NUTIDSKONST OCH KONSTNÄRERNA

för lågstadiet

Uppgift 1: Hitta på namn till 1–3 av utställningens namnlösa konstverk och skriv dem här under.
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
Jämför de namn du hittat på med din kompis påhittade namn – vad hittar ni för liknelser?
Fundera ut varför konstnären har velat lämna sina verk utan namn?

Uppgift 2: Välj ut ett verk från utställningen. Rita i rutnätet här under en tecknad serie om hur
detta verk kan ha kommit till. Vad allt har konstnären måsta göra för att bli färdig med konstverket?
Har hen stött på överraskande problem då hen har skapat verket?

Uppgift 3.
a. Konstnären vill inte alltid avbilda någon sak eller något föremål (till exempel en stol) så som
det är, utan ändra på ämnet så pass mycket att man inte längre kan gissa vad det är som
finns i verket. Försök hitta ett sådant verk i utställningen!
Namnet på verket och konstnären som jag hittat:
______________________________________________________

b. Titta ut ur något av fönstren på Ars Novas andra våning och rita eller färglägg den vy du ser
i lådan nedan - men så, att åskådaren inte kan gissa vad som finns i bilden! Du kan till
exempel ändra alla de former du ser till trianglar, fyrkanter, cirklar eller bara färglägga alla de
färger du ser ute utan några konturer. Du kan fortsätta arbetet i skolan eller hemma!

Uppgift 4: Gå runt i utställningen och lek att du är konstnären som bestämmer om utställningen.
a) Vilket nytt namn skulle du ge till utställningen?
_____________________________________________________________________________________
b) Hitta på en reklamslogan till utställningen: med vilka ord skulle du få människorna att komma
för att se utställningen?
_____________________________________________________________________________________
c) Med vilka två verk skulle du marknadsföra utställningen? Skriv ut verkens namn här:
_____________________________________________________________________________________
d) Varför valde du just dessa verk?
_____________________________________________________________________________________
Uppgift 5: Välj ut ett verk från utställningen och fotografera eller rita verket här. Vad hittar du för
information om verket i utställningen (t.ex. namn, konstnär, teknik, år) – skriv ner dem! Gör din egna
version av verket i skolan; hur skulle verket se ut i framtiden, till exempel om 500 år?

EFTER MUSEIBESÖKET
Uppgift 1: Hitta på ett nytt namn till utställningen du var i på Ars Nova. Skapa nu en plansch till
utställningen genom att teckna eller måla. Glöm inte att skriva ut utställningens namn och
reklamslogan på planschen!
Uppgift 2: Lek att du är en nutida konstnär och skapa ett självporträtt. Självporträttet behöver inte
se ”äkta” ut, dina kinder kan till exempel vara gröna och dina ögon utanför huvudet!

