VINN

Mammalian Diving Reflex, These Are The PeopleIn Your
Neighbourhood, Knislinge, 2017- Foto: Mattias Givell
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WANÅS KONST
SKOLPROGRAM 2020

BESÖK OSS UNDER EN DAG ELLER LÅT KONSTEN BLI ETT ÅTERKOMMANDE TEMA I ETT LÄNGRE
PROJEKT. VI FÖRANKRAR VÅRA UPPLÄGG I SKOLANS LÄROPLAN OCH HAR ERFARENHET AV ATT
ARBETA MED ALLT FRÅN ENSTAKA KLASSER TILL HELA KOMMUNER. VÅRA UPPLÄGG ANPASSAS
ALLTID EFTER GRUPPENS ÅLDER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR.

SÖK MEDEL
FRÅN
SKAPANDE
SKOLA!

Läs mer om Skapande skola på www.kulturradet.se/Skapande-skola/
och kontakta oss för mer info och för att planera ert Skapande skolaprojekt på Wanås Konst. Ansökningsperiod: 7 januari – 4 februari 2020.

Tänk på att informera oss om ni söker medel från Skapande skola för att
besöka Wanås Konst. Vi har högt tryck på bokningar och för att kunna
garantera plats måste vi få information om omfattning på projektet.

VAD HÄNDER
PÅ WANÅS KONST
UNDER 2020?
Under 2020 arbetar vi med flera olika konstnärer som alla skapar nya verk för Wanås Konst, ute i
skulpturparken och inne i konsthallen. Möt konstnärsparet Isabel & Alfredo Aquilizan (f. Filippinerna)
som samarbetar med andra för att göra sin konst som lyfter ämnen som resande och hem,
tillhörighet och migration. I konsthallen kommer deras konstverk att växa och förändras
under utställningsperioden och de välkomnar besökarna att sitta ner och hjälpa till att
bygga. Kimsooja (f. Sydkorea) skapar installationer som är både färgstarka och
meditativa. Hon är intresserad av kvinnors hantverk och arbetar ofta med
koreanska tyger, ljud som fyller ett rum eller speglingar. För Rana Begum
(f. Bangladesh) är ljus centralt, hennes abstrakta mönster
förändras beroende på hur ljuset faller eller
genom att betraktaren rör sig
framför dem.

Konstnärerna Isabel & Alfredo Aquilizan´s
installation In Habit intar konsthallen.
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Barnen /…/ska få möjlighet att utforska,
reflektera kring och beskriva sin omvärld.
Lpfö 18

KOM! Ett projekt med Kyrkhults förskola och skola.
Foto: Johan Magnusson

FÖRSKOLA OCH FÖRSKOLEKLASS
4–6 ÅR
JAG VILL BYGGA
KONSTVISNING & KONSTVERKSTAD
Tillsammans ger vi oss ut och upplever konsten i skulpturparken med hela kroppen. I boken Jag vill bygga från Wanås Konsts barnbokserie
får vi veta hur fem av konstverken i parken kommit till. Hur gör man ett konstverk? Tillsammans tar vi reda på hur det fungerar. Som
avslutning bygger vi egna konstverk i vår konstverkstad.
Längd: 4 timmar (inkl. paus för frukt/fika och 45 min. paus för lunch)
Antal: max 12 barn/grupp
Pris: 1500 kr + moms
Boka på www.wanaskonst.se
Lpfö 18 kommunikation och skapande: Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska,
reflektera kring och beskriva sin omvärld.
1–5 ÅR
KonstLEK – FÖRSKOLAN PÅ EGEN HAND
Utforska tillsammans! När vi upplever konst upptäcker vi nya saker. I den pedagogiska guiden KonstLEK hittar ni fakta om konstverken och
uppgifter att lösa tillsammans. Genom att tänka och tala om konst blir vi medvetna om våra egna och andras tankar. Wanås KonstLEK låter
dig utforska konst genom aktiviteter i skulpturparken och på andra platser.
Genom att ni anmäler ert besök på www.wanaskonst.se och köper Wanås KonstLEK (99 kr) går medföljande pedagoger gratis i parken.
Lpfö 18 Omsorg, utveckling och lärande: Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom
att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är
utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet.

GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIET
Åk 1-9 & Gymnasiet
KONSTVISNING
Titta, känn & lyssna! Under en konstvisning upplever vi tillsammans konsten i parken och byggnaderna.
Hur gör man konst? Hur tolkar du konstverken? Vi uppmuntrar eleverna till att ta egna initiativ att undersöka det vi ser.
Längd: 1,5 timme
Antal: max 25 elever/grupp
Pris: 750 kr + moms
Boka på www.wanakonst.se
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Åk 1-9 & Gymnasiet
VISNING + KONSTVERKSTAD (se nästa uppslag)
Hur gör man konstverk? I olika verkstäder arbetar vi utifrån konstnärernas idéer, metoder eller materialval. Eleverna får testa en konstnärlig
process och uppmuntras att undersöka och testa sina idéer. Vi avslutar alltid med ett samtal där eleverna ges möjlighet att reflektera över sitt
eget och andras arbete.
Längd: 4 timmar (inkl. 45 min paus för lunch)
Antal: max 25 elever/grupp
Pris: 1500 kr + moms
Boka på www.wanakonst.se
LGR 11: Bildundervisningen ska uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
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Yoko Ono, Wish Trees for Wanås 1996/2011.
Foto Elin Magnusson.
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Förmåga att arbeta nytänkande,
idérikt med personligt uttryck,
att arbeta i kreativa processer.
LGR 11

Konstnärsmöte med Julia Bondesson. Foto Elin Magnusson.

