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Kalmar konstmuseum

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

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.

Illustration: Lilian Lindblad Domec

H AV E T

12.6 – 26.9 2021
I utställningen Havet samlas konstnärer som inspirerats av världens
kanske äldsta landskap. I bild, skulptur, ljud och film berättar de om sitt
förhållande till havet. Vackert, skrämmande eller rogivande –
utställningen visar upp människors möten med sjön och dess långa
historia som mötesplats mellan människor och vattnet, där vattnet
ömsom är en givande vän, ömsom fiende.
Utställningen rör sig kring de fyra noderna miljö, mytologi, förlust och
förflyttning. Konstnärerna går från väldigt personliga spår av frihet,
trauman och släkthistoria till större perspektiv med berättelser om
människors kamp genom århundradena, om mod och om att ta risker.
Här väcks frågor om historia, om människors utveckling, om ekonomi
och samhälle såväl som personliga resor – både yttre och inre.
Men havet blir också en egen aktör i utställningen, från vad som
händer med förlista fartyg och andra objekt som döljer sig på dess
botten, till havet som ekologiskt system, hur det påverkar vår värld
och tvärt om. Med dessa frågor bjuder utställningen in till frågor kring
miljö, ekologi och samspelet mellan människan och havet.

Exempel på diskussionsfrågor:
Diskutera i grupp om varför vi behöver havet och för vem är havet
viktigt för? Vilka egna upplevelser har ni av havet? Skriv gärna ner
era tankar och funderingar.
Knyter an till ämnen som bild, geografi, samhällskunskap, historia
och biologi.

”Varför behöver vi
havet och för vem
är havet viktigt?”
The Light, Nuup Kangerlua
Lotta Törnroth

LON G T IME L IS T E NE R,
F IRS T T IME CA L L E R
Susanna Jablonski
13.10 – 12.12

Susanna Jablonskis utställning Long Time Listener, First Time Caller
visades första gången på Luleåbiennalen 2020. Där tog hon utgångspunkt från Tyskmagasinen i Karlsvik utanför Luleå som användes av
den tyska armén under andra världskriget. De fungerade som lagerplats för fodersäd, konserver, havre och korn för vidare transport till
nazisterna i Norge och Finland. Historier, ljud och spår från kriget vävs
samman med personliga minnen från Susannas Jablonskis egen bakgrund och judiska ursprung.
Susanna Jablonski (f. 1985) är en svensk konstnär som tog sin examen
från Kungliga konsthögskolan 2017. I hennes konstnärskap blandas
personliga minnen med historiska narrativ. Med utgångspunkt i platsen
eller rummet blandar hon varsamt skapade objekt med olika föremål
och ljud. I utställningen på Kalmar konstmuseum adderas även en personlig anknytning till museet som ger platsen en specifik betydelse.

Exempel på diskussionsfrågor:
Utställningen bjuder in till samtal om material och historia. Vilka kopplingar finns mellan olika material och historia? Gör en lista på olika
slags material och försök koppla dessa till historiska sammanhang.
I utställningen har Susanna Jablonski jobbat med konsthistoriska
referenser och har i sina glasskulpturer hämtat former från konstnären Marc Chagalls målning Le Grand Cirque (1954). Ta reda på mer
om konstnären Marc Chagall. Varför ni tror Susanna Jablonski valt att
referera till hans konst i utställningen?
Skriv en kort berättelse om skulpturen Long Time Listener, First Time
Caller. I berättelsen skall det framkomma hur skulpturen ser ut och
vilka material den är gjord av. Berättelsen skall också innehålla känslor.
Vad tänker vi och känner vi när vi ser skulpturen?
Knyter an till ämnen som historia, slöjd, bild och samhällskunskap.

SK R AT T E T OCH SK ÄRPA N
Lilian Lindblad Domec
23.10 – 22.03 2022

Den här utställningen ger en inblick i ett konstnärskap som hittills varit
rätt okänt och sällan visats för publik. Lilian Lindblad Domec, 1922-2017,
var en svensk konstnär och animatör. Hon föddes i Stockholm och
studerade vid Kungliga Akademien för de fria konsterna. Nyfikenhet,
gränslöshet och lust är ord som leder oss in i hennes konst.
Lilian Lindblad Domec var starkt påverkad av allt som hände i världen
och använde sitt konstuttryck till att reagera på orättvisor. Hon tog
parti för de utsatta, fattiga och förtryckta. Hon var aktivist och stod
upp för mänskliga rättigheter. Hennes uttrycksmedel var teckning,
satir, teater och film. Med ett surrealistiskt fantasifullt sätt att berätta
och med mycket humor blandade hon olika uttrycksformer och
inspirerades av teater, film, dans, bild, musik och filosofi. Leken fanns
alltid där och genomsyrade hennes verk.

