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Den här konsthandledningen riktar sig till lärare som besöker
Örebro konsthall tillsammans med elever, vuxna som besöker
Örebro konsthall tillsammans med barn eller till besökare som
vill ha en överblick, en fördjupning eller fler ingångar till
konstupplevelsen.

Örebro konsthall är en kommunal konsthall som visar samtida
konst. Det är fri entré och det är öppet för alla. För kommunala
skolor och friskolor i Örebro är även bokade visningar och
skaparverkstäder kostnadsfria. För företag eller skolor utanför
Örebro kommun, debiterar vi en avgift på 600 kr för visningar
dagtid. Örebro konsthall förvaltar kommunens konstsamling som i
dag består av ca 8300 konstverk. Dessa är till största del
utlånade till kommunens alla verksamheter, och omkring 300
konstverk är placerade utomhus.

Konstpedagogik Vi hoppas att konsthandledningen ska kunna
fungera som en ingång till konstupplevelsen och bidra till ett
fördjupat möte med konsten. Konsthandledningen kan fungera som
ett underlag inför, under och efter utställningsbesöket. Vi
håller även i visningar där barnens och elevernas egna
reflektioner och tankar får utrymme samtidigt som vi ger en
fördjupad förståelse av konsten. Vi har skapande arbete utifrån
de aktuella utställningarna i vår ateljé. Vårt förhållningssätt
till konsten är undersökande, nyfiket och öppet. Utgångspunkten
är att mötet med konsten ska kunna vara en ögonöppnare och bidra
till att bredda perspektiven och vår syn på tillvaron. Vi hoppas
på ett lustfyllt och givande besök!

Att besöka Örebro konsthall Du kan besöka Örebro konsthall på
egen hand med olika grupper, och då hoppas vi att denna
konsthandledning kan vara till hjälp. Vill ni boka en visning,
kontakta kata.wennberg@orebro.se eller ring 019-214896.
För att besöket på Örebro konsthall ska bli så bra som möjligt,
vill vi ge några råd om vad du kan tänka på när du är här.
Fotografering är tillåten! Det är däremot oftast inte tillåtet
att röra vid konstverken, eftersom de kan bli smutsiga, få
fettfläckar som inte går bort eller gå sönder. Är du osäker på
hur du ska göra – fråga vår värd i utställningens entré som
alltid är bemannad. Det finns krokar och hatthylla där man kan
hänga av sig ytterplagg och väskor.

