
Kameleon
[Visuell kunst | 6. trinn - 6. trinn]

 

Status: Kan bestilles

Produksjonsnummer: 

Standard turnétype: Skoleturné

Verksted. En gruppeelever jobber med kamuflering sammen med

kunstneren Svein Ove Kirkhorn. Visning for hele skolen i storefri. 

 

Utøvere/medvirkende
Kunstner: Svein Ove Kirkhorn

Faste produksjonsegenskaper

Kunstnernavn / utøvernavn / gruppenavn: Svein Ove Kirkhorn 

 

 

Arena / rom: Klasserom eller formingsrom med vask og tørkepapir 

 

 

Workshop: Ja 

 

 

Programlengde: 1 hel skoledag. 

 

 

Om kunstner / utøver / gruppe: Svein Ove Kirkhorn har markert seg som grenseoverskridende kleskunstner gjennom flere

år. Han har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hans kostymer i gummi og klær av unike egenproduserte tekstiler i

stofftrykk har bidratt til å utfordre og utvide begrepet klær. Den kunstneriske aktiviteten spenner fra klær til kostymer, foto,

utsmykksinger og utallige workshop i barne-og ungdomsskolene innen tekstil. 

 

 

Ide / Opplegg: Svein Ove Kirkhorn 

 

 

Produsent: Turnéorganisasjon for Hedmark ved Inga Blix 

 

 

Maks publikumsantall: 28 

 

 

Merknad: Alle lærere som blir involvert i dette, må få et eksemplar av denne lærerveiledningen i god tid før besøket. Skolens

kulturkontakt eller elevarrangører tar imot kunstneren når han kommer. Bærehjelp er nødvendig, når kunstneren kommer og

når han drar. Turnéansvarlig i Turnéorganisasjonen er Reidun Kristiansen. 

 

Lykke til med besøket! 

 

 

 

 

Lærerveiledning - ingress: - kameleo'n (fra gr 'jordløve') krypdyr av familien Chamaeleontidae som skifter farge etter

omgivelsene. 
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Verkstedet gir en visuell innføring i det å være synlig eller usynlig. 

 

 

Lærerveiledning - brødtekst: Med bakgrunn i utstillingen DONJON og omvisningen der, tilbys en gruppe på hver skole å

arbeide videre med temaet kamuflasje og kamuflering. En gruppe på 15-28 elever fra 6. trinn jobber i workshop ledet av

kunstneren Svein Ove Kirkhorn, som har lang erfaring med denne typen verksted. 

 

• Dagen starter med en kort orientering i klasserommet for alle som skal være med.• Elevene deles i tre like store grupper og

fordeler seg ved tre gruppebord.• Elevene starter etter en kort innføring med å male ansiktet.• 1 ekstra lærer/voksen eller elev

fra ungdomsskolen lærere starter å forberede de tre visningsstedene sammen med Svein Ove. En lærer må være inne hos

klassen. Vi finner tre steder i skoleområdet, et stykke fra hverandre med tanke på lyd og forstyrrelser. Det skal henges opp

stoff og trekkes ledninger. Stripegruppa skal bære ut bord og stoler til sitt sted. 

 

Svein Ove har med alt nødvendig utstyr. 

 

• En A-3 plakat kopieres. Et par elever henger disse opp på utgangsdører + personalrom. 

 

• Svein Ove følger opp elevene i klasserommet og hjelper til med utdeling av kostymer og utprøving av enkel koreografi.•

Visning for hele skolen. Hver gruppe viser sitt tablå på ett av tre ulike steder i skolegården.Varighet 20 - 25 minutter. Hvis

været er "umulig" finner en fram til andre egnede områder innendørs.• Dagen avsluttes med oppsummering og

opprydning.Kunstneren tar med alt materiell til workshopen. Matpause og frikvarter tilpasses underveis. 

 

• FOTO: Elevens arbeid med forberedelse og fremføring blir fotografert. Bildene brukes av skolen selv, i

Turnéorganisasjonens og DONJONs informasjonsmateriell, og av kunstneren selv i kataloger, bok og annen dokumentasjon.

Elevene kan siden lage skoleutstilling eller bruke bildene på hjemmeside. Bildene vil kunne hentes på Kirkhorns nettsted med

passord og brukernavn. 

 

 

Lærerveiledning - forberedelser: Erfaringen er at denne dagen blir best når læreren informerer elevene MINST mulig om

hva dagen består av. Men elevene må få beskjed om å ha varmt innetøy på overkroppen denne dagen. 

 

• Resten av skolens lærere og elever informeres om at de er velkommen til å komme og se på visningene i storefri. 

 

• Elevene deles inn i tre grupper på forhånd, med maks. 10 elever pr. gruppe. 

 

Hver gruppe har sitt aktivitesnivå:  

 

-Rolig (stripegruppe) 

 

-Medium (sebragruppe) 

 

-Max (akrobatikk /dansegruppe) 

 

De mest aktive er på akrobatikkgruppa osv. 

 

 

 

• Gruppene fordeles ved tre gruppebord i klasserom eller formingsrom med vask og tørkepapir. 

 

NB! Fototillatelse må klareres før workshopen. 

 

Svein Ove Kirkhorn avklarer alle detaljer med skolen når han ringer på forhånd. 
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Produksjonsegenskaper til intern bruk

Ingen.

Produksjonsegenskaper

Ingen.

Spillestedskrav

Ingen.

Turnéer

Kameleon. H10

Media

Kameleon
Foto: Svein Ove Kirkhorn

Kameleon
Foto: Svein Ove Kirkhorn, Gaustad
skole 2005
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