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Program 28 oktober
09:00–09:30 Örebro läns museum
(Örebro slott, 		
sydvästra tornet)

09:45–12:30 Workshop

(Kulturskolan)

12:30–13:30 Lunch på egen hand
13.30–15.30 Örebro konsthall
Fika ingår under dagen

Anmäl dig här!
Följ länken till anmälningsformuläret

Vid frågor: Ulrika Stigbäck
072-147 53 72

Inspirationsdag

för dig som är bildlärare
En workshop med konstnären och serietecknaren Sara
Olausson. Deltagarna kommer även att få se länsmuseets
”Barnet i tornet”. Dagen avslutas på Örebro konsthall
med samtal om konst och guidning av aktuella utställningen ”Memberment”.
Barnet i tornet – Jan Håfström
Jan Håfström är en av Sveriges mest kända konstnärer,
främst internationellt. I hans bildvärld finns många
kopplingar till serier, bl.a. är hans figur ”Mr Walker” ett
återkommande motiv. I utställningen visas bilder från
hela hans konstnärskap, från barndomens tecknade
bilder, inspirerade av westernfilmer och söndagsskolans
bibliska berättelser. I utställningen har Sara Olausson,
konstnär och serietecknare gjort en tecknad serie inspirerad av Jans liv.
Sara Olausson
Sara Olausson har arbetat med självbiografiska serier
sedan 90-talet. Enligt Sara är självbiografiska serier
tacksamt att ägna sig åt i bildundervisningen. Varje
människa har minst en historia att berätta och alla kan
för det mesta rita en streckgubbe. I sina workshops
arbetar Sara med att deltagarna ska komma över sina
hinder, som t.ex. prestationsångest och en känsla av att
inte vara värd att berätta något om. Att teckna självbiografiska serier kan vara bra för självförtroendet. Den
här workshopen ska ge deltagarna verktyg att arbeta
vidare i undervisningen i skolan.
Greppar du samtidskonsten?
Vi samlas till en kort introduktion till utställningen
MEMBERMENT och fortsätter med samtal kring tankar
och frågor om hur vi närmar oss konst. Under tillfället
provar vi konstpedagogiska metoder för att greppa
samtidskonsten. Utställningen Memberment visar skulpturer
av Cecilia Jansson, en av Örebros mest internationella
konstnär, och teckningar amerikanska konstnären av
Geoffrey Chadsey. I utställningen visas två konstnärskap som förenas i undersökandet i frågor som rör
kropp, identitet och könsroller.

