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En utställning om Barnkonventionen
Denna utställning är resultatet av det första året i Kulturverkets
treåriga projekt Alla har rätt – jag är viktig. Projektet har tillkommit
med anledning av att Barnkonventionen blivit lag i Sverige 2020 och
vänder sig till barn i årskurs fyra. Ambitionen är att Kulturverket,
under tre år, ska träffa fyror från alla skolor i Umeå och att barn från
olika stadsdelar ska träffa varandra, arbeta tillsammans i kreativa
workshops och samtidigt lära sig om Barnkonventionen.
Projeket är finansierat med medel från Allmänna Arvsfonden.
Under vårterminen 2020 träffade vi klasser från Hedlundaskolan,
Norra Ålidhemsskolan, Mariehemsskolan, Carlshöjdsskolan och
Västangårds skola, två skolor åt gången. Klasserna fick information
om Barnkonventionen av Bris, besöka varandras skolor och tillsammans arbeta i olika workshops med bl.a. poesi, fotografi, design och
dataspel. Alla workshops utgick från en av Barnkonventionens 54
artiklar.
På utställningen visar vi tre verk av konstnärerna Emma Ewadotter,
Linnea Norén och Alex Rosa som tolkat barns arbeten och tankar
från en självporträtts-workshop i våras som utgick från
Artikel 13 - Alla barn har rätt till yttrandefrihet.
Vi visar också kortfilmer gjorda av barnen som medverkat i
projektet under höstterminen 2020. Artikeln de utgått ifrån är
Artikel 2 - Inget barn får diskrimineras. Skolorna som medverkat
i höst är Böleängsskolan, Ersdungens skola, Sjöfruskolan och Röbäcks
skola.
Dessa filmer samt arbeten från barn som medverkar nästa termin
kommer att tolkas av tre andra proffesionella kulturutövare vid
avslutet för år två, 2021.

ARTIKEL 13
Barn har rätt till yttrandefrihet;
att tänka, tycka och uttrycka
sina åsikter, med respekt för
andra personers rättigheter.

Alter ego - en workshop i självporträtt
Är ett självporträtt samma sak som en selfie? Hur ser självporträtt ut
i konsten? Hur fotograferade man sig själv för 150 år sedan? Varför
tar alla selfies idag? Och hur kan man visa mer än bara sitt utseende i
ett självporträtt?
Detta är några av frågorna vi diskuterade i projektet Alter ego - ett
projekt om fotografiska självporträtt där eleverna fick skapa egna
alter egon genom maskbygge och utklädnad med utgångspunkt ur
artikel 13 i Barnkonventionen. Vad är egentligen yttrandefrihet och
hur kan man gestalta det i ett självporträtt?
Barnen skapade masker till sina alter egon för att förstärka en känsla
eller egenskap hos sig själva. För att ge de lite hjälp på traven kunde
de välja något följande alternativ
Gör en mask som:
-Berättar något om dig själv
-Visar vad du kan
-Föreställer vad du skulle kunna vara
Resultatet ser ni här till vänster!
Inför utställningen bad vi tre konstnärer att tolka barnens självporträtt och deras tankar kring yttrandefrihet i varsit verk. Detta enligt
vår metod Barn säger åt proffsen vad de ska göra. Vi valde att bjuda
in konstnärer som arbetar med textil på något sätt.
På följande sidor presenteras konstnärerna och deras tankar och
processer kring att jobba med att tolka barnens arbeten.

EMMA EWADOTTER
f.1980 Bor och arbetar i Umeå
Emma Ewadotter jobbar främst med broderi och applikations-teknik.
Hon har sina rötter i traditionellt yllebroderi och medföljande
tekniker men gillar att låta slöjdens uttryck och ornamentik smyga
sig in på nya objekt och områden. Med upptäckarlust, bristande
självbevarelsedrift och en förkärlek för allt som glänser och glittrar
vill hon, stygn för stygn, ge mening och prakt åt ting.
2018-2019 Västbergs folkhögskola, broderi 1
1999-2001 ABF Konstskola
2020 Grupputställning med Fiber Kollektiv, Sjungaregården, Granö
2019 ”Fog för ofog” med Karin Rådin, Galleri Socker, Umeå
2018 Separatutställning ”Bråkstake”, Handens Hus, Vasa i Finland