Samtidskonst – vad är det? Samtidskonst är nutida konst som
förhåller sig till vår samtid i någon mening. Ofta är konstens
idé och innehåll viktigare än vilket material och teknik
konstnären använder sig av och därför ser man idag ofta blandade
uttryck
som
måleri,
teckning,
grafik,
foto,
skulptur,
installation, performance och videokonst. Gränserna för vilka
material som används inom konsten förflyttas ständigt liksom
gränserna för vad konst är eller kan vara. Konst behöver inte
vara
estetiskt
tilltalande,
den
kan
lika
gärna
vara
provocerande, ful och grotesk. Samtidskonsten speglar och
kommenterar vårt samhälle, väcker känslor, ställer frågor och
får oss ibland att se med nya ögon på tillvaron.
I äldre eller traditionell konst ges material och teknik en
annan betydelse än inom samtidskonsten. Förut sågs en konstnär
ofta som ”målare” eller ”skulptör” och hade därmed sin
tillhörighet inom en viss konstgenre. Idag föregår ofta idén
valet av material och uttryck. Rummets betydelse är också stor
i samtidskonsten. Det finns s.k. ”platsspecifika” verk som är
gjorda utifrån och för en plats, men även om konstverket inte
är platsspecifikt så har konstnären ofta en tanke med var och
hur konsten visas upp. Det är inte längre bara konstverket i sig
som är av betydelse, utan hela rummet, omgivande konstverk,
färgen på väggarna, golvet och vilka andra människor som finns
på plats samtidigt - allt påverkar vår upplevelse av konsten.
Ofta
är
samtidskonsten
mer
relationell
och
inkluderar
betraktaren i verket. Betraktarens upplevelse är minst lika
viktig som konstnärens avsikt, och det finns ingen tolkning
eller association som är rätt eller fel. Tidigare var den
essentiella uppfattningen vanlig, att konstens betydelse
återfanns i själva konstverket i sig. Idag är det allt fler som
menar att konsten blir till i mötet med en betraktare. Det fina
med konsten är att den är öppen för tolkning och att alla
upplever konst på olika sätt. Vi är olika individer och har
skilda erfarenheter och kunskaper med oss vilket gör att ingen
konstupplevelse är identisk med någon annan.
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Om utställningen WE ARE HERE 12 sept – 8 nov
Utställningen WE ARE HERE fokuserar på processer och delaktighet
i konsten. Vi skiftar här fokus från det färdiga konstverket
till konstverkets tillblivelse och processen bakom. Konst kanske
kan vara det som händer i en människa när hon skapar och öppnar
upp sinnet för nya idéer, tankar och känslor, snarare än en
produkt.
Utställningen vänder också upp och ner på föreställningen att
konstnären ensam är upphovsmannen till konstverket. Här är det
kollektiva processer som har lett fram till det vi ser omkring
oss. De tre konstnärerna som deltar har alla gjort offentliga
konstverk i Örebro där barn och unga har varit med i omformandet
av platser, i parker, i skog och på skolgårdar. Barn har varit
delaktiga i skapandet av platser för lek, fantasi och bara
varande. Utställningen är på sätt och vis en gestaltning av de
processer som har ägt rum på de olika platser i Örebro där
konstnärerna har skapat konst med barn och unga, men det är
också en utställning som byggts här på plats.
Under hängningsveckan hade vi flera workshops med barn så det
är många händer som har varit med och format utställningen. På
en konsthall finns ofta en skaparverkstad där det bjuds in till
skapande, men det är mer ovanligt att barn är med och bygger
själva konsten som visas. I det här rummet är konsten skapad av
barn, tillsammans med konstnären. Konstnären har varit den som
leder den konstnärliga processen. Konstpedagogik uppstår annars
oftast utifrån en utställning när den redan är på plats eller
inför och under en utställning.
I den här utställningen är
konstpedagogiken med från början, det finns en pedagogisk tråd
genom alla konstverk och den inbjuder också till att du som
besökare är delaktig. Att konsten blir till i mötet med platser
och människor är något som alla tre konstnärer har gemensamt,
något som gestaltar sig i väldigt olika uttryck.

Jenny Berntsson
Jenny gick ut Mejan, Kungliga konsthögskolan i Stockholm, 2008.
Redan när hon skaffade en egen ateljé efter studierna så upplevde
hon att hon ville arbeta i sammanhang utanför ateljén, utifrån
olika platser och människorna som finns där. Hon samarbetar
bland annat med en förskola i Rinkeby där hon arbetar med
konstnärliga
processer
med
barnen.
Långsiktighet
och
relationsskapande är två viktiga aspekter som hon har sett ge
resultat i arbetet med konst och barn.

Earth drawing Norrbykatten och Pinnleken
Här i Örebro har hon och konstnären Ruben Wätte ingått i ett
tvåårigt projekt som Statens konstråd tillsammans med Örebro
konsthall och parkförvaltningen har genomfört, där hon har
skapat två platser för lek som stimulerar barns fantasi och
kreativitet, en plats i Tybbleparken, Pinnleken, och en i
Norrbyparken, Norrbykatten.
Inne på konsthallen blandas dessa båda projekt samman och vi får
inblick i olika delar av processen, som en tidslinje beskriver
Jenny det, från “energiteckningarna” som vi möts av här på väggen
mot entrén, till “vikteckningar”, kartbilder och skulpturer.

