Buskerud Kunstsenter

Økonomi
- Viken fylkeskommune
- Drammen kommune
- provisjon ved salg

Vår kjerneoppgave er å formidle samtidskunst!

8 utstillinger per år

- Lokale og nasjonale kunstnere

- 4 punktutstillinger i Kunstbutikken

Den kulturelle skolesekken
- 2., 4., 6., 8. og 9. trinn i regionen Buskerud

Den mulige kroppen
Deltakende kunstnere: Lin Wang, I ngrid Eggen,
Jennie Bringaker, Anne Karine Thorbjørnsen og
Marius Moldvær.
Kroppen gir oss uendelige muligheter - og begrensninger.
Den kan formes, vris og endres. Den kan være ung, gammel,
forvrengt, vakker, usynlig, rynkete, funksjonell, oppdelt,
kraftfull, ødelagt, livløs. Menneskekroppen har til alle
tider blitt brukt som tema i kunsten og det finnes uendelig
mange måter å tenke hva en kropp kan være og gjøre.
I utstillingen «Den mulige kroppen» møter vi fem samtidskunstnere som jobber med en kropp som er unik for
dem og deres opplevelser.

Den
mulige
kroppen

I Ingrid Eggens fotografi «En hand» ser vi hender i som
nærmer seg yttergrensene for normal anatomisk form og
funksjonalitet. Man kjenner et ubehag ved å se på håndens
nærmest umulige stilling. Bevegelsene fra hendene fører
blikket ned mot to tynne stålkonstruksjoner som kan
minne om en umulig beinstilling, en ny kroppslig handling, et skjørt stillas som har mistet kontrollen over seg
selv eller en ytterste konsekvens av den høyteknologiske
alderen.

Ingrid Eggen

Jennie Bringaker jobber med forvrengte kropper. De
modelleres, vrenges, brennes og glaseres. Skulptur «Lykt
1» viser en kvinne og et barn. Med hule øyne stirrer hun
på oss og vi blir raskt oppmerksomme på hennes manglede bein, armer og et stort hull i brystet. Er dette et
klassisk mor og barn- motiv? Er figurene i det hele tatt
fra vår verden eller eksisterer de på et annet sted i en
annet tid? Ved å vekke assosiasjoner til både fortiden og
nåtiden kan kanskje «Lykt 1» fortelle oss noe universelt
både om oss selv og våre opplevelser?
Skulpturen Reclining torso av Anne Karine Thorbjørnsen
tar betrakteren med på et ukjent sted. En torso, utført i
glassfiber, ligger på flere lag med skummadrasser og ser
både hjelpeløs og sterk ut. Kroppen er omsluttet av
gjennomsiktig stoff som virker forlokkende, lekent og
mystisk. Hvem er hun og hvorfor er vi her er bare noen
av spørsmålene som kan dukke opp i møte med skulpturen.

Praktisk informasjon:
Programlengde: 45 minutter. Maks 30 elever og
minst én lærer må være til stede under formidlingen.
Det hører med til formidlingen at lærer går aktivt
inn som formidlerens støtte- og medspiller.
Tilbud til 2., 4., 5. og 8. – trinn.
Låsbart klasserom, ryddet for pulter, stoler i halvsirkel.

Lin Wang

Marius Moldvær

Å kunne uttrykke seg muntlig om kunst. Samtalen kan
føres på ulike nivåer, fra det beskrivende til det mer
analyserende og vurderende. Muntlig ferdighet er også
viktig i forbindelse med refleksjon og vurdering av
opplevelse, estetiske virkemidler og sammenheng.
Å kunne føre en samtale om opplevelse av hvordan
kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke
dette i eget arbeid med bilde og skulptur.