KONSTVERKSTÄDER 2020
KONSTVERKSTAD ÅK 1– 3

FÄRG & FORM
Vårt pedagogiska program växer fram parallellt med utställningarna då vi inspireras av konstnärernas processer, tankar och material.
Verkstaden för åk 1-3 är när detta program trycks fortfarande under utveckling i dialog med konstnären Rana Begum. Hon arbetar med
abstrakta mönster och gör ofta stora installationer där hon använder sig av ljuset från solen för att skapa effekter och liv. Mer information
kommer snart på www.wanaskonst.se
LGR 11, centralt innehåll Bild åk. 1-3: Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

KONSTVERKSTAD ÅK 4– 6

TEXTILA MINNEN
Konstnären Kimsooja arbetar ofta med befintliga material, material som bär på en historia. I nästan 30 år har hon använt sig av
traditionella överkast från Korea där hon är född. Överkasten i starka färger med mycket mönster är gjorda av ett tunt material som
ofta behöver fållas eller lagas. Tygerna påminner konstnären om stunder då hon suttit och sytt tillsammans med äldre kvinnor i släkten.
I verkstaden Textila minnen arbetar vi med textila material som bär på en historia och använder dem för att dela med oss av våra egna
minnen och historier. Eleverna arbetar enskilt eller i par och skapar en del i en större helhet.
LGR11, kursplan Textilslöjd: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt
förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.
LGR11, centralt innehåll Textilslöjd åk 4-6: Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder
för egna idéer och skapande.

KONSTVERKSTAD ÅK 7–9 & GYMNASIET

IN HABIT – VAD ÄR ETT HEM?
Konstnärsduon Isabel & Alfredo Aquilizan använder erfarenheten av att lämna sitt hemland Filippinerna för Australien i sin konst – de
återkommer till tema som resande, hem, tillhörighet och migration. De arbetar ofta med andra för att realisera sina konstverk, och skapar
dialog och lokalt engagemang. Konstnärsduon beskriver:
”Vår konstnärliga praktik är förankrad i idén om medskapande och samarbete, med projekt som involverar och engagerar samt skapar
relationer genom att dela erfarenheter.”
I verkstaden In Habit arbetar vi direkt med konstnärernas stora installation med samma namn. Med återvunnen kartong skapar vi bostäder
som blir en del av en storslagen installation i konsthallen på Wanås. Eleverna arbetar enskilt eller tillsammans.
LGR 11, centralt innehåll Samhällskunskap åk 7– 9: skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande
beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.
LGR 11, centralt innehåll Bild åk 7– 9: Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna
erfarenheter, åsikter och upplevelser.
LGR 11, centralt innehåll Bild gymnasiet: Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i
kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.

SPECIAL PROGRAM & PROJEKT
SKAPA ETT EGET UPPLÄGG TILLSAMMANS MED OSS
SPECIAL ÅK 1- 9 & GYMNASIET

DANSMÖTE MED DANSARE
Upptäck samtida dans och rörelse med skulpturparken som scen. Tillsammans med en dansare upplever och undersöker vi konsten i parken
genom att använda oss av rörelser och ljud som uppstår i dialog med konstverken. Olika rytm, struktur och intensitet får oss att förstå
kroppens enorma kapacitet av rörelse. Vid regn är vi inomhus. I samarbete med MARC.
Längd: 4 timmar (inkl. konstvisning och 45 min paus för lunch)
Antal: max 25 elever/grupp. Pris: 3500 kr + moms
Kontakta oss för att planera ett dansmöte: pedagogik@wanaskonst.se
LGR 11, centralt innehåll Idrott & Hälsa: Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi
blir fysiskt aktiva senare i livet.
LGR 11: Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt
aktiva och vistas i naturen.

SPECIAL ÅK 1- 9 & GYMNASIET

KONSTNÄRSMÖTE
Möt och arbeta med en konstnär och Wanås Konsts pedagoger! Vi tar del av konstnärens arbetssätt och konstnärliga process, och arbetar
utifrån det i en workshop. Vi har tidigare arbetat med både lokala och internationella konstnärer. Det finns flera olika upplägg, kontakta oss
för att planera ert konstnärsmöte som kan vara en halvdag, en heldag eller flera dagar.
Prisexempel 4 tim. (inkl. konstvisning och 45 min. paus för lunch)
Antal: max 25 elever/grupp.
1 grupp/dag 5 500 kr + moms. 2 grupper/dag 8 500 kr + moms
Kontakta oss för att planera ett konstnärsmöte: pedagogik@wanaskonst.se