Jenny har haft workshops med barnen då de har tittat på de olika
platserna tillsammans och funderat på vad som finns där, vad som
saknas, vad som är viktigt för dem och vad de själva vill ha.
Barnen som är 8-9 år har också filmat och fotat under processens
gång. Med utgångspunkt i barnens skisser och kartbilder, hölls
en omröstning om vad som skulle bli valt. Det blev Norrbykatten

som också är en springbana och Pinnleken som också är interaktivt
där du kan skapa ditt eget konstverk av målade pinnar i en
skogsdunge.
I vissa konstnärliga processer föregås skapandet av ett
konstverk av workshops med barn och unga, men det är mer ovanligt
att själva resultatet också är gjort av eller tillsammans med
barnen. Att låta barn och unga vara med i processen när staden
utvecklas och platser omformas blir en mer demokratisk process
där barnen får en röst och inflytande i hur platser omkring dem
som berör dem ska utformas.

I det konstnärliga arbetet är Land Art/ Jordkonst en stor
inspirationskälla, konst som omvandlar platser i naturen, som
är mer eller mindre tillfälliga och som ofta ses från ett
ovanifrånperspektiv. Som Robert Smithsons Spiral Jetty, ett
jordkonstverk av Robert Smithson i Stora saltsjön i Utah i USA
som gjordes 1970. Eller som Nascalinjerna i Peru, som gjordes
redan 500 f.Kr. - 500 e.Kr. av nascafolket. Motiven sedda från
luften avbildar spindlar, träd, fåglar, apor m.m. Maria Reiche
Neumann var antropolog som ägnade sitt liv åt att forska och
verka för att bevara nascalinjerna.På väggen hänger skulpturer.
De är så kallade ”tankemodeller”, inte modeller för hur ett
konstverk ska bli till slut, mer som en slags bärare av
berättelser, en flotte som ska ut och segla till exempel.
Skapandet är som en fantasilek, som ett sätt att berätta något.
Så som barn ofta gör när de leker, de har något i händerna
samtidigt som en berättelse växer fram. Tankemodellerna gjordes
liggande men hänger nu på väggen. Utställningen kan bjuda in
till att som vuxen också kliva in i barnets värld och se en
liten pinnes betydelse och möjlighet. Att ge tid åt tanken och
skapandet. Det kan räcka att bara titta ner på marken och
verkligen se vad som finns där. Utgå från platsen och låta det
som finns där utgöra materialet till konsten. Den stora kartan
på väggen är Tybbleparken i ett ovanifrånperspektiv. Tänk er
parken som en ateljé.

You are here
I det inre rummet kan du som besökare vara medskapare i
utställningen.
Du
får
använda
pinnar
och
stenar
och
limpistolerna för att skapa egna konstverk, pinnskulpturer som
kan sättas upp på väggen, eller jordkonst med stenar. Det som
skapas är tänkt att lämnas på konsthallen, om det inte blir så
som med ett av barnen som var här, att pinnen blev en kompis,
då fick kompisen följa med i fickan.

Bygg en skulptur av pinnar med limpistol och sätt upp på väggen!
Bygg en stenskulptur och fota! Skicka bilden i ett sms till
konstnären Jenny Berntsson: 070-8152732. Jenny lägger ut
bilderna på sin instagram: berntssonjenny

Ruben Wätte
Att vara konstnär för Ruben är att ”förstå och förändra saker i
mig själv och i min omvärld”. Ruben har gått Konstfack i
Stockholm och har en bakgrund i gatukonsten. Han är intresserad
av processer och blir det ett bestående konstverk, så är det en
bonus. Här på konsthallen visar Ruben representationer från två
platser som han har arbetat med i Örebro under de senaste två
åren, också inom ramen för projektet med Statens konstråd och
Parkförvaltningen. Han vill öppna upp begreppet konst och vad
en kan göra som konstnär.
Ruben menar att barn ofta reduceras till att ses som ofärdiga,
omogna vuxna istället för att bli bemötta med respekt, särskilt
när det kommer till ”andras ungar”. Barn och unga är också ovana
vid att bli sedda, lyssnade på, accepterade och älskade utan att
behöva prestera. Ruben beskriver det som att han ägnar sig åt
en anarkistisk pedagogik där mkt handlar om inre processer och
som sagt förstå och förändra sig själv och sin omvärld.