Pilotgalleriet transporterer - behov for bærehjelp.
Lærerveiledning:
I læreplanen for kunst og håndverk står det følgende:
I følge den generelle læreplanen for grunnskolen skal
grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk omfatte:

Marius Moldvær jobber med kroppen både som uttrykk
og som utgangspunkt. En kropp, din kropp, er noe alle
kan relatere til; den er på samme tid både personlig og
en fellesnevner for alle mennesker. Det er lett å tenke
på kroppen som det man kan se fra utsiden; hud, hender,
føtter, bein og armer. Men vel så viktig er alt vi kan finne
på innsiden. Før boktrykkerkunsten var obduksjoner og
viten om menneskekroppen ukjent for de fleste. Det
indre livet var mystisk og grotesk. Disse ideene er utgangspunktet for arbeidet til Moldvær; alle aspekter ved
mennesket får en gjenkjennbar inngangsport gjennom
kroppen; det som gjør oss like og det som gjør oss ulike.

I arbeidet Blue Anchor and Chain har Lin Wang tatt utgangspunkt i sin egen kropp, nærmere bestemt sin egen
ryggrad. Å flytte fra et land til et annet kan gi en følelse
av å bli røsket opp og miste fotfeste. Wang knytter

Jennie Bringaker

Anne Karine Thorbjørnsen

sammen sjømenns ferd fra havn til havn med det å miste
fotfeste i sin egen kultur. Hva betyr det egentlig å
kjenne seg hjemme? Kjenner man seg alltid hjemme i
sin egen kropp?

Å kunne bruke originalkunst i skolens nærmiljø som
utgangspunkt for egne bilder og skulpturer.
Å kunne føre en samtale om opplevelse av hvordan
kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har
uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke
dette som utgangs- punkt for eget arbeid.

Utstillingen er produsert av:
Buskerud Kunstsenter/ Pilotgalleriet
Evaluering av utstillingen:
Evalueringsskjema sendes elektronisk til skolen etter
endt besøk. Vi setter stor pris på deres tilbakemelding,
da den er avgjørende for oss i det videre arbeidet med
Den kulturelle skolesekken.
For turneplaner:
www.denkulturelleskolesekken.no/ viken

Ingrid Eggen

Bak sløret
Deltakende kunstnere: Tori Wrånes, Charlotte Thiis-Evensen, Jumana Manna og Sille
Storihle.
Hva er egentlig en identitet, og hvordan blir vi den vi er?
Dette er hovedtematikken i utstillingen Bak sløret. Bak sløret er en alderstilpasset
kunstutstilling der elevene møter arbeider av kunstnere som alle jobber med video.
En identitet kan være både personlig og nasjonal, den kan handle om det ytre eller
det indre, den kan formes av alt fra klær til utdannelse. Hvordan opplever vi oss selv,
og hvordan opplever andre oss? Hva skiller deg fra andre og hva binder deg sammen
med andre? Er man enten bare snill eller bare slem – eller kan man være begge deler?
I denne utstillingen vil elevene møte kunstverk der disse spørsmålene står sentralt.
Finnes det et troll i oss alle?
2. og 4. trinn får se arbeider av Tori Wrånes. Wrånes arbeider med trollet som symbol.
Et troll er annerledes, litt skummelt og kanskje litt morsomt. I filmen Track of horns
tar Wrånes oss med inn i et parallelt univers, der vi møter troll-lignende skikkelser
som befinner seg i en skog. Noen kjører skiheis opp og ned, andre spiller tuba og
horn, noen sover og andre synger. Kanskje vi alle har et troll i oss? Kan man både
være trollete og snill?

Bak sløret

Charlotte Thiis-Evensen
«Badekaret»

Tori Wrånes
«Track of Horns»

Jumana Manna og Sille Storihle
«The Goodness Regime»

Praktisk informasjon:
Programlengde: 45 minutter. Maks 30 elever og minst én lærer må være til stede under
formidlingen. Det hører med til formidlingen at lærer går aktivt inn som formidlerens
støtte- og medspiller.
Tilbud til 2., 4., 6., 8., og 9. – trinn:
2. og 4. trinn ser Tori Wrånes.
6. trinn ser Charlotte Thiis-Evensen
8. og 9. trinn ser Jumana Manna og Sille Storihle.
Låsbart klasserom, ryddet for pulter, stoler i halvsirkel. Rommet må kunne delvis mørklegges.
Pilotgalleriet transporterer - behov for bærehjelp.
Lærerveiledning:
I læreplanen for kunst og håndverk står det følgende: Ifølge den generelle
læreplanen for grunnskolen skal grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk
omfatte:
Å kunne uttrykke seg muntlig om kunst. Samtalen kan føres på ulike nivåer, fra det
beskrivende til det mer analyserende og vurderende. Muntlig ferdighet er også viktig i
forbindelse med refleksjon og vurdering av opplevelse, estetiske virkemidler og
sammenheng.

