Spiralen og kvadratet
– øvelser i oversettbarhet
Invitasjon
Sted: Trondheim Kunstmuseum - Gråmølna

Tid: 5. februar – 6. mai
Målgruppe: ungdomstrinnet og den videregående skole
Varighet: 1 – 1,5 time
Form: Omvisning, gruppearbeid og samtaler
Tema: Samtidskunst, konseptkunst
Utstillingen Spiralen og kvadratet er en utstilling med samtidskunst av
kunstnere fra hele verden. Felles for verkene i utstillingen er at de er
konseptuelle (ideen bak verket er like viktig som det konkrete kunstverket), og at de alle forholder seg til temaet oversettelse.
Innfallsvinklene til utstillingen kan være mange. Hva er samtidskunst, og
hvordan kan vi forholde oss til den og forstå den? Hvor og hvordan møter
vi samtidskunst/konseptkunst i hverdagen? Oversetter vi vårt eget bilde
av oss selv til et ytre uttrykk, en synlig identitet? Er ikke all
kommunikasjon egentlig oversettelse?
Dette gjør vi:
Vi tar imot elevene i foajeen på Gråmølna og snakker sammen om
samtidskunst, avklarer noen begreper og finner sammen ut hvordan
elevene kan møte verkene. Vi forsøker å ta utgangspunkt i elevenes visuelle
verden. Elevene deles i grupper og får tildelt ”sitt” verk som de skal gå inn
i, forsøke å tolke og ”oversette” det til et språk alle kan forstå. Til slutt
presenterer hver gruppe det de har funnet ut for resten av elevene.
Gjennom samtaler kan vi sammen finne ut hva denne kunsten handler om,
hvordan vi forstår den og hvordan vi kan bruke den.

Laura Lima: Marra 1996 -2011

Rodrigo Matheus: Nature of Construction 2011

Detanico & Lain: Pila 2011

Praktiske opplysninger:
Vi inviterer til læreromvisning onsdag 8. februar (se egen invitasjon).
Utstillingen kommer i tre deler, med utskiftning av verk, slik at det oppstår
nye konstellasjoner verkene seg i mellom. En gruppe kan komme én gang
eller flere ganger. Se vår hjemmeside for mer info om datoer:
www.tkm.museum.no
For bestilling, ta kontakt: formidling@tkm.museum.no
Omvisningen er gratis
Vennlig hilsen Ellen, Helene, Karen og Siri

Velkommen!

Haegue Yang: No. 16 Circular Flat- Lotus Robe
2010

