LOOP – historien gjentar seg
Ressurspakke ungdomskolen
Vandreutstillingen LOOP viser grafikk fra 60- og 70-tallet, med fokus på politisk kunst.
Verkene dreier seg rundt temaer som kunstnerne var opptatt av, med mange paralleller
til konflikter og hendelser som er svært aktuelle i dag. Motstand mot krig og rasisme,
streikestøtte og miljøvern står sterkt blant kunstnerne.
Billedkunst, og spesielt grafikk, har blitt brukt opp igjennom årene som en måte å
produsere kunst på en rimelig måte, som kan være med å ytre noe. Ofte trykket
kunstnerne opp bildene sine som plakater til å brukes i demonstrasjoner, og ofte ble de
gitt vekk. Temaene i utstillingen kan knyttes opp med flere kompetansemål fra
læreplanen, og tas med tverrfaglig arbeid videre på skolen.
Her er læreplanmålene vi knytter til utstillingen og noen forslag til videre arbeid på
skolen.

Nevane bryjar knyte seg
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Kompetansemål fra Læreplanen 2020 som kan knyttes mot utstillingen
Kunst og håndverk:
•

analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur,
klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget
skapende arbeid

•

undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og
skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid

Samfunnsfag:
•

drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og
påverkar haldningane og handlingane til folk

•

reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i
samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og
historisk kontekst

•

utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale
avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske,
likestilling og likeverd

RLE:
•

utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og
livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur

•

utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning

•

identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til
menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Forslag til oppgaver å arbeide videre med på skolen:

•

Diskusjon: diskuter hvordan verkene i utstillingen (eventuelt politisk kunst
generelt) kan fremme holdninger og meninger. Hva er kunstnernes rolle i denne
konteksten? På hvilken måte er kunstnernes egne holdninger synlige?

•

Grafikk: Elevene velger seg ut et bilde fra en nyhetssak som skal bli
utgangspunktet for motivet. Bildet skal forenkles, reduseres ned til former og
fasonger som kan overføres til svart og hvitt. (dette kan gjøres digitalt eller på
utskrifter ved hjelp av blyant eller tusj)

Linoleum: Bruk blåpapir til å overføre motivet til en linoleumsplate, og skjær
dette ut. Trykk opp motivene med trykksverte, her kan man bruke kjevler eller

baksiden av en skje som man gnir mot papiret hvis man ikke har en trykk-rulle
tilgjengelig. Elevene kan eksperimentere med farger, om de vil trykke flere trykk
ved siden av hverandre på samme ark, eller enkeltstående.

Pleksiglass: bruk tape til å feste motivet mot baksiden av pleksiglasset. Ved hjelp
av en koldnål, spiker eller et annet skarpt verktøy risser elevene inn motivet i
pleksiglasset. Når motivet er ferdig gnir man trykksverte inn i rissene på platen,
tørker av overflødig trykksverte og trykker på fuktig papir. Her kan man
eksperimentere med farger om man har det tilgjengelig.

•

Plakat: lag en plakat med tanke om at den skal brukes i en demonstrasjon. Bli
enig i klassen om hvilken sak dere vil fokusere på, og lag bannere med bilder og
ord. Se til formspråket som er brukt i utstillingen.

•

Collage: Collage er kunstnerisk metode hvor man bruker eksisterende bilder og
tekst, og setter dem sammen til noe nytt. Historisk sett har det blitt benyttet i
politisk kunst, og det er en måte man kan si sine meninger knyttet til nye og
gamle bilder og tekster fra forskjellige medier. Det kan være en god måte å
utrykke seg både med bilder og med ord.
La elevene se igjennom aviser og magasiner og sette sammen en collage som
forholder seg til en politisk ytring.

•

Idiot-kort: Hvilke holdninger er det som er innafor eller utafor?
Verket idiot-kort (se verket på neste side) gjør er et litt merkelig og morsomt
verk som sier at alle som har bank-lån kan få hvert sitt idiot-kort. Hva betyr
dette? Her er kunstneren kritisk mot den kapitalistiske samfunnsmodellen, hvor

han sier at man er en idiot om man tar opp store lån som man bruker resten av
livet på å betale ned. Klipp ut fra blader og magasiner og sett sammen ansikter.
Her kan man bruke humor og sette sammen rare, absurde portretter.
(videre diskusjon) Velg ut holdninger som er innafor eller utafor, og tilegn dem til
et av portrettene. Diskuter utvalgte saker med utgangspunkt i portrettenes
perspektiver, for eller imot.
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