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”Det skapende menneske” -
Kompetanse- og formidlingssenter for visuell kunst

Utviklingsprosjekt for barn og unge innenfor 
de visuelle kunstartene

Bakgrunn
Som en av de første kommunene i Norge startet Ås sin musikkskole i 1970. I 1991 ble skolen utvidet til 
kulturskole ved at det ble satt i gang undervisning i bildekunst. Flere fagområder er kommet til etter hvert.
Ca 750 elever får nå undervisning ved Kulturskolen i Ås innenfor fagområdene musikk, bildekunst (alle 
uttrykk), film, teater, dans og skrivekunst. Skolen har 32 ansatte lærere som i tillegg til å være dyktige 
pedagoger, også er profesjonelle utøvere i sine fag. I tillegg engasjeres pedagoger og utøvere etter 
behov til gjennomføring av prosjekter og spesielle kurs.

Undervisningstilbudet innenfor visuell kunst har vi kalt ”Det skapende menneske”, og drives av 
kunstnerne og pedagogene Mona Grønstad og Linda Lothe. Ca 50 elever får sin ukentlige undervisning 
ved kulturskolen innenfor dette fagområdet. Undervisningen følger en langsiktig plan som gir elevene 
kunnskap om, og erfaring med, alle de ulike kunstuttrykkene innenfor visuell kunst. Metodikken setter de 
langsomme prosessene i sentrum, noe som gir rom for utvikling av elevenes individuelle skaperkraft.

En omfattende rehabilitering av kulturskolens lokaler ble sluttført høsten 2008. Som følge av dette fikk 
avdelingen for visuell kunst ideelle forhold med gode tilpassede atelié-/verkstedslokaler og et flott 
utstillingsrom.

Kulturskolen i Ås har tidligere gjennomført bildekunstprosjekter i barnehager, for utviklingshemmede, og 
for Internasjonalt kultursenter i samarbeid med asylmottaket, voksenopplæringen og frivillige 
organisasjoner. Den visuelle kunsten utgjør også hoveddelen av tilbudet i Den kulturelle skolesekken 
som kulturskolen gjennomfører i samarbeid med grunnskolene.

I Ås befinner det seg mange profesjonelle utøvere innenfor de visuelle kunstartene, og sammen med de 
andre kommunene i Follo representerer regionen et av de sterkeste og mest konsentrerte fagmiljøene i 
Norge.

Formål
Kulturskolen i Ås samarbeider med Sparebankstiftelsen DNB NOR (Dextra artes) og andre naturlige 
samarbeidspartnere om å utvikle et senter for visuell kunst for barn og unge. Senteret skal på ulike måter
gi barn og unge formidling av profesjonell kunst, møte med kunstnere, og gi de som ønsker det mulighet 
til å lære å uttrykke seg gjennom de visuelle kunstformene. Senteret skal også gi et kurstilbud til voksne 
som står i tette relasjoner til barn og ungdom for å fremme en bedre kompetanse og tilrettelegging av 
rammene for en kulturell oppvekst gjennom disse kunstfaglige uttrykkene. Ved samarbeid mellom 
avdelingene for visuell kunst og musikk i kulturskolen, og Sparebankstiftelsen DNB NOR skal det 
gjennomføres prosjekter der uttrykksformene møtes og gir mulighet for nye dimensjoner og nye 
opplevelser.
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Satsningsområder
Satsningsområdene fra prosjektsøknaden for 2011 videreføres i 2012. Vi ser for oss at vi ved en utvikling
basert på eksisterende virksomhet kan oppfylle formålet ved satsning innenfor fire hovedområder:

1) Visning og formidling av profesjonell kunst til barn og unge 

2) Barn og unges egenutøvelse

3) Bildekunst og musikk – Fra møte til symbiose?

For mer detaljert oversikt over alle 18 foreslåtte tiltak – Se vedlagte helhetlige prosjektskisse.