“Konsten kan i bästa fall fungera som ett sorts tillstånd som
ger människor möjlighet att röra sig ovanligt fritt, både i sina
egna inre landskap och i våra gemensamma yttre. En betydande del
av min praktik handlar därför om att utforska detta tillstånd
och att bjuda in andra till att uppleva det själva och
tillsammans. Jag arbetar ofta med pedagogiska situationer,
alltså tillfällen då jag engagerar barn, unga eller vuxna i
olika konstnärliga processer. När en människa en gång har fått
möjlighet att uppleva detta tillstånd genom egna direkta
erfarenheter, så får hon betydligt lättare att kunna återvända
dit av egen kraft närhelst hon vi vill i livet. “

Redet i Varbergaskogen
En av platserna är Varbergaskogen där Ruben tillsammans med
barnen har gjort något som han kallar för ”Redet”. Redet växte
fram ur workshops med barnen på fritids och ur samarbeten med
konstnärer och arkitekter. Under workshops byggde Ruben och
barnen i bambu, som snabbt blir stort. Och enkelt, att tejpa
samman bambupinnar. De täckte bambustrukturerna med tyg och
fyllde skulpturerna med rök i parken. Flera hade idéer om att
fästa något i träden, något som svävade. Kanske ett fågelbo?
Känslan av att vara buren och omsluten, få gunga, klättra,

samtala, bara vara. Tillsammans. Ofta sitter någon i Redet. Hela
familjer ibland. Att skapa en plats för både barn och vuxna,
inte en plats för barnen bara där de vuxna får sitta på en bänk
intill. På insidan sitter porträtt av fåglar, tecknade av barn
och överförda till mässingsplåtar. Ser ni de små färgkluttarna
i bambustrukturen om ni tittar upp i taket?

“Det är en plats för lek, samtal, fika, spaning, kontemplation
och meditation. Det är ingen gunga i vanlig mening, snarare en
frihetlig mötesplats som går att klättra på och som liksom svajar
tyngdlöst.”

I Varbergaskogen i Örebro finns denna semipermanenta skulptur,
hängandes i vajrar mellan träden. Det är ett konstverk som är
byggt tillsammans med mellanstadiebarn på Varberga fritidsgård.
Konstnären Ruben Wätte ser barnen som de verkliga beställarna
av verket, medan det på papperet är Örebro kommun tillsammans
med Statens konstråd. I samarbete med andra konstnärer, snickare
och arkitekter och fritidspedagog har konstnären arbetat fram
verket. På insidan sitter sju mässingsplåtar med fågelporträtt
som barnen har ritat, och som sedan överförts till mässingsplåt.
Det hela började med ett antal workshops och det är processen
som är allra viktigast, vad som händer inuti deltagarna när de
blir en del av det konstnärliga arbetet – tillsammans med
varandra och konstnären.

“Allra först byggde vi en abstrakt skulptur av bambu, tejp, tyg
och rök. Den såg lite ut som ett fågelbo och när vi sedan
återvände till fritidsgården för en skissworkshop med barnen var
det flera som ritade olika fantasifulla konstruktioner som
hängde mellan träden. Barnens skisser kokade vi sedan ihop till
en idé som gradvis blev allt mer konkret: Redet! Varje gång jag
kommit tillbaka till Redet har det varit tillfälligt bebott av
nya flockar av barn eller hela familjer och de verkar trivas
fint allihop, oavsett ålder.”

Tidskapseln
Tidskapseln är en konstnärlig utgrävning som pågår just nu i
Oskarsparken. Det blir som en utgrävning inom och utom sig, där
ungdomarna och konstnären både undersöker en plats och dess
olika lager men också vänder sig inåt och funderar över sig
själva och människan i en framtid. Ett antal barn i tonåren på
Nikolaiskolan fick erbjudandet att som sommarjobb göra den
konstnärliga utgrävningen tillsammans med Ruben. De gjorde många
fynd i utgrävningen som avbildas här på väggarna. Det översta
jordlagret av 20 cm var fyllt av plast, men här hittades också
tegel, glas, kol, keramik, frön, järnspikar och fyra benbitar.
Allt noga fotograferat och sedan ihopsamlat i plåtburken formad
som en oktagon, åttakantig, som grävts ner i gropen igen,
tillsammans med ungdomarnas formuleringar som en flaskpost till
framtiden, meddelanden 500 år framåt i tiden om vad som är
viktigast för dem och hur de ser på både sin samtid och framtid.
Ruben utgår ofta från oktagonen, formen med åtta kanter, den
form som lusthus ofta är byggda som. Ett lusthus är ett rum för

meditation, lugn och varande. Han menar att det finns alltför
få sådana platser i det offentliga rummet idag. Lustfyllda
platser för rekreation där vi inte behöver konsumera, vare sig
prylar eller upplevelser.

