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Välkommen till Passagens konsthall och vår pedagogiska verksamhet. Här visas samtida konst i olika material och 
tekniker t.ex. måleri, skulptur, teckning, grafik, textil, foto och film. Det kan vara abstrakt, konkret, berättande,  
symboliskt, roligt, konstigt, vackert, fult…...

Konst har en unik förmåga att ställa frågor om tid och samhälle, etik och moral. I konsten finns inte ett rätt svar och 
här kan barn och unga själva få möjlighet att reflektera, analysera och tänka på olika sätt. I Ateljén får man möjlighet 
att gestalta sina egna frågor och svar. Besöket håller på mellan 1- 2,5 timme beroende på vilket sorts pass ni bokar.

-  Ett kort pass  innehåller en introduktion i vad samtidskonst innebär och vad utställningen handlar  
	 om.	Eleverna	får	göra	bildanalyser	individuella	eller	i	grupp	och	reflektera	över	sina	upplevelser. 
 Märk bokningen med ”kort pass” under övrigt. (Gratis)

-  Ett långt pass innehåller ovanstående och ett eget skapande. Det egna skapandet kan vara att  
 använda samma material som konstnären, att göra en replik till det verk man analyserat, gestalta  
 en egen fråga eller ett eget svar. Det kan vara att ”bara” känna skapandets njutning.

 Gruppstorlek: Hel- eller halvklass max 24 elever
 Tider: Vardagar kl. ca 8.30 – 17.00
 Längd: 1 timme för kort pass, 2- 2,5 timme för långt pass
 Pris: Vid faktura 20 kr/elev. Vid kontant eller extern betalning 25 kr/elev.

Ni kan berätta vad ni arbetar med och vi knyter an till konsten i konsthallen eller vi planerar själva och utgår från 
utställningen	i	konsthallen.	Utställningarna	är	ofta	mångtydiga	och	det	finns	olika	spännande	sätt	att	närma	sig	
den på. Ni får gärna fotografera både arbetet och konsten om ni vill ha det till er uppföljning.  

I	höst	visas	flera	spännande	utställningar	parallellt.	 
I ateljén arbetar vi med exempelvis måleri (olika sorters färger och olika underlag), 
 grafik (olika trycktekniker) skulptur (lera, gips, trä återvunnet material), konstruktion (träpinnar, papp).  
Vissa material (t.ex.gips) kräver gärna två träffar med samma elev.  
 
Vi utgår från ”Höstens utställningar”, se separat pdf.

Om du har frågor så ring Randi på 26 35 82 eller skicka e-post till: ateljepassagen@linkoping.se
Besöksadress Nygatan 33

Bokning:

OBS! Bokningen öppnar 2 september.
Varje pedagog bokar bara för sin egen klass/grupp!

Gör din bokning endast via anmälningslänken: 
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=2de2a8dd-6a57-436d-a037-2e64661655f9
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