Konst i Parkalompolo 2011

”Att bygga en värld med några pinnar”

”Om man tar ett par pinnar. Och så limmar
man ihop dom i varandra. Meningslöst till en
början, men när jag har två pinnar som jag
limmar ihop med en tredje så har plötsligt tre
pinnar en mening. De stöttar varandra.
Markus Lantto

Markus Lantto inbjöds som sommarens utställare, Markus är född och uppvuxen i Masugnsbyn,
en by i närheten av Parkalompolo. Han bor och är verksam som konstnär i Trondheim, Norge.
Markus projektidé var att under två dagar arbeta med en grupp barn från 7 års ålder. Sex barn
anmälde sig att delta på Markus två dagars workshop, tre ﬂickor och tre pojkar.

Diskussion och planering inför arbetet. Utgångspunkten var att med träpinnar
bygga från golv upp till tak i utställningsrummet.

Limpistolen är praktisk och fungerar bra i arbetet med att nå taket.

Maja, Wilma, Hamza, Jakob, Ebba, Johannes

Jakob
Som avslutning på dagarna anordnades det en vernissage. Barnen ﬁck planera och göra i ordning
för vernissagen. Blanda saft, poppa popcorn, duka fram och servera besökarna. Föräldrar, kompisar,
bybor och besökare från närliggande byar kom. Ett av barnen hälsade alla välkomna.

Konst i Parkalompolo 2011
Bild och Språk workshop

Under tre dagar arbetade 15 barn tillsammans med konstnärerna Victoria Andersson, Britta Marakatt-Labba och Agneta Andersson. Barnens var mellan 6 -9 år, alla ﬂickor. Workshopen hölls i
fd Parkalompolos skola. Naturen och omgivningen utanför skolan var inspirationskällan och vårt
studiematerialet. Vi plockade och studera växter, kottar och bär lärde vi oss orden på samiska
och meänkielen. Workshopen målsättning var att lyfta fram språken som funnits och ﬁnns kvar i
området. Vår målsättning var att väcka nyﬁkenhet till att lära mer av de båda språken genom att
arbeta med bilder.
Växterna, grenar och stenar studerades och klipptes sen ut på fri hand i färgat papper i olika storlekar. Slutresultatet blev ett stort bildcollage. Samtal kring bilder och ord pågick under skapandet.

Thea Isaksson-Mikko

Matilda Sourmen

Alma Lund
Verksamheten varvades med genomgång av ord som vi berörde genom bildarbetet eller det vi studerade. Varje barn ﬁck skapa ett eget emblem som de ﬁck databearbeta tillsammans med en av lärarna.
Bilden broderades sen upp av en databrodyrmaskin.

Sita Kangas

Som avslutning på dagarna bjöd vi in syskon, föräldrar och bybor till vår utställning. Vi berättade
vad vi gjort under dagarna och barnen ﬁck visa upp sina arbeten. Det bjöds på saft och ﬁka med
många samtal kring barns skapande, språk och identitet.