Ungdomarna har en sammantaget mörk bild av framtiden, berättar
Ruben, mycket handlar om klimatförändringarnas påverkan på
jorden, och hur det påverkar framtida generationer. Ruben
beskriver det som att unga idag är ”marinerade i mörker” men det
finns också en ljusglimt i deras framtidsscenarier. Går ni till
Oskarsparken ser ni kanske en halvt igengrävd grop. Någonstans
där under ligger oktagonen. I höst ska den fyllas med jord och
där ska planteras en liten skogsträdgård med ätbara växter och
bärbuskar. ”Det är inte alla skulpturer som man kan skörda av”.
Här finns också en koppling till Oskarsparkens historia.
Kastanjen som står i parkens västra del kallas Von Akens kastanj
efter Franz Joakim Von Aken som anlade örtagården med
medicinalväxter på 1700-talet.

Jelena Rundqvist
Jelena Rundqvist är från Stockholm, och är både utbildad
koreograf och konstnär. Hon pratar om både människor och
skulpturer som kroppar och intresserar sig för arkitektur,
platser och rörelse.

Jag är Stenart
De
senaste
tre
åren
har
Jelena
arbetat
mer
direkt
deltagarbaserat, sedan hon kom till Örebro och började jobba med
projektet Jag är Stenart som en del av projektet Bortom de blå
bergen som Konstfrämjandet Bergslagen och Region Örebro utlyste
då. Platsen för projektet var Yxhults bruk vid Hällabrottet i
Kumla. Med utgångspunkt i platsens historia, både formmässigt
och estetiskt, arbetade hon med elever i åk 3 från en skola i
närområdet. De arbetade med sten som material, undersökte
jordens tidsåldrar och formade historien i lera, klättrade och
kände på sten som material och lärde sig mer om hur sten formas
och hur fossiler blir till.

Många workshops har ägt rum på platsen. Tillsammans med en annan
koreograf, Ossi Niskala, har hon bland annat skapat en
koreografi med barnen som uppfördes på marmorgolvet på
Yxhultbolagets tidigare huvudkontor. Marmorgolvet i intarsia är
gjort av Bengt Blomqvist på 50-talet och visar hur marmor blev
till, som en resa i stenens historia. I området finns flera
historiska lämningar såsom en domarring och en hällkista från
Stenåldern. Stenskulptören Basem Zammam har varit med och visat
på olika skulpteringstekniker för sten. Det utvecklades en
lättbetong, Ytongblock, i Yxhult, som började göras 1929 och som
sedan har producerats där under stora delar av 1900-talet. I
detta material har barnen i workshops byggt egna sittmöbler i
skogen utanför Stenarbetsmuseet, klädda med natursten.

”Det här att få göra något på riktigt, det är det som är så
viktigt. Att det inte stannar vid att vara en process, en lek,
en idé, en modell eller representation av något. Utan att barnen
får vara med om att göra något som tar plats och som blir ett
bestående inslag i deras egen närmiljö. En konstnärlig
gestaltning som både är konst men också möbler, utformade av
barnen själva, efter deras behov, idéer och fysiska dimensioner.
En installation av skogsmöbler i sten som finns kvar, kanske
till och med när projektet är bortglömt Och som efter ett tag
kommer tas tillbaka helt av skogen under stenarnas långa liv.”

