Svenskt barnbildarkivs stora jubileumsdag!

Välkommen
att fira med oss!
Eskilstuna konstmuseum
Portgatan 2 Munktellstaden
633 42 Eskilstuna

Psst! Vi bjuder in till olika aktiviteter under hela månaden! Bland annat till
hela tre invigningar av offentlig konst där barn och unga i Eskilstuna varit
med och skapat. Missa inte heller workshoppen (för åldrarna 7-15 år) med
designern Lovisa Burfit! Se fullständigt program på
eskilstuna.se/svensktbarnbildarkiv.

Bild av: Isabela Lux, 2003. SBBA

13.00

Invigning

14.30-16.00

Tal av Mikael Palo, Kultur- & utbildningschef,
landstinget Sörmland.
Jan Brandt, entreprenör och grundare till Svenskt barnbildarkiv,
inviger dagen och berättar om hur det började och hur det
blev ett arkiv.
13.15-14.00

”Okänd planet, leken som konstnärlig
utgångspunkt. En samverkan med barn
från Skjulstaskolan”

Hue Huynh håller i en workshop med utgångspunkt
i sin aktuella bok ”Rio och jakten på tiokompisarna”.
Workshoppen äger rum i konstverkstan och vi ser gärna att
samtliga deltagare är med från början till slut. Begränsat
antal platser, först till kvarn. Ingen föranmälan.
14.30-15.15

14.00

Presentation av Hue Huynh (inför workshoppen 14.30)
Hue Huynh är en framgångsrik illustratör från Eskilstuna, aktuell
med boken ”Rio och jakten på tiokompisarna” samt ett
memoryspel med samma figurer.

Paus

ca 30 min
Fika på restaurang P2 eller handla i konstmuseets butik som
idag släpper våra unika jubileumsprodukter. Passa på!

Missa inte vår
jubileumsutställning
SYNAS

”Barns bilder som möten, minnen och myter.”
Föreläsare: Ulla Lind, professor emeritus vid intuitionen
för slöjd- och bildpedagogik på Konstfack.

Föreläsare: Kultivator - Mathieu Vrijman och
Malin Vrijman.
Konstnärerna berättar om den experimentella
konstplattformen Kultivator och sitt samarbete med barn
från Skjulstaskolan i Eskilstuna. I sin samverkan har de
skapat det offentliga konstverket ”Okänd planet”, som invigs
den 13 oktober.

”Räkna med tiokompisarna”
- workshop för barn 4- 8 år

Ulla Lind berättar om sina möten med SBBA och möjliga
framtida projekt i samarbete med arkivet, samt om forskarens
och pedagogens perspektiv på bilder i arkiv och varför det är
viktigt att bevara bilder av barn och unga.
15.30-16.15

”Vinnande bilder - Teckningstävlingar för barn
från 1938 till 2000”
Föreläsare: Elin Låby, doktorand på Tema barn vid
Linköpings universitet.
Elin Låby berättar om hur och i vilka syften barns bilder
har använts i samband med teckningstävlingar. Hon berättar
även om hur hon själv använt bilder och bildsamlingar som
kunskapskällor till sin forskning.
I flera år har Elin forskat kring frågeställningar som rör
barns medverkan i teckningstävlingar. Många timmar har
spenderats i arkivets samlingar där hon tillsammans med oss
på SBBA letat fram bilder som underlag för sin avhandling.
Hennes avhandling ska nu tryckas och kommer inom kort
finnas tillgänglig för alla som vill fördjupa sig i ämnet.
Vi tackar Elin Låby för ett fint och viktigt arbete!