Tiltak
I 2012 ønsker vi å videreføre positive tiltak fra 2011, og i tillegg sette i gang noen nye. Det søkes tilskudd
til følgende tiltak i 2012:

Satsningsområde 1 - Visning og formidling av profesjonell kunst til barn og unge 

Tiltak A: Formidling med utgangspunkt i eget utstillingslokale
En profesjonell utstilling formidles med tilpasning til ulike målgrupper: 

 Publikum generelt
 Familier
 Barnehagebarn
 Elever i barne- og ungdomsskole
 Elever i videregående skole
 Lærere
 Bedrifter
 Kommuneansatte
 Kunstelever i kulturskolen
 Andre elever i kulturskolen

Det tilbys åpne verksteder med veiledning og kurs i forbindelse med utstillingene. Disse er temabasert 
avhengig av den pågående utstillingen.

Utstillingene kan bestå av verker av kunstnere som er innkjøpt av Sparebankstiftelsen DNB NOR, og av 
andre. Kulturskolens kunstnere kvalitetssikrer utstillingene etter standard fra Norske Billedkunstnere.

Det kan også lages vandreutstillinger av verker fra Sparebankstiftelsen DNB NOR eller andre 
samarbeidspartnere som sirkulerer mellom egnede utstillingslokaler i regionen.

Valg av egnet utstilling gjøres i samråd med Sparebankstiftelsen DNB NOR.

Tiltak B: Formidling i skoler i samarbeid med lokal DKS
Kulturskolen gjennomfører i dag workshop-basert undervisning og formidling gjennom Den kulturelle 
skolesekken i alle kommunens 9 grunnskoler. Et betydelig tilskudd fra skolene og kulturskolen supplerer 
de nasjonale/fylkeskommunale midlene. I løpet av en periode over to år får alle skolene i Ås et prosjekt 
på 6-7 uker. 

Gjennom samarbeidsprosjektet ønsker vi å gi skolene et kunstformidlingsprosjekt det året de ikke har 
aktivitetsprosjekt. På denne måten vil elevene får en mye bedre kontinuitet, og formidling av profesjonell 
kunst vil kunne få en mer sentral plass enn tilfellet er i dag.

Kunsten som formidles kan for eksempel komme fra kunstnere i regionen, Sparebankstiftelsen DNB 
NOR, Akershus kunstnersenter eller organisasjonen Kunst i skolen.

Tiltak C: Videreutvikling av formidlingsarena
For at utstillingslokalene i kulturskolen og det nyåpnede kulturhuset skal fremstå som idéelle 
formidlingsarenaer i den målestokk som prosjektet tar sikte på, er det fortsatt behov for en 
videreutvikling:

 Formidlingsarenaen trenger installasjon av skjerm, slik at den kan brukes til presentasjoner og 
foredrag, visning av film etc. Dette er også viktig med tanke på prosjekter der digital kunst skal 
vises.

 Utstillingslokalet i kulturhuset trenger ekstra mobile utstillingsvegger og pidestaller med 
tilhørende belysning for å kunne huse større utstillinger
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Satsningsområde 2- Barn og unges egenutøvelse

Tiltak D: Åpne verksteder og kurs 
I tillegg til det etablerte elevtilbudet i visuelle kunstfag i kulturskolen ønsker vi å kunne tilby:

 To kortere kurs (6-ukerskurs, helgekurs) for barn og unge i enkeltteknikker og 
produksjonsprosessser som f.eks: Tegning, maling, enkle grafiske teknikker, keramikk, skulptur, 
animasjonsfilm og mye mer.

 Åpne kunstverksteder der barn og unge kan arbeide med egne ting og få veiledning dersom de 
ønsker det.

 Kunstverksteder under Barnas verdensdag (flerkulturelt fokus)
 Det er behov for kjøpe verktøy, innredning og utstyr for gjennomføring av åpne verksteder som 

fører til et større antall brukere.

