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Solidaritet på programmet!
Skoleklasser på ulike trinn er velkomne til å delta i
tankevekkende omvisninger og kreative verksteder om
kunst og solidaritet på Kunstnernes Hus.

Tidsperiode: 15.01-21.03.2021
Hvor: Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, Oslo
Når: Mandag-fredag klokken 08:00-16:00
Bestill tid til omvisning og workshop via e-post til nina@kunstnerneshus.no
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I utstillingen «Actions of Art & Solidarity» kretser tematikken omkring kunst og
solidarisk engasjement mennesker imellom over hele verden de siste femti årene.
Her får elever og lærere muligheten til å utforske både kjente og ukjente sider ved
samtidskunsten og kunst utviklet utenfor de tradisjonelle europeisk-sentrerte
regionene.

Omvisninger
I omvisningen møter elevene også mange spørsmål knyttet til urfolk, minoriteter og
miljøproblematikk i Norge og internasjonalt de siste femti årene – problemstillinger
som er super aktuelle i dag. Utstillingen deler mangfoldig kunnskap og historie som
vitner om et omfattende politisk engasjement blant kunstnere og kulturarbeidere i
ulike deler verden og på tvers av landegrenser over lang tid.

Verksted
Verkstedtilbudet tilbyr praktiske oppgaver i forlengelsen av utstillingens mangfold
og tematikk der elevene får samarbeide på ulike nivåer med å utvikle nye og kreative
uttrykk for solidaritet. Oppgaven bygger på en idé om solidarisk samarbeid der
skoleklasser fra forskjellige bydeler i Oslo bidrar til et felles kunstprosjekt som
vokser i løpet av utstillingsperioden. Materialene og verktøyene de skal bruke legger
til rette for å sy, tråkle, stifte, tegne og binde sammen en vev av tegn med hjelp av
utradisjonelle metoder og gjenbruk.

I undervisningen
Både omvisningene og verkstedtilbudet treﬀer de to tverrfaglige temaene i
læreplanen,

«demokrati

og

medborgerskap»

og

«bærekraftig

utvikling».

Opplevelsene på Kunstnernes Hus kan med fordel videreføres i undervisningen i
norsk og samfunnsfag og vi bidrar gjerne med utfyllende informasjon om
kunstprosjekter i utstillingen som vi synes passer.
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Åpningstider Kunstnernes Hus' bokhandel
Fredag 4., 11. og 18. desember: 11-17
Lørdag-torsdag: stengt
Åpningstider restaurant Lofthus Samvirkelag
Midlertidig stengt
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