skola, samhälle
och livet i stort.”

Jessica Warboys
Making of Sea Painting, Summer, Dunwich, 2020

SKOLVISNIN GAR
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.
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.

FÄ LTARBE T E N
12 .9 – 2 9.1 1 2 02 0

I utställningen Fältarbeten utgår konstnärer på olika sätt från landskapet och naturen i action- och friluftsmåleri, vandringar, ljudinspelningar, fotodokumentationer och performance.
För Jessica Warboys, Gustaf Nordenskiöld och Francis Alÿs är metoden
en fysisk handling, som direkt ingår i landskapet. Genom att dra,
pressa eller uppnå andra typer av avtryck från naturen, sätter de
sin prägel på exempelvis duk eller papper. Andra, som Axel Kargel
och Spencer Finch, fokuserar istället på intryck av ett landskap.
Det handlar inte nödvändigtvis om att skildra vad som ligger framför ö
 gonen, utan snarare om sensoriska uppfattningar. På Öland har
konstnärerna: Ebba Bohlin, Henrik Andersson och Emanuel Cederqvist
följt spåren av saker och händelser som närvarat i landskapet men nu
är förlorade eller övergivna.
I Fältarbeten möter vi flera olika konstnärliga uttrycksformer på
samma gång, vilket öppnar upp till spännande samtal om konst och
vad samtidskonst kan vara. Utställningen väcker också frågor om vår
historiska och samtida relation till naturen. Vad är natur? Och vad
är människans roll i naturen? Idag vet vi att klimatförändringar inte
lämnar något landskap orört. Hur kan vi förhålla oss till dessa förändringar? Frågeställningarna kan kopplas till ämnen som bild, biologi,
filosofi, samhällskunskap, historia och geografi.

”Vad är natur? Och
vad är människans
roll i naturen?”
Foto: Axel Kargels samling

BÄ S T E BRODE R
3 0.9 – 2 2 .1 1 2 02 0

Vad är kulturarv och vilken roll spelar kulturarvet i samhället?
Varför behöver vi ett museum? Vad är en samling och varför samlar ett
museum på konst? Vem väljer ut vilka som får vara med i en samling?
Vad samlar vi på idag och för framtiden?
Utställningen Bäste Broder är startpunkten för ett arbete som handlar
om Kalmar konstmuseums historia. Museets konstsamling består av
3 368 registrerade verk.
Kalmar konstförening grundades 1917 och Kalmar konstmuseum fick
egna lokaler 1942. Detta för att föreningen hade en växande samling
och för att kunna genomföra utställningar som konstföreningen
önskade. Till vår stora lycka finns en sparad brevsamling från den tid
då idén om ett konstmuseum i Kalmar tar form.
Kalmar konstmuseums samling speglar framförallt ett urval av äldre
konst som relaterar till landskapet runt Kalmar och på Öland. Vi är idag
angelägna om att lägga till nya berättelser till konstsamlingen som
speglar vår omgivning, vilka som bor här och hur Kalmar med omnejd
ständigt förändras.
Frågeställningarna kan kopplas till ämnen som historia, samhällskunskap, geografi och bild.

”Varför behöver vi
ett museum? Vad
är en samling och
varför samlar ett
museum på konst?”

T HE RESA T R AORE DA HL BE RG
12 .12 – 4 . 4 2 02 1

Theresa Traore Dahlberg är konstnär och filmskapare. Hon är född
1983 i Värnamo men uppväxt på Öland och i Burkina Faso. 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 och 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. Det handlar också
om ojämlikhet och maktstrukturer i samhället.
Utifrån utställningen funderar vi kring frågeställningar som vad innebär det att ha makt? Vem har makt i ett samhälle? Hänger ojämlikhet
ihop med makt? Vi funderar också kring vilka kopplingar det finns
mellan material och historia.
Frågeställningarna kan kopplas till ämnen som historia, samhällskunskap, slöjd och bild.

