INVITASJON

VENDINGER - UTSTILLING I STORMEN BIBLIOTEK
12. JANUAR - 28 . FEBRUAR 2015
FORMIDLINGSTILBUD TIL BARNEHAGER

Trygve Luktvasslimo, Stillbilde fra videoarbeid i produksjon, foto James Newitt.

Snorre Ytterstad: "Target Sculpture" (3d rendring)

Barn og unge har behov for å se
og oppleve kunst! Workshop i
Kunst Laboratoriet gir mulighet
til å uttrykke egen kreativitet
inspirert av kunstverkene.

Barna arbeider i ulike arbeidsstasjoner, sannheter
undersøkes, vris og vendes på. Mange aspekter ved læring
stimuleres i dette rommet gjennom lek, utprøving, regning,
språk og estetikk.

Vendinger er den aller første utstillingen i det
nyetablerte rommet for kunst i Stormen bibliotek.
Utstillingen består av nyproduserte verk av kunstnerne
Snorre Ytterstad og Trygve Luktvasslimo som tar for
seg menneskets grunnleggende behov for å snu opp
ned på etablerte sannheter.
Formidling av utstillingen tilbys både gjennom dialogbasert
formidling og workshop. Formidleren gir i dialog med
barna en inngang til forståelse av kunstnernes intensjoner.
Samtalene har fokus på hva barna ser og gjenkjenner.
Hva kan kunstnerne ha tenkt og prøvd ut når de laget sine
kunstverk?. Vi ser på materialbruk, håndverk, assosiasjoner
og humor i utstillingen. Kanskje noen vanlige ting har blitt
til et kunstverk? Formidlere og kunstner Ane Øverås og
Linn Rebekka Åmo tar mot publikum.
Kunst Laboratoriet
Kunst Laboratoriet er et sted hvor man skal jobbe, tenke
og prøve på ting som kunstnere gjør. Man kan stille
spørsmålstegn ved nesten alt, og alt kan utprøves, i de
utstillende kunstneres ånd.

KunstProsjektet er initiert av Bodø Kommune
Produsert av Se Kunst i Nord-Norge ved Kjersti Solbakken
mer om utstillingen www.sekunst.no

Viktige ord: Utforske, undersøke, diskutere, fundere,
undre, leke, skifte vinkel, sannhet. Ord som kan være med
på å beskrive både en kunstners og en forskeres fokus,
startpunkt og metode.
Målgruppe: Tilpasset barn fra og med 4 år
Velg et av disse formidlingsopplegg:
1. Dialogbasert omvisning (45 minutter)
2. Dialogbasert omvisning og workshop (2 timer)
Booking:
Bestill i god tid, og innen 12. januar 2015
Booking gjøres til Stormen bibliotek og litteraturhus
tlf. 75 55 61 00 eller epost: sissel.hughes@stormen.no
Eventuell avbestilling må skje i god tid slik at de som står
på venteliste får plass.
Det er mulig å ta med egen mat og drikke for å spise
på biblioteket.
Velkommen!
Med vennlig hilsen
Stormen bibliotek/ Se kunst i Nord-Norge

