KONSTEXPEDITIONEN
FÖRSKOLANS GUIDE TILL WANÅS KONST
VAD ÄR NATUR OCH VAD ÄR KONST?
TITTA, KÄNN OCH LYSSNA!
FÖLJ MED PÅ VÅR KONSTEXPEDITION MED EN PRAKTISK GUIDE
TILL DE YNGSTA BESÖKARNA
MED KARTA OCH PEDAGOGISKA ÖVNINGAR.
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INFÖR BESÖKET

ATT TÄNKA PÅ
Informationen i denna guide är anpassad för barn i förskoleåldern, vill du som pedagog veta mer om konstverken
kan du läsa mer på vår hemsida www.wanaskonst.se
Såhär använder du Wanås Konstexpedition
Guiden består av korta beskrivningar av våra favoritkonstverk i parken samt tips på övningar och frågor att ställa
till barnen. När ni är ute i parken undersök konstverken med alla sinnen.
• Hur ser konstverket ut?
• Hur känns det?
• Vad är det gjort av?
• Hur låter det?
• Hur luktar det?
• Vad tänker du på när du ser konstverket?
På nästa sida hittar ni en karta där varje konstverk har fått ett nummer.
Konstexpeditionen startar framför konsthallen. Hittar ni nästa konstverk?
Leta tillsammans med hjälp av bilderna.

UNDER BESÖKET

ATT TÄNKA PÅ
• Medföljande lärare ansvarar för gruppen under hela besöket och ser till att hänsyn tas till grupper i bokade
visningar. Vi vill att besöket ska vara lika givande för alla grupper på området.
• Toalett finns vid besöksparkeringen – passa på att gå innan ni går ut på promenad.
• Tänk på säkerheten! På Wanås Konst finns många interaktiva konstverk, en del får man t o m klättra på.
Notera att alla konstverk beträds på egen risk och att vuxna skall ha uppsikt över barn i deras sällskap.
• Ät gärna matsäck i parken men tänk på att ta med ert skräp tillbaka. Sopsortering finns vid parkeringen.
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KONSTEXPEDITIONEN KARTAN
FÖRSKOLANS GUIDE TILL WANÅS KONST

S

START
Ni står framför Wanås Konst Konsthall. Ställ er så att ni ser Wanås slott. Det byggdes för
ungefär 500 hundra år sedan. På den tiden fanns här riddare och det här var Danmark.
Det var kvinnan som bor på slottet som för ca 30 år sedan kom på att det skulle vara
spännande att be konstnärer från hela världen att göra konstverk ute i parken.
Några av dessa konstverk ska ni få upptäcka nu!

1 ALLAN McCOLLUM,

PARABLES [Liknelse], 1998
Allan har gjort 12 stubbar som
alla är kopior av en stubbe som
han hittade vid parkeringen här på
Wanås. Tidigare hade där stått ett
almträd som man tvingats såga ner
då det drabbats av almsjuka. När de
var nya hade stubbarna olika färger,
men med tiden har de mörknat
och de liknar mer och mer riktiga
stubbar.
• Ser det ut som en riktig stubbe?
Hur känns det att ta på den?
• Hur många stubbar hittar ni under
er runda? Räkna längs vägen.

2
YOKO ONO,
WISH TREES
[Önsketräd], 2011
Yoko Ono kallar äppelträden
för önsketräd. Hon ber oss
att skriva vår önskning på
en lapp och hänga upp den i
ett av dem.
• Testa att skriva en
gemensam önskan som alla
kan ha glädje av och häng
upp den på ett bra ställe.
• Vad kan man göra för att
er önskan ska slå in?

3
ANNE THULIN,
DOUBLE DRIBBLE
[Dubbeldribbling],
2010
De stora röda bollarna är
klädda med rött tyg, inuti
sitter en stor boll som är full
med luft, som en badboll.
De är fastklämda mellan
trädens grenar.
• Hur många bollar ser ni?
• Hur har bollarna fastnat där?

4
ANTONY GORMLEY, TOGETHER AND APART [TIllsammans och isär], 1998
Skulpturen föreställer en figur som står ensam på en stig. Den är gjord av järn och står med nedböjt
huvud och armarna tätt intill kroppen. Man kan inte se figurens ansiktsuttryck men om man tittar på
kroppsspråket kan man ändå se hur figuren mår?
• Hur tror ni figuren känner sig?
• Kan man visa hur man mår utan att säga något?
• Prova att ställa er som figuren – hur känns det?

5

ROXY PAINE,
IMPOSTOR
[Bedragare], 1999
Här är ett silverträd som
försöker se ut som ett
riktigt träd – men det är
hårt och gjort av metall.
• Hur låter konstverket
– knacka försiktigt
och lyssna!

6
MARIANNE LINDBERG DE GEER, JAG TÄNKER PÅ MIG SJÄLV – WANÅS, 2003
I skogen hör vi olika röster som ropar på “mamma” och ibland “pappa”. Man kan även höra kyrkklockor och
en flock gäss som flyger förbi. Konstverk kan vara bara ett ljud, det är inte alltid saker man kan se eller ta på.
• Smyg längs vägen, stanna vid den långsmala bänken och var knäpp tysta. Några ropar – vad säger de?
• Om ni gömde er i parken och lekte att ni var ett ljudkonstverk – hur skulle det låta?