”Vad innebär det att
ha makt? Vem har
makt i ett samhälle?
Hänger ojämlikhet
ihop med makt?”
Foto: Margareta Bloom Sandebäck

T HE MUSE UM OF
T HE HIS TORY OF CAT T L E
F E BRUA RI 2 02 1

Klimatförändringar, djurens rättigheter, ekosystem och biologisk
mångfald är viktiga frågor som ständigt berör och engagerar. Kalmar
konstmuseum har bjudit in Laura Gustafsson och Terike Happojaa
till att visa sin utställning The Museum of the History of Cattle. I
utställningen berättas världshistorien ur djurens perspektiv och man
fokuserar på historisk och samtida boskapsskötsel. Konstnärerna
Laura Gustafsson och Terike Happoja vill ge en röst till dem som inte
kan föra sin egen talan.
Utställningen öppnar också upp för samtal om exempelvis konsumtion,
samhälle och politik. Ur ett antroposofiskt synsätt pekar de på olika
maktstrukturer i samhället och ifrågasätter människans inverkan på
vår jord.
Tillsammans tar vi reda på vad som menas med begrepp som
antroposofi och antropocen vilka kan appliceras på utställningens
grundtankar och frågeställningar. Hur hänger människa, natur och
samhälle samman? Vilka negativa konsekvenser får människans syn
på sig själv som den högst stående varelsen på jorden? Vi diskuterar
frågor om etik och moral. Vad skiljer dessa begrepp? Hur vill vi att
framtiden ska se ut och vad är vi villiga att offra?
Frågeställningarna kan kopplas till ämnen som historia, biologi,
religion, filosofi, samhällskunskap och geografi.

”Vilka negativa
konsekvenser får
människans syn på
sig själv som den
högst stående
varelsen på jorden?”

© Laura Gustafsson & Terike H
 appojaa

ÖL A NDS KONS T SKOL A II
M A J 2 02 1

Det säkraste vårtecknet i Kalmar är den årliga avgångsutställningen,
varje gång med en ny grupp konststuderande från Ölands konstskola
II. Här möter vi nya konstnärskap och uttryck och får ta del av deras
process och utveckling.

”Här möter vi nya
konstnärskap och
uttryck”
Foto: Michelangelo Miskulin

U T E OCH INNE PÅ MUSE E T
Från kons t p romena d till Rö da r ummet

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.
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.
På Kalmar konstmuseum finns det också 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.

”Röda rummet är
museets flexibla
utställningsrum
för skolor”

”Att samtala om
konst öppnar upp
för nya upptäckter ”

KONS T PÅ SKOLT ID
Å r skur s 7 till g ymnasiet

Att tillsammans se och samtala om konst stimulerar till ett medvetet
betraktande och öppnar för nya upptäckter både om vår omgivning
och oss själva. I våra visningar finns plats för intryck, frågor och reflektioner både på ett personligt plan och ett större samhälleligt.
Jag heter Veronica Lindblad och arbetar som koordinator för projekt
och pedagogik på Kalmar konstmuseum med lång erfarenhet av att
guida barn och unga vuxna i att utforska konst. Som lärare är du
varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag gärna mer om våra
utställningar och vår skolverksamhet.

För bokningar av visningar på Kalmar konstmuseum:
bokningar@kalmarkonstmuseum.se • 0480-426283

”Vad är design, vad
är det bra för och hur
blir våra vardagsföremål till? ”

DESIGN ARK IV E T
Å r skur s 7 till g ymnasiet

Vad är design, vad är det bra till och hur blir våra vardagsföremål till?
Design spelar en stor roll i samhället och i vår vardag, men är kanske
inte alltid något vi tänker på.
Designarkivet i Pukeberg, Nybro, arbetar för att samla, bevara och
tillgängliggöra material som ger kunskap om designhistoria och
designprocesser. Designarkivets samling består av omkring 120 000
skisser, textilier, modeller och ritningar från närmare 850 svenska
formgivare, företag och föreningar. Samlingen innehåller material från
flera designbranscher som glas, möbler, mode, hemtextil och industridesign. Hos Designarkivet kan du hitta ingångar till ämnen som
designhistoria, designprocess och skissteknik. Även bredare ämnen
som källkritik, identitet, normer, teknik, ideologi och hållbarhet ryms
inom vår samling.
Vid ett besök hos Designarkivet får ni möjlighet att lära er om vad ett
arkiv är, bekanta er med samlingen och få en inblick i hur man kan
använda sig av den. Efter överenskommelse kan vi erbjuda workshop
med koppling till samlingen. Det finns möjlighet för dig som lärare att
vara med och påverka besöket efter elevernas intressen och behov.
Klasser från grund- och gymnasieskolor besöker oss kostnadsfritt.
Med anledning av Covid-19 kan vi tills vidare inte ta emot besök. Men
du som lärare är välkommen att kontakta oss för idéer och uppslag.
Vår publika databas (databas.designarkivet.com), där en stor del av vår
samling finns digitaliserad, är alltid tillgänglig för informationssök
och inspiration.

För bokningar av visningar på Designarkivet:
info@designarkivet.se • 0481-42870

Kalmar konstmuseum

