Designjungelen

Lærerveiledning

Lærerveiledning

En stor rosa filtelefant svever våkende over gulvet. Kanskje
vokter den over eggene som ligger litt lengre bort? Det som
ser ut som farget elefantavføring viser seg å være sittemøbler.
Spredt rundt på gulvet står stoler og krakker i ulike organiske
former. Miljøet gir assosiasjoner til en levende jungel. Designjungelen er en undersøkende utstilling som stiller spørsmål
ved tradisjon, smak og gitte forventninger. Ustillingen viser
både kunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Sjangrene
kombineres, grensene utfordres, og alt inngår i en helhet.
Anthony Kleinepier og TTTVo er to kunstnere som bor og
arbeider i Nederland.
Med sine iscenesatte miljøer vill Kleinepier og TTTVo stille
spørsmål ved våre omgivelser og deres utforming. De stiller
seg undrende til hvorfor våre normer innen innredning er så
stive og uforanderlige. Hvorfor tillates det ikke å være mer
løssluppen? Ville det ikke være bra å tillate litt sunn forvirring
som lar fantasien løpe fritt?
Kleinepier og TTTVo arbeider individuelt som designere, men
siden 2002 har de presentert sine verk sammen. I sine separate arbeider går de ut fra ulike metoder og ideer, men når
deres verk vises sammen inngår alt i en større organisk helhet
som tar sikte på å løse opp det individuelle. Med sine installasjoner forandrer de interiører til iscenesatte miljøer som kan
brukes. Resultatet er lekende, levende og inkluderende. Målet
er at publikum, verk og arrangement skal smelte sammen til
en imøtekommende helhet.
De verk som inngår i Designjungelen er håndlagde unike
arbeider. Uten å være prinsipielt motstandere av masseprodusert design, stiller Kleinepier og TTTVo seg spørrende til
hvorfor alt innen kommersiell design må være reproduserbart.
De ønsker å vise at man også kan arbeide på andre måter.
Selv om deres design lages i et begrenset opplag, ser de
ikke noe hinder for å samarbeide med produsenter som kan
videreutvikle deres ting og gjøre deres produkter tilgjengelige
for flere.

Lenker til kunstnernes nettsteder:
http://www.anthonykleinepier.nl/
http://www.tttvo.nl/

Anthony Kleinepier og TTTVo

Utstillingen i forhold til
skolens planer
Kunnskapsløftet generell del, Det skapende mennesket:
– I møtet med skapende kunst kan en rykkes ut av vaneforestillinger, utfordres i anskuelser og få opplevelser som sporer
til kritisk gjennomgang av gjengse oppfatninger og til brudd
med gamle former.
•
•
•

Klassetrinn: Alle. Formidlingen tilpasses alder
Kunstformidler følger utstillingen
To modeller for bruk

– Visning og samtaler/aktiviteter i utstillingen: 45 minutter.
Anbefalt antall elever: 15
– Visning og samtale/aktiviteter i utstillingen med påfølgende
workshop i klasserommet: 3–6 timer. Anbefalt antall elever:
15.

Forarbeid
Elevene samtaler om tittelen på utstillingen: Designjungelen.
Hva er en designjungel?
Elevene lager tegninger med tittelen Designjungelen.

Forslag til samtaler og aktiviteter i utstillingen, hvor elevene sitter eller ligger
NB! Husk å ta av skoene!
Møteplass
Med begrepet møteplass menes i denne sammenheng et sted
hvor mennesker snakker sammen. Elevene tenker etter hvor de
vil være når de skal snakke ordentlig med noen.
1) Har omgivelsene innvirkning på om møtet og samtalen blir
god eller ikke?
2) Hva skal til for at en møteplass blir et godt sted for samtaler?
Iscenesatte miljøer
I vårt samfunn finner vi mange mer eller mindre iscenesatte
miljøer, både i det private og i det offentlige rom. Rom som
baderom, kjøkken og soverom har mange skrevne og uskrevne
regler for hvordan rommene skal se ut og hva de skal inneholde.
Med en gang vi kommer inn i et rom, vet vi hva slags funksjon
rommet har. I det offentlige miljø er det på samme måte. Vi vil
for eksempel kjenne igjen et venterom, et klasserom, en rettssal
eller et hotellrom.
3) Hvilke miljøer er iscenesatt, og på hvilken måte?
4) Er klasserommet iscenesatt? Kunne det vært innredet annerledes? På hvilken måte?
5) Kan man iscenesette et helt område (parker, plasser, byrom m.m.)?
6) Designjungelen kan ses på som et iscenesatt sted hvor
mennesker møtes. Er dette er en god møteplass?
7) Hva kan man samtale om i et rom som Designjungelen?
Design
8) Hva er design, og hva er masseprodusert design?
9) Hva er formålet med design?
10) Når er design miljøvennlig?
11) Hva er unike produkter?
12) Er det noen som har noen gjenstander som ikke er masseprodusert?
13) Er det noen som vet om noen som lager møblene eller
klærne sine selv?
14) Diskuter fordeler og ulemper med masseprodusert design
kontra unike produkter.
15) Kan utstillingen Designjungelen kalles kunst, design, arkitektur eller kunsthåndverk?
Annet
16) Elevene skriver en liten historie eller et dikt om, eller inspirert
av, utstillingen og leser høyt for hverandre.
18) Kan man ha undervisning i utstillingen?
Kunst og håndverk, matte, norsk, naturfag og religionsundervisning?

Oppgave 7: Modell av rommet til
mannen som elsket tall

Etterarbeid
Lærerene og elevene velger blant workshop-oppgavene
Workshop-oppgaver
Iscenesett klasserommet.
1) Analyser klasserommet. Hva er mest fremtredene? Hvilke
farger er det på interiøret, og på elevenes klær? Lag forslag til
forandring. Hvordan kan det gjøres?
Vil en ny iscenesettelse gi en annen stemning? Vil en ny iscenesettelse av klasserommet være bedre? Hva synes elevene,
og hva synes lærerne?
Noen forslag til iscenesettelse:
2) Lag en blå dag i klasserommet (eller velg en annen farge)!
Alle tar på seg blå klær, tar med seg noe blått hjemmefra og
henger opp blå stoffer. Hvordan virker fargen blå på oss?
3) Rydd bort pulter og stoler. Undervisningen foregår mens
elevene sitter/ligger i en ring på gulvet.
4) Elevene lager huler i klasserommet ved hjelp av pulter,
stoler, stokker og pledd. Elevene gjør skolearbeid i hulene sine
– med lommelykt
5) Elevenes stoler skal på karneval. Elevene kler ut stolen sin.
Materiale: puter, tape, papir, ståltråd, ulike stoffer, hyssing
m.m. Alle stolene får et individuelt preg for en stund.
Bygg en modell av en møteplass
6) Hvordan ser den ideelle møteplass ut? Lag en modell av en
iscenesatt møteplass for mennesker. Anbefalt målestokk 1:50
eller større. Lag menneskefigurer i papir eller modelleringsleire
(eller bruk seigmenn).
Bygg modell av et iscenesatt rom
7) Lag en modell av et rom som uttrykker personligheten til
den som bor der.
Modellene kan lages i snitt (som på foto) eller i plan (sett
ovenfra). Bruk gjerne tomme esker som utgangspunkt.
Iscenesett et eventyr
8) Velg et eventyr eller en fortelling. Lag modell av et rom, en
scene eller en møteplass som inngår i eventyret. Bruk gjerne
skoesker eller tomme kopipapiresker.

Modell av rommet til en som helst
ville bo i jungelen
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