7
JACOB DAHLGREN, PRIMARY STRUCTURE [Primärstruktur] , 2011
Jacobs skulptur består av 104 stycken klossar som alla har samma form men olika färg. Han älskar färger
och som barn lekte han mycket med Lego och klossar. När vi klättrar på konstverket blir vi en del av det.
Om ni klättrar upp, tänk på att det inte är en vanlig lekplats – här finns vassa och hårda kanter!
• Hur många olika färger kan ni hitta i Jacob Dahlgrens konstverk? (18 st)
• Testa att gå runt konstverket, hur ser det ut från olika håll? Hur ser det ut om man lägger sig under det?
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9
MELISSA MARTIN,
DINING ROOM
[Matsal], 2006
En matsal utan väggar, tak
eller golv mitt i skogen.
Rummet är en kopia av en
matsal. Den har samma mått
och form som matsalen på
Wanås Slott.
• Vad har hänt här?
• Testa att gå igenom ”väggen”
och att sitta till bords
– hur känns det?
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ANN-SOFI SIDÉN,
FIDEICOMMISSUM, 2000
Idén till skulpturen fick Ann-Sofi
när hon själv behövde söka sig
bakom en buske för att kissa då
hon var ute och gick i parken.
• Ser ni alla detaljer?
Vecken i tröjan,
märket av lappen i nacken,
lockarna i håret
och mönstret i hennes sandaler.
• Kan ni bli en skulptur?
Ann-Sofi Sidén gjorde
en skulptur av sig själv
när hon kissade.
Testa att göra
er själva till
en skulptur,
ska ni stå,
sitta eller
kanske
ligga?
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SRINIVASA PRASAD, IN AND OUT [In och ut], 2012
Srinivasa har skrivit sitt namn i form av en labyrint som är byggd av pilträd. När ni går i labyrinten
går ni alltså i hans namn. Namnet är skrivet på språket Kannada som talas i en del av Indien.
• Hittar ni vägen genom labyrinten? Tänk på att pilträden är ömtåliga!

ESTHER SCHALEV-GERZ, LES INSÉPARABLE [De oskiljaktiga], 2008
Två klockor har smält ihop, en som går framåt som den vanliga klockan och en går bakåt i tiden.
• Ni har gått på en hel konstexpedition i parken, samlas och försök vrida tillbaka klockan.
• Vad hände när ni först kom hit, var gick ni och vad fick ni se i parken.
• Vilken stund i parken skulle du vilja vrida tillbaka klockan till?
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Tack för idag!
Vad kul att just ni kom hit och gick på Konstexpedition i parken.
Wanås Konst är stort så vi hoppas att ni kommer hit igen
och fortsätter er Konstexpedition!

HUR KAN VI JOBBA VIDARE?
Här kommer några tips på övningar ni kan göra när ni kommer tillbaka till skolan:
• Om du skulle bygga ett konstverk i parken, vad skulle det vara? Leta material i skåpen, kan ni bygga era egna skulpturer?
• Experimentera med jord, vatten och sand! Låt händerna vara era verktyg, går det att bygga på höjden, längden eller göra
spår i jorden. Bygg nära något som ni kan klättra upp på så att ni kan se det ni gjort ovanifrån.
• Skriv ert namn med saker ni hittat i naturen.
• Tänk på bollarna som Anne Thulin satt fast i trädkronorna. Testa att göra konst av saker som finns på er gård,
sätt dem på ett spännande ställe och gör dem till konstverk för en dag!
• Gör ert egna önsketräd på gården till er förskola.

Har ni känt
att det ibland luktar
gödsel på Wanås, hört en
ko som råmar eller till och
med sett några? Wanås Gods
är en stor ekologisk mjölkgård.
Missa inte ett gratis
gårdsbesök – boka på
www.wanaskonst.se

BARNBOKSEXPERIMENT!

MISSA INTE WANÅS KONSTS
Visste ni att Wanås Konst också ger ut barnböcker? En författare och en konstnär skapar en berättelse
inspirerad av konsten och parken. Ta med en bok ut i parken och hitta nya ingångar till konsten:
• Den förtrollade parken (2011) av Astrid Trotzig och Fredrik Söderberg. I en saga med tårar av
pärlor och viskande vindar möter barnen på slottet och Sam den gamla Vattenhäxan i dammen.
• The sick rose (2012) av Anna Camner. Vad gömmer sig under löv och stenar? I denna bilderbok
tar vi en närmare titt på naturen som finns runtom konsten på Wanås.
• Kor kan drömma (2013) av Jason ”Timbuktu” Diakité och Maria Bajt. Det här är berättelsen
om kon Sam som en natt lämnar tryggheten i kostallet för att upptäcka vad konst är.
• Hur man blir en sten och andra sånger från svinskogen (2014) av Martina Lowden
och Klara Kristalova. Möt naturens röster i en rad dikter som kan läsas som en berättelse.
• Jag vill bygga (2015) av Johanna Koljonen och Jenny Granlund. Det här är en berättelse
om fem konstverk för den som vill veta och förstå mer om konsten på Wanås. Hur kom bollarna upp i träden och hur kan en murare bygga runda former.

