Andraklassarnas konstutflykt 2021
Bakgrundsinformation for lararen om konsertens och
konstverkstadens innehall
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Helsingfors stadsorkester
Under sin langa arbetskarriar har operans sufflor samlat pa sig en mangd oronmaskar. De slingrar sig hit och dit
och i kors och klingar i en enda rora. Nagot maste goras! I konsertsalen finns forutom en orkester ocksa en
beromd oronmaskolog med sitt klingande laboratorium. Sufflorens oronmaskar placeras pa sina platser vid en
handelserik konsert.
Konsertens langd ar cirka 40 minuter.
Kiasmas konstverkstad
Vid konstverkstaden forvandlas klassrummet till ett forskningslaboratorium. I detta laboratorium utforskar vi en
konstbild ur Kiasmas samlingar samt de ord och tankar den vacker.
En forskargestalt handleder verksamheten i forskningslaboratoriet, hens kollega traffar ni ocksa vid den inspe
lade konserten Sufflorens aria. Vid konstverkstaden skapar klassen tillsammans en ordmask.
Konstverkstaden handleds av en Kiasmaguide, en ordmaskolog. Klassen har redan stiftat bekantskap med
hennes forskarkollega i konsertinspelningen Sufflorens aria. Guiden tar kontakt med lararna per e-post senast
tva veckor fore konstverkstaden. Som bilaga till sitt meddelande skickar hen en Powerpoint-presentation, som
lararen oppnar fardigt i klassen innan konstverkstaden inleds.
For konstverkstaden behovs:
A4-papper och pennor vars avtryck syns ordentligt (t.ex. tuscher, fargpennor eller vaxkritor). Varje elev behover
nagra papper.
Konstverkstadens struktur i korthet
• Presentation av Andraklassarnas konstutflykt och Museet for nutidskonst Kiasma
• lntroduktion till uppgiften med hjalp av bi Ider och diskussion
• Uppgiften presenteras
• Arbete med uppgiften
• Genomgang av uppgiften
Da eleverna arbetar med uppgiften skriver de ner ord konstbilden vacker. I stallet for ord kan man ocksa rita
eller skapa symboler eller bidra med enstaka bokstaver. Slutresultatet kan vara mangsprakigt. Verkstaden av
slutas genom att kombinera orden till klassens gemensamma ordmask.
Guiden ansvarar for konstverkstadens struktur och handledning. Det ar viktigt att lararen ansvarar for arbets
ron i klassrummet vid konstverkstaden. Att lararen ar narvarande och koncentrerar sig pa konstverkstaden
stoder elevernas deltagande.

