Et blikk på hverandre
portrettarbeid på skolen

“Et blikk på hverandre” er et kunstverksted med lyder og bilder for
barn og unge med behov for tilrettelegging.
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Det er ikke lett å få tid til å bli kjent med seg selv i vårt moderne
samfunn som beveger seg så hurtig fremover. Hvem er vi, egentlig?
Hvilken del av oss definerer oss som mennesker? Er det armen eller
beinet vårt, hjernen, rullestolen eller mobilen? Og hvordan oppfatter
andre oss? Hva er det viktigste våre venner og bekjente vil fremheve
når de skal beskrive oss som hele mennesker? Disse sentrale, men
ofte oversette spørsmålene håper vi å kunne nærme oss gjennom
arbeid med lyd og bilder i “Et blikk på hverandre”.

”Et blikk på hverandre” består av enkelt forarbeid for skolene, to
skoledager med oss på besøk og fremvisning av
kunstproduksjonene for publikum og medvirkende. Har dere
spørsmål etter å ha lest denne presentasjonen, finner dere
kontaktinformasjon nederst i dokumentet eller på www.etblikk.no/.

En forutsetning for å være med i kunstverkstedet er at
elever/foresatte skriver under på et samtykkeskjema slik at vi kan
bruke materialet i kunstnerisk og redaksjonell sammenheng. Dette
skjemaet er vedlagt dette dokumentet og må underskrives av
foresatte før vi kommer til skolen. Kontrakten kan også lastes ned på
www.etblikk.no/for_skolene

Prosjektets innhold:
Vi veileder og bidrar når barn og unge skal portrettere hverandre
med fotografi og lydlandskap. Hver deltaker skal portrettere og
portretteres, resultatet blir en videoproduksjon med lydlandskap og
stillbilder på ca. 3 minutter. Ved endt arbeid vises alle produksjoner
for medvirkende og publikum. Det finnes flere eksempler på
produksjoner vi allerede har laget på kunstverkstedets hjemmeside:
www.etblikk.no/portretter
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Prosjektets formål og bakgrunn:
Vi har fått utviklingsstøtte fra Kulturrådets initiativ INK2013.
Utviklingen av kunstverkstedet har skjedd i samarbeid med Seanse,
Senter for kunstproduksjon i Volda – og nå er ”Et blikk på hverandre”
ute på turné i regi av Den kulturelle skolesekken. Vi har også mottatt
ytterligere støtte fra Kulturrådet for å utvikle et spesialisert opplegg
for døve og blinde og døvblinde som vi gjennomførte høsten 2017.
Etter denne turneen, som dere er en del av, planlegger vi å samle
høydepunkter fra de ulike portrettene og skape en nasjonal
vandreutstilling slik at de som har deltatt kan se hvordan barn og
unge andre steder i landet har jobbet med sine portretter.

Vi tror dette prosjektet har stor samfunnsverdi. Først og fremst fordi
vi inkluderer barn og unge med behov for tilrettelegging direkte i en
kunstnerisk produksjon, og deretter fordi vi presenterer resultatet for
allmennheten. Barn og unge med behov for tilrettelegging fortjener
å få en stemme i det kulturelle Norge, de bør få en seriøs anledning
til å vise hvem de er. Vi tror at prosjektet vårt vil kunne hjelpe denne
gruppen av unge i å vise seg frem på en nær og ærlig måte, i en
form som vil kunne virke overraskende og sterkt på publikum.
Vi gleder oss til å samarbeide med dere!

Ta gjerne kontakt, hvis det er noe dere lurer på:
etblikk@gmail.com
Thomas Winje Øijord

Gisle Haaland

924 27 386

414 04 606
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Samtykkeskjema
Kunstverkstedet: ”Et blikk på hverandre”
”Et blikk på hverandre” er et kunstverksted for barn og unge med behov for tilrettelegging.
Portrettene lages med foto og lyd – og er en del av kulturtilbudet i Den kulturelle skolesekken.
Det ligger i portrettets natur at det skal ses av et publikum – derfor er deling og publisering
en forutsetning for å kunne delta i dette prosjektet. Alle portretter laget under kunstverkstedet
kan bli en del av en vandreutstilling når verkstedet er over, og nettsiden www.etblikk.no er en
møteplass der deltakere i kunstverkstedet skal kunne se portrettene av hverandre.
Ved å skrive under på dette samtykkeskjemaet bekrefter du at bilder og lyder vi har tilegnet
oss gjennom kunstverkstedet kan publiseres i kunstnerisk og redaksjonell sammenheng, samt
i informasjonssammenheng direkte relatert til ”Et blikk på hverandre”.
Vi har stor respekt for målgruppen og materialet vi jobber med, og vi vil naturligvis aldri selge
eller videreformidle bilder, portretter eller lyder til en kommersiell tredjepart – eller på noen
måte publisere materiale uten at det er direkte tilknyttet kunstverkstedet ”Et blikk på
hverandre”.
Ved spørsmål, ta kontakt på etblikk@gmail.com eller ring Thomas på 924 27 386 eller Gisle
på 414 04 606.
Vennlig hilsen Thomas Winje Øijord og Gisle Haaland // Et blikk på hverandre
Jeg har lest teksten ovenfor og gir med dette min tillatelse til at portrettet av

_______________________________________________________________________________
(deltakerens navn og fødselsdato)
kan deles og publiseres.

Sted/dato: _______________________________________________________________

Foresattes underskrift: _____________________________________________________
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