Skuggspel,
ljus eller mörker?
I ett mörklagt rum spelar en skuggteater. På ett
långbord har konstnären byggt roterande plattor
som sedan belyses av starka lampor. På plattorna
är allsköns bråte fästat: leksaker, prylar och
figurer. I deras snurrande skugga på väggen
uppenbarar sig den yttre ramen till utställningen.
Här är souvenirernas och låtsasvärldens kontur.
Här svävar flygplan, växer blommor, rör sig djur
och människor
Skuggspelsdagen i skolan. Hela dagen experimenterar vi med
färg, prövar olika tekniker och lär oss mer om skuggspel, svart &
vitt… Under dagen introduceras begrepp som skuggspel, motljus,
samtidskonst, kontrast med mera. Maria Sundström konstpedagog
och bildkonstnär vägleder arbetet.
Med utgångspunkt i verket Schattenspeil/Skuggspel av den tyske
konstnären Hans-Peter Feldmann undersöker vi genren installationskonst i samtidskonsten.
Feldmann är född 1941 i Düsseldorf och är en av Tysklands mest
utmärkande konstnärer redan under 60–70-talen. Han rekognoserade problematiken i det moderna samhället. Samhällets överflöd
av bilder har varit en av Feldmanns utgångspunkter och han har
enträget samlat, samplat och reproducerat andras bildmaterial igen
och igen. Med konsekvens undviker han att signera några verk och
gör aldrig ett original – bara kopior. Vår hjärna registrerar och
kategoriserar dessa dessa bilder vi omges av: konstbild, reklambild
eller dokumentärbild. Feldmann leker med och lånar ur denna
gemensamma minnesbank. Han vill visa hur vårt kollektiva minne
speglas i hans bildbanksarkiv.
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Tidplan:
Workshop I: Schattenspiel används som utgångspunkt i det eget
skapande. I workshopen ingår en föreläsning med konst av Maria
Miesenberger, Eva Schlegel och Hans-Peter Feldmann, tre konstnärer som jobbar med skuggor på olika sätt i sina konstnärskap.
I vår skuggverkstad experimenterar vi ljus och skuggor i rörelse.
Något som är litet och ryms i en hand kan plötsligt med olika
ljuskällor fylla en hel vägg. Skuggvärldarna skapas i olika material
och dimensioner. Eleverna arbetar med skulptur, teckning, rörlig
bild och installationer. Från årskurs 1.
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Skolämnen som berörs i projektet Skuggspel är teknik, fysik
och bild.

