Et blikk på hverandre
portrettarbeid på skolen

Kunstverksted med fotografi og lydlandskap
– for barn og unge med behov for tilrettelegging
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Et blikk på hverandre veileder barn og unge med behov for tilrettelegging i å portrettere
hverandre nært og ærlig med fotografi og lydlandskap. Å åpne seg selv for portrettering er
sårbart og krever mot og styrke. Vi håper, gjennom den kunstneriske prosessen, å finne
frem til både motet og styrken.
Har dere spørsmål etter å ha lest denne presentasjonen, kan dere kontakte oss:
Thomas Winje Øijord: 924 27 387
Gisle Haaland: 414 04 606
E-post: etblikk@gmail.com
Hjemmeside: www.etblikk.no

Samtykke til publisering
Portrettene publiseres og vises på skolene. Derfor er det en forutsetning at alle foresatte
skriver under på et samtykkeskjema. Skjemaet er lagt ved her. Portrettene blir lagt ut på
våre hjemmesider, og skolen og familiene får en kopi. Vi kobler aldri navn på elevene til
portrettene, og tekst og tale har vi ikke med. Se ellers mer info på samtykkeskjemaet.

Hva gjør vi på verkstedet?
Den enkleste måten å beskrive dette verkstedet er å se hva vi produserer sammen med
elevene. Du kan se ferdige portretter her: www.etblikk.no/portretter.
I 2 skoledager veileder og bidrar vi 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.

Avsluttende fremvisning
Slutten på to dager med portrettarbeid markerer vi med en fremvisning for publikum.
Fremvisningen varer cirka 30 minutter. Vi avtaler på forhånd om fremvisningen skal være
bare for gruppen eller også foreldre, andre klasser eller hele skolen.
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Videreutvikling av «Et blikk på hverandre»
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!

Hilsen Thomas & Gisle J
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Samtykkeskjema for «Et blikk på hverandre»
Ved å skrive under på dette samtykkeskjemaet bekrefter du at bilder og lyder kan publiseres i
kunstnerisk og redaksjonell sammenheng, samt i informasjonssammenheng relatert til «Et blikk
på hverandre».
Med kunstnerisk sammenheng tar vi høyde for å bruke materialet i en utstilling fra prosjektet en
gang i fremtiden (les mer i prosjektbeskrivelsen). Kunstnerisk sammenheng betyr også de
tilfellene der portrettet blir vist frem (for eksempel hvis skolen viser portrettet under et
arrangement), samt når vi legger ut produksjonen på etblikk.no og viser frem portretter under
verkstedet.
Redaksjonell sammenheng betyr at vi kan gi medier tilgang til materialet dersom de ønsker å lage
en sak om prosjektet. Det har for eksempel vært aktuelt med NRK (som det ligger en videosak
fra på nettsiden vår).
Informasjonssammenheng er alle de tilfellene der vi viser frem portrettene vi har laget, for
eksempel i søknadssammenheng med Den kulturelle skolesekken eller presentasjoner.
I praksis er portrettene interne for oss som deltar i prosjektet. Portrettene blir lagt ut på våre
hjemmesider, og skolen og familiene får en kopi. Vi kobler aldri navn på elevene til portrettene.
Med andre ord: ingen skumle baktanker. Men vi trenger dette samtykket for å ta opp lyd og bilder
og vise frem portrettet.
Ta gjerne kontakt på etblikk@gmail.com eller ring Thomas (924 27 386) eller Gisle (414 04 606).
Vennlig hilsen Thomas Winje Øijord og Gisle Haaland

_____________________________________________________
(deltakerens navn)

_____________________________________________________
(foresattes underskrift)
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