Stenarna talar Fortsättningen på detta projekt gjordes på
plats här i konsthallen och går att se i konstverket som fått
namnet ”Stenarna talar”. Barn från samma skola som Jelena
samarbetade med i ”Jag är Stenart” kom in på konsthallen under
utställningens hängningsvecka och under två workshops på vardera
1,5 timme fyllde de rummet med möbler, med avstamp i
skogsmöblerna i Hällabrottet. När barnen får vara med i
processen upplever de konsten med hela kroppen, inte bara
visuellt såsom vi vuxna är vana vid att uppleva konst. Och
stenkropparna möter här också konsthallens kropp. Ser ni hästen
eller lamadjuret, sängen med lampan bredvid och soffan med
soffbord? Eller kanske nåt helt annat?

Grottan, stenkojan och glasskiosken
Jelenas andra deltagarbaserade projekt har ägt rum på en
förskola i Stora Mellösa där barnen har fått leka fram
konstverket i workshops. Motiv från leken finns som reliefer i
konstverkets insida, och det är samtidigt en koja, en kiosk och
en grotta som fortsätter vara en plats för lek och fantasi. För
barnen var det viktigt att det var något som de kunde titta in
i och ut ur, gömma sig under och klättra upp på. Ur munnen på
stenansiktet kan det spruta vatten om barnen häller vatten däri.
Jelena beskriver sten som ett material som rymmer en sådan
tidsrymd, och i vår tid där allt går så snabbt är det intressant
att ägna sig åt ett material som är så långsamt som sten och som
har formats under långa tidsperioder – det ger perspektiv på den
tid vi lever i nu.

”En kotte blir en korv, och när den rullar ner för stenarna en
glass, eftersom stenarna nu har blivit en glassmaskin. Objekten
runtomkring oss förvandlas, och får en ny funktion. När jag
uttalar orden sker det. Och min fantasi tas på allvar av de
andra jag leker med. Under året har jag samarbetat med
förskolebarn i Stora Mellösa. Jag valde att arbeta i en
deltagarbaserad process för att skapa ett konstverk som var
förankrat i barnens idéer, bildvärldar och formspråk.”

Till båda dessa deltagarbaserade projekt finns dokumentation i
form av en tidning och en folder som ligger i ett av
konstverken på konsthallen där ni kan läsa mer om processen.

Förslag på eget skapande
För barn:
•

Inspireras av Jenny Barntssons vägg med energiteckningar. Sätt
på musik och måla till musik! Prova att inte låta pennan släppa
papperet. Prova också att måla i stort format med pennorna
fasttejpade på långa pinnar och se vad som händer!

•

Gör vikmålningar! Måla på ett papper, vik på mitten och veckla
ut! Motivet kanske påminner om en fjäril till formen, eller något
helt annat? Tillsammans kan bilderna forma en helhet.

•

Gör jordkonst! Jordkonst eller “Land art” är när ett landskap
omformas av människan. Välj en plats utomhus som du påverkar på
något sätt. Det kan vara att du gräver en grop, bygger en form
med stenar eller pinnar eller nåt helt annat material som du
hittar. Fota ditt jordkonstverk och sätt upp fotografierna
bredvid varandra som en utställning.

För unga:
•

Skicka en flaskpost till framtiden! Skriv ett brev där du
berättar om dig själv och den tid vi lever i nu för människor
500 år framåt i tiden. Året när flaskposten når framtiden är
alltså år 2520. Vad vill du säga till de som lever på jorden då?

•

Skapa skulpturalt! Inspireras av Ruben Wättes skulptur i taket
på konsthallen och i Varbergsakogen. Bygg med bambupinnar och
silvertejp! Upptäck hur snabbt du kan bygga en skulptur i stort
format som samtidigt är luftig och lätt. Tänk på hur skulpturen
ska visas; på marken, i luften eller kanske under jorden?

•

Hur skulle möblerna i din närmiljö (inne/ute) se ut om du
designade dem själv? Skissa och bygg era egna möbler!

Varmt välkomna
för att möta och uppleva konst

Visningar
Visningar på Örebro konsthall är kostnadsfria för alla förskolor
och skolor i Örebro kommun. För skolor i andra kommuner,
folkhögskolor och högskolor tar vi en avgift på 600 kronor per
visning. Vill du boka en visning, maila: kata.wennberg@orebro.se
eller ring 019-214896.

Besök oss på: Örebro konsthall, Olaigatan 17B, 703 61 Örebro