Titel/Material/Teknik
”Vänskapsband” / textil, återbrukade material, pärlor och paljetter.
/Broderi och applikation.
Vad var det i barnens arbeten som inspirerade dig och varför?
Jag inspirerades mycket av själva processen i barnens arbeten: hur
de bollade idéer och tankar, hur de hjälpte och peppade varandra
samt hur de fick en djupare kontakt med varandra under projektets
gång. Det var så fint att se hur den gemensamma akten att skapa
något fick band att uppstå mellan barnen.
Hur har barnens arbete kring BK påverkat din konstnärliga
process?
Då jag varit med och jobbat praktiskt med barnen kände jag ett ganska stort ansvar att leverera något som kunde spegla hur den upplevelsen varit för mig. Jag ville gestalta den entusiasm och upptäckarglädje som jag fått vara del av med barnen. I slutänden kokade mitt
konstnärliga arbete ner till att försöka gestalta det som så att säga
”hände i rummet” mellan barnen i den här skapelseakten.
Jag visste tidigt att jag ville jobba med någon sorts länkande i mitt
verk. Jag har fått leka mig fram för att hitta vilka material och former som skulle passa och det utmynnade i ett antal små unika individer som både är lika och olika varandra men de länkar samman och
hör ihop.
Vilka var de största utmaningarna?
Haha, får man säga att avgränsa och inte tänka alltför stort?
Det är lätt att svepas med av skaparlusten och tänka STORT men
i slutänden hinner verkligheten ikapp. Det svåraste var att få en
balans mellan mitt egna form- och färgspråk och respekt för det som
skulle tolkas.

LINNEA NORÈN
f.1986 Bor och arbetar i Dalkarlså
Linnea Norén är intresserad av färg och form och undersöker textil
som uttrycksmedel. Hon bearbetar textilen och genom dess yta och
form gör hon bilder, objekt och situationer med teman som ofta rör
existens, kontroll och acceptans. Linnea arbetar materiellt och
växlar mellan två- och tredimensionella uttryck inom skulpturfältet.
2012-2015 Konstfack, Textil
2011-2012 Nyckelviksskolan, Textil Form
2020 Sjungaregården, Granö
2020 Liljevalchs Vårsalong, Stockholm
2019 Smultronstället, Holmsjön, Umeå

Titel/Material/Teknik
Existens/Tyg, akrylfärg, tråd, trästavar, väggfästen
Vad var det i barnens arbeten som inspirerade dig och varför?
Jag inspirerades av det rika bildmaterial som jag fick ta del av från
barnens självporträttworkshop. Det var bilder på kreativa idéer och
lösningar vad gäller färger och former och jag fick en känsla av
att deras arbete varit intuitivt och lustfyllt. Jag utgick från två av bilderna, som tilltalade mig extra mycket, där jag fastnat för färgerna,
formerna, rörelserna och stämningen.
Hur har barnens arbete kring BK påverkat din konstnärliga
process?
Barnkonventionen Artikel 13 (Barn har rätt till yttrandefrihet) som
tema tycker jag syns väldigt tydligt i hur barnens bildmaterial tagit
form. Bilderna, som är ett resultatet av den kreativitet som dom
visat under dessa korta workshops, blev en påminnelse till mig om
att det är viktigt att ta vara på idéflödet och att börja skissa direkt i
materialet.
Vilka var de största utmaningarna?
Att ha något konkret att utgå från har för mig varit positivt i detta
projekt. I stunder när jag inte vetat vad jag håller på med så har jag
tittat på mina två utvalda bilder och blivit påmind om temat och på
så sätt tagit mig vidare. Det har varit väldigt kul att jobba med detta
projekt och jag vet inte riktigt vad som varit största utmaningen.
Kanske det som alltid är en utmaning, att lita på processen.

ALEX ROSA
f.1985 Bor och arbetar i Umeå
I sin konst jobbar Alex Rosa med naturen och människans relation
till den, med frågor som rör identitet på olika sätt. Genom naturen
kan Alex spegla och undersöka olika aspekter av att vara människa
i vår samtid och leka med rådande normer. Alex Rosa uttrycker
sig genom skulpturer, där skulpturerna tillsammans ofta bildar en
installation. Skulpturerna är hämtade ur den bildvärld Alex skapar i
sitt tecknande. Materialen är mestadels återvunna material som sys
och byggs ihop.
2017-2019 Umeå Konsthögskola, MA Fri konst
2009-2013 Yrkeshögskolan Novia, Kandidat Bildkonstnär
2020 Glasmontern, Odenplans tunnelbanestation, Stockholm
2019-2020 Årets stipendiater, Anna-Lisa Thomson stipendiat,
Uppsala Konstmuseum
2019 MA slututställning, Bildmuseet Umeå & Galleri Andersson
Sandström Stockholm

