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Skapande skola 2022

Idag lämnar unga mer än någonsin spår och 
avtryck. På sociala media fullkomligt bubblar 
det av barns värderingar och yttringar men 
också visuellt skapande. De gör videos i 
Tik Tok, skapar nya världar i spel och i det 
offentliga rummet lämnas tags och budskap. 
Vad säger allt detta egentligen om ungas 
samtid? Och hur tar vi till vara ungas uttryck 
för framtiden? 

Barnkonventionen slår fast att barn har rätt 
till yttrandefrihet och att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet. Med det 
följer att barns egen kultur har ett egenvärde, 
att de avtryck de gör exempelvis visuellt ut-
gör ett kulturarv som också är värt att samla 
in och bevara.

Hösten 2022 är Sydosten, den jurybedömda 
samlingsutställningen, tillbaka igen. Salongen 
är öppen för professionella konstnärer och 
amatörer från Småland, Blekinge och Öland.  
Nytt för Sydosten 2022 är att ha en tematik – 
för året blir den ”Vårt Nationalmuseum”. Om 
vi i Småland, Blekinge och på Öland skulle 
skapa en egen paviljong på Nationalmuseum 
som representerar vår sydostliga del av 
nationen, hur skulle vi vilja att den såg ut? 

Hur skulle vår identitet målas upp? Vilka 
form- och bildvärldar skulle ges utrymme? 
Vilka teman skulle ta ton i framtiden? 

I detta Skapande skola-projekt kommer 
ungdomarna att diskutera samtida uttryck 
och vad de tycker ska sparas i framtiden av 
visuella uttryck, filmer och bild och form? 
Vilka kriterier ska gälla? Hur reflekterar ur-
valet de vi är och vår identitet? Tillsammans 
med ungdomarna skapar vi en salong för 
unga på museet där deras uttryck få ta plats. 
I en utställning gör vi plats för olika skildringar 
av vår kultur, och de drömmar och visioner vi 
vill bevara för framtiden.

Årskurs: 6 – 9
Tidsåtgång: 3 h
Kostnad: 15 500 kr

För mer information och bokning:
Veronica Lindblad
veronica.lindblad@kalmarkonstmuseum.se

Projektet knyter 
an till ämnen som 
historia, bild och 

samhällskunskap.

Kalmar konstmuseum