Er man bare god eller ond, og finnes det rett og galt?
Charlotte Thiis-Evensen lager videokunst som både er vond og vakker, skjør og sterk.
Med verkene Barn som faller, Badekaret og Uten tittel er hun særlig opptatt av å utforske
barn og unge i situasjoner som er med på å forme deres identitet. Videoene tar alle for
seg overganger som skjer i et menneskes liv, og det er ofte kort mellom godt og ondt,
riktig og galt. Videoene er tatt opp i sakte film, med så høy oppløsning at bevegelsene
nesten oppleves som abstrakte. Bevegelsene som er fanget på film bærer i seg
muligheten for flere ulike tolkninger i én og samme handling. Arbeidene til ThiisEvensen vises til 6. trinn.
Nasjonal identitetsbygging
Filmen The Goodness Regime en eksperimentell dokumentar skrevet og regissert av
kunstnerne Jumana Manna og Sille Storihle. Den tar seerne med på en reise gjennom
deler av den norske historien: fra middelalderens korstog via Fridtjof Nansens ekspedisjoner og den traumatiske okkupasjonstiden under andre verdenskrig, frem til signeringen av Osloavtalen og Kjell Magnes Bondeviks nyttårstale i 2000. Ved hjelp av
barneskuespillere, arkivklipp og karikatur ønsker The Goodness Regime å skape debatt
om vår nasjonale identitet og selvbilde. Hva definerer vi som typisk norsk og hvordan
reagerer vi når noen setter spørsmålstegn ved vår nasjonale identitet? The Goodness
Regime vises til ungdomsskolen.

Charlotte Thiis-Evensen
«Barn som faller»

Jumana Manna og Sille Storihle
«The Goodness Regime»

Å kunne føre en samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form,
lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur.
Å kunne bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder
og skulpturer.
Å kunne føre en samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider
og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette
som utgangs- punkt for eget arbeid.
Utstillingen er produsert av: Buskerud Kunstsenter/ Pilotgalleriet
Evaluering av utstillingen:
Evalueringsskjema sendes elektronisk til skolen etter endt besøk. Vi setter stor pris på
deres tilbakemelding, da den er avgjørende for oss i det videre arbeidet med Den
kulturelle skolesekken.
For turnéplaner: www.dks-buskerud.no
Foto forside:
Tori Wrånes, Track of Horns (still), 2015. Photo Jochen Unterhofer.
Charlotte Thiis-Evensen, Uten tittel (still).
Jumana Manna og Sille Storihle, The Goodness Regime (still).

- foredrag og kunstnersamtaler
-

viktig ledd vårt arbeid med publikumsutsvikling
-

sosial møteplass
-

gratis

UNG KUNST
Samarbeid med Bizzy, DEMO,
ungdom..
- utstilling, bubble tea,
workshops og pizza
- medvirkning

Utstilling i
samarbeid med
talentutviklingsprogrammet
DEMO

Tatoveringsworkshop i samarbeid med Bizzy

Andre arrangementer..

Broderiworkshop med
kunstneren Kristine Fornes

Kunstbutikk – kunsthåndverk og billedkunst som du kan ta med
hjem
Visste du at kunstbutikken på Buskerud Kunstsenter har Drammens største utvalg av
kunsthåndverk?

COVID + digitalisering
Ny YouTube- kanal!
- 1 mindre utstilling enn i et vanlig utstillingsår

Spørsmål?