Titel/Material/Teknik
Du är trädet jag kan vila mig mot och rötterna börjar långsamt växa
igen/ Återvunna tyger, pärlor, glitter, vadd och växtdelar/ Handsytt
Vad var det i barnens arbeten som inspirerade dig och varför?
Det som inspirerade mig först var alla fina tyger och masker i olika
material. Jag tycker om att jobba med kombinationer av olika material i mina egna skulpturer och känner igen mig i hur barnen har
arbetat med materialen.
Även barnens masker har jag inspirerats av, jag tänker det som en
transformation där en visar något annat än det som annars syns i ett
människoansikte. I några av barnens porträtt såg jag en känslighet
och en närvaro som fångade mig, som jag också har tagit med mig av
när jag jobbat med mitt verk.
Hur har barnens arbete kring BK påverkat din konstnärliga
process?
Det har varit fint att ha barnens verk som utgångspunkt, att tolka
och skapa något utifrån självporträtten, väldigt roligt sätt att jobba
på. Det är viktigt att deras röst blir hörd och det har gett mig pepp
att låta min röst få visa sig i mitt verk.
Vilka var de största utmaningarna?
Att vilja göra alla idéer jag fått utifrån så många självporträtt, men
att sy textilskulpturer tar väldigt lång tid för mig. Och att våga göra
det som känns i mig.

ARTIKEL 2
Alla barn är lika mycket värda
och har samma rättigheter.
Ingen får diskrimineras.

Seriemanus blir film - en workshop om diskriminering
Under hösten 2020 fortsatte vi vårt projekt Alla har rätt - jag är viktig med Umeås fjärdeklassare. På grund av coronapandemin kunde
barnen tyvärr inte träffas fysiskt eller besöka varandras skolor.
Kulturverket fick däremot lov att komma till klasserna för att hålla
workshops om Barnkonventionen, och eleverna träffades digitalt via
zoom. Bris var också med för att informera om sin verksamhet och
om Barnkonventionen.
Denna termin gjorde vi samma workshop med alla klasser, en
workshop kring artikel 2 Inget barn får diskrimineras. Eleverna fick
skriva seriemanus efter diskussioner om de sju diskrimineringsgrunderna. Därefter bytte klasserna manus med varandra och fick i uppgift att skapa varandras manusfigurer med diverse pysselmaterial.
På den tredje och sista lektionen var utmaningen att spela in en film
med figurerna och efter manuset man blivit tilldelad. Resultatet blev
ett gäng korfilmer som alla handlar om diskriminering på något sätt.
Tyvärr var det två klasser som inte hann färdigt att spela in sina
filmer pga stärkta restriktioner kring coronapandemin i Västerbotten. Dessa filmer kommer eleverna däremot att få göra klart nästa
termin!

”Barnkonventionens färg är regnbågens”

”Barn måste få höras”
”Det är inte så många som vet om
Barnkonventionen så alla måste lyssna”

”Alla får vara med”
Sagt av barn i årskurs 4 i Umeå

BK-RAP
Alla vet vad det heter Barnens Rättigheter!
Oh my God, en hel stad med rättigheter!
Hela Ume sjunger samma rad Barnkonventionen!
Nu är det dags att agera mot att diskriminera!

En rap-text skriven av barn i årskurs 4 i Umeå

TROSÅNG
Blanda din tro Blanda din tro
Vad du än tror på
så betyder du allt
Kom från vilket land du vill
Du betyder ändå allt för mig

En rap-text skriven av barn i årskurs 4 i Umeå

”Viktigt att man berättar att det
finns rättigheter”

”Barn har rättigheter”
”Det här är vad jag vill
och ni vuxna måste lyssna”

”Alla får se ut & tro som dom vill”
Sagt av barn i årskurs 4 i Umeå

Vad är Kulturverket?
Kulturverket är en del av Umeå Kulturskola. Vårt uppdrag är att ta
vara på barns och ungas kreativitet. Det gör vi genom att besöka
skolor och arbeta tillsammans med elever i olika konst- och kulturprojekt.
Barn säger åt proffsen vad de ska göra – är metoden som löper som
en röd tråd genom vår verksamhet. Denna metod innebär att de
ungas idéer, tankar och alster utvecklas i samarbete med ”proffsen”,
det vill säga kulturinstitutioner och utövande konstnärer.
Resultatet blir att eleverna är skapare av och delaktiga i professionella utställningar, föreställningar och konserter, men det är vuxna
med erfarenhet, kunskaper och resurser som framför eller utför
barnens idéer.
www.kulturverketumea.se

Vad är Bris?
Bris, Barnens rätt i samhället, som driver den nationella stödlinjen
för barn är också en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer
som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje
barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.
Genom Bris 116 111, Bris-mejlen och Bris-chatten kan barn och unga
upp till 18 år tryggt, anonymt och gratis mejla, chatta eller ringa till
en kurator på Bris. I stödverksamheten arbetar anställd personal,
Bris-kuratorer.
www.bris.se

PÅ VÅR HEMSIDA KAN DU SE BARNENS
ALLA KORTFILMER , PRESENTATIONER
AV KONSTNÄRERNA SAMT EN FILMAD
VISNING AV UTSTÄLLNINGEN!
WWW.KULTURVERKETUMEA.SE

Grafisk formgivning: Jill Blomqvist