Skrattet och skärpan bjuder in oss i en rik bildvärld fylld av historier
och skratt. Lilian Lindblad Domecs konstnärskap påminner oss verkligen
om att i fantasin finns inga gränser.

Exempel på diskussionsfrågor:
Hur kan man använda bilder och filmer för att uttrycka samhällskritik?
Hur fungerar bilder och yttrandefrihet? Kan ni ge exempel på någon
samtida person som använder sig av bilder eller film för att uttrycka
samhällskritik? Det kan vara på sociala media, YouTube, inom film,
dataspel, musik eller konst.
Lilian Lindblad Domec använde likt surrealisterna ofta symboler eller
tecken i sin konst. Exempelvis flodhästarna är ständigt återkommande
bland hennes bilder. Samtala om vilka symboler och tecken ni använder
er av för att säga något om er personlighet, värderingar och åsikter.
Finns dessa symboler närvarande i era sociala nätverk, exempelvis
i era Facebook- eller TikTok-profiler? Vad är egentligen en symbol?
Hittar ni fler återkommande symboler eller tecken i Lilian Lindblad
Domecs konst?
Knyter an till ämnen som bild, samhällskunskap och språk.

”Lilians konstnärskap
påminner oss om att
i fantasin finns det
inga gränser”
”Vad innebär det att
ha makt? Vem har
makt i ett samhälle?
Hänger ojämlikhet
ihop med makt?”

DE T VAR PÅ T V DE T H Ä NDE
9.4 – 18.9 2022

Från ca 1965 till 1985 skapades en rad TV-program för barn som gått
till historien som något av det bästa som gjorts i barnkulturväg.
Sesam, Drutten och Jena, John Blund, Professor Balthazar och
Pippi Långstrump är bara några exempel. Många av dem visade också
på SVT.
Sverige satsade under denna tid stort på barnkultur och TV-program
för barn var en viktig del i denna satsning. TV skulle vara både underhållande och pedagogisk. Inga ämnen var för svåra för barn – det handlade bara om att hitta sätt att göra dem tillgängliga. Barn var ofta med
och formade innehållet och gavs plats att experimentera. Många av
programmen bygger på de värdegrunder som exempelvis barnkonventionen samt Sveriges kultur- och utrikespolitik lyfter fram, frågor om
jämställdhet, hbtq-frågor, hållbarhet och respekt för minoriteter.
I denna utställning medverkar både konstnärer och författare som utforskar och gestaltar hur barn-TV står i relation till större sammanhang
och idéer om exempelvis folkbildning, underhållning, konsumtion,
medborgarskap och politiska rörelser. Hur återspeglas detta idag inom
barn-TV, hur står kultur i relation till politik och finns det möjligheter
här som har glömts bort?

Exempel på diskussionsfrågor:
Vilka barnprogram brukade du titta på när du var liten? Vilka karaktärer
fanns det i dessa som du minns?
Välj ut ett barnprogram som visas på TV idag. Det kan vara på SVT
eller någon betalkanal. Finns det budskap i programmet kopplade till
aktuella frågeställningar om exempelvis jämställdhet, hbtq frågor, hållbarhet, klimat och mänskliga rättigheter?

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

Om det finns, hur förs budskapen fram? Blir budskapet tydligt eller är
det underförstått? Om det inte finns, varför tror du det är så? Vilken
funktion fyller det att ha budskap i barnprogram? Finns det bra saker
med det? Kan det finnas dåliga?
Utställningen knyter an till ämnen som bild, samhällskunskap
och historia.

The Box Animal, Andjeas Ejiksson

ÖL A NDS KONS T SKOL A II
Maj 2022

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 konstpromenad till Röda rummet

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”

KONST PÅ SKOLT ID
Årskurs 7 till gymnasiet

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.

”Att samtala om
konst öppnar upp
för nya upptäckter ”

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

DESIGN ARK IV E T
Årskurs 7 till gymnasiet

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.

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

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