SPECIAL ÅK 4– 9 & GYMNASIET

KONSTPRAT
Att bli lyssnad på stärker självförtroendet och genom språket utvecklar vi vår identitet. Genom att tänka och tala om konst blir vi medvetna
om våra egna och andras tankar. I Konstprat arbetar elever med bildanalys, bildtolkning och tränar på att tala, lyssna och samtala.
Konstprat ger eleverna trygghet i att tolka och berätta för andra om konst.
Vi har olika upplägg – kontakta oss för mer information: pedagogik@wanaskonst.se
Prisexempel: 3 träffar, 7 500 kr + moms
Antal: max 25 elever/grupp
LGR 11, kursplan Bild: Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas
och kan tolkas.
LGR 11, kursplan Svenska: Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer,
livsåskådningar, generationer och språk möts.
LGR 11, centralt innehåll Svenska åk 7– 9: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen
hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel
digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Dansmöte med dansarna Nellie Björklund (övre)
och Peter Mills. Foto: Elin Magnusson
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Undervisningen i ämnet idrott och hälsa
ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga
rörelseförmågor och intresse för att vara
fysiskt aktiva och vistas i naturen. LGR 11

Återbesök på skola med konstnären Rafael Gomezbarros.
Foto Mattias Givell

Bildtext Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VILL NI FÖRDJUPA ER ÄNNU MER I SAMTIDSKONSTEN?

ÅTERBESÖK HEMMA PÅ SKOLAN
SKAPA ERT EGET UPPLÄGG MED OSS
Följ upp besöket på Wanås Konst med en workshop på skolan. Wanås Konsts pedagoger gör återbesök på skolan och arbetar vidare med
elevernas upplevelser från Wanås. Tillsammans arbetar vi med parkens konstnärer som inspiration, vi testar tekniker och utforskar material.
Längd: 1,5 timme
Antal: max 25 elever/grupp
Pris: 4 000 kr + moms

INSPIRATIONSDAG FÖR PEDAGOGER
SKAPA ER EGEN DAG
Ta med kollegorna och upplev konsten tillsammans med våra pedagoger – ta del av vårt utbud och få inspiration till hur ni kan använda
samtidskonsten i er undervisning samtidigt som ni skapar gemensamma minnen. Vi erbjuder flera olika upplägg inspirerade av Wanås Konsts
samling, aktuella utställningar och den konstnärliga processen. Bryt gamla tankemönster och stärk teamkänslan.
Priser från 1500 kr + moms, samt entré 150 kr/pers. Kontakta oss för mer information: pedagogik@wanaskonst.se

Personal på St:Sigfrids Folkhögskola gör luftskulpturer, 2017. Foto Elin Magnusson.

Boka ert besök på
www.wanaskonst.se
Maila frågor eller önskemål
pedagogik@wanaskonst.se

Utforska konst i skulpturparken!
Jacob Dahlgren, Primary Structure, 2011.
Foto: Elin Magnusson

WANÅS KONST PEDAGOGISKA MISSION

UTBILDA, INSPIRERA, FÖRÄNDRA!
Utgångspunkten för all Wanås Konsts verksamhet är våra utställningar.
Vi erbjuder visningar, verkstäder, lov- och fritidsaktiviteter för barn och
unga. Varje år möter Wanås Konsts pedagoger omkring tiotusen barn i
aktiviteter på Wanås, i skolan och på fritiden.  
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Hässleholm

Vi vet att konst erbjuder en unik möjlighet att skapa gemensamma upplevelser
genom aktiviteter, samtal och ett lekfullt utforskande. Att bemötas likvärdigt
är en rättighet. Wanås Konsts vision är att alla oavsett bakgrund, förkunskap
eller funktionsvariation ska ha tillgång till konsten. Vi strävar efter att skapa
bästa möjliga förutsättningar efter era behov. Aktiviteterna ger förtrogenhet
med konst och kultur och vi ser dagligen hur konsten inspirerar och hur
kreativitet formar unga människors ambitioner och förmågor.  

Kristianstad

Wanås Konst drivs av den ideella Stiftelsen Wanås Utställningar. Varje år
bjuds konstnärer in för att skapa nya verk i bokskogsparken. Det finns idag
mer än 70 permanenta konstverk i parken och nya tillkommer varje år!

Helsingborg
Älmhult

Wanås Konst är stolta mottagare av Region Skånes Kulturpalett 2019!
Malmö

Simrishamn

Ystdad

Ur motiveringen: “Årets mottagare av kulturpaletten är en verksamhet som
med utgångspunkt i samtidskonst av högsta kvalitet, inspirerar och utmanar
barn och unga i hela Skåne. I ett lustfyllt lärande möts unga och konstnärer
från hela världen – utifrån visionen att alla ska ha tillgång till konsten,
oavsett bakgrund, förkunskaper eller funktionsvariation”.

Wanås Konst stöds av Region Skåne, Kulturrådet,
Östra Göinge kommun, privata stiftelser och individer.
Gårdsbesöken görs i samarbete med Skånemejerier.

Wanås Konst Pedagogik
Box 67, 289 21 Knislinge
T. 044– 660 71
E. pedagogik@wanaskonst.se
www.wanaskonst.se