Tiltak E: Fordypningstilbud i visuell kunst for ungdom fra Follo-kommunene
På samme måte som for barn og unge som holder på med musikk, er det viktig at unge som har en 
spesiell forutsetning og interesse for å arbeide med visuell kunst kan ha muligheten for å komme til et 
fordypningstilbud. Innenfor musikk er det mange slike tilbud og miljøer, mens det innenfor visuell kunst er
helt fraværende. Vi ønsker å kunne tilby et slikt ”talenttilbud” ved undervisning i seks helger i løpet av 
året. Arenaene er lokalene til Kulturskolen i Ås og kunstnersenteret Nesoddparken i Nesodden 
kommune.

Satsningsområde 3 - Bildekunst og musikk – Fra møte til symbiose? Forprosjekt
Hva kan oppstå når Sparebankstiftelsen DNB NORs to områder; musikk og kunst møtes i felles 
prosjekter? I utgangspunktet er den umiddelbare og forgjengelige opplevelsen av en musikkfremførelse 
svært forskjellig fra et kunstverk som kan studeres over lang tid. Hvordan kan de ulike dimensjonene gi 
en større opplevelse av harmoni eller konflikt? Hvordan kan de utfylle hverandre eller poengtere en 
kunstnerisk spenning? Gjennom prosjektet ønsker vi å utforske dette gjennom tiltak for ulike målgrupper:

Tiltak F: Bildekunst møter musikk - Profesjonell utstilling/visning/konsert
I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR ønsker vi å gjennomføre et initierende forprosjekt på 
dette feltet som prøves ut de neste årene. Høsten 2011 vil vi gjennomføre et forprosjekt der 
bildekunstnere og musikere i samarbeid utvikler en prosjektbeskrivelse på hvordan et slikt prosjekt kan 
igangsettes i 2012:

I en felles kunstnerisk prosess utvikler profesjonelle kunstnere og musikere en forestilling som vises i 
forbindelse med Barnas verdensdag i Ås i oktober 2012. Prosjektet skal gi erfaringer som videreføres, og
som i tillegg kan gi kompetanse for utvikling og gjennomføring av liknende prosjekter med barn og unge i
kulturskolen og i grunnskolene. Forestillingen kan gjentas i regionen og evt i Oslo. Et eventuelt 
overskudd fra dette kan brukes i forbindelse med synliggjøring og videreføring av prosjektet.

Under forutsetning av videre økonomisk støtte er målet å gjennomføre en samkjøring mellom det visuelle
faget og musikk, basert på en rekke workshops. Resultatet av arbeidet vises under ”Barnas verdensdag” 
høsten 2012. Arbeidet fore:går i fire faser:

 Fase 1 - Leirgjøk/fugleskulpturer med lyd (5 dager á 6 timer) - Det avholdes i løpet av våren flere
skoleprosjekter for barn og unge hvor de lager fugleskulpturer som også er musikkinstrumenter 
(leirgjøker). Det gis også tilbud om tilsvarende kurs til elever ved kulturskolen på ettermiddager, 
og helgekurs for foreldre og barn/familier som tilbud fra Ås internasjonale kultursenter ved 
kulturskolen.

 Fase 2 - Visuelle utrykk (3 dager á 6 timer) - Det avholdes en workshop med utprøving av enkle 
visuelle virkemidler for et scenisk utrykk. Det arbeides både med analogt og digitalt uttrykk. De 
som er med forplikter seg til å delta på en fremføring.

 Fase 3 - Lyd (3 dager á 6 timer) - De som har laget en leirgjøk/fugleskulptur og ønsker og følge 
prosjektet videre melder seg til å delta på en lydworkshop. Som en del av prosjektet får 
leirgjøkene en sentral rolle. Workshopen holdes i forkant av ”Barnas verdensdager” i Ås. 

 Fase 4 - Samkjøring (2 dager á 6 timer) - Samkjøring av de tre første fasene til et felles utrykk. 
Fremføring hvor lyd, bilde og leirgjøkene kobles opp mot hverandre til en forestilling.
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