
Vill din skolklass ställa ut på Härnösands Konsthall?
17 februari  - 9 mars 2023 visas den årliga utställningen ”Konstveckor barn & ung”  
med verk av elever i Härnösands kommun. Detta år får eleverna på olika sätt  
inspireras av konstverk ur kommunens konstsamlingar utifrån temat ”porträtt”. 
Elevernas resultat visas i utställningen tillsammans med originalkonstverken.

OM KONSTVECKOR 2023

Konstnärer har genom alla tider varit intresserade av att arbeta med bilden av människan och den egna identiteten. 
Porträtt har funnits så länge som det har funnits bildkonst och som genger föds porträtten på 1400-talet. 
Själva begreppet ”selfie” är nytt och har kommit med sociala medier under 2000-talet, men idén är gammal.

Det vi bjuder in eleverna/klasserna till är att välja ett av kommunens konstverk per klass att utgå från och tolka eller väva  
in i ett redan existerande arbete eller projekt. Mer information om hur ni anmäler er klass samt vilka av kommunens 
konstverk som ni kan inspireras av skickas ut i början av september 2022 och finns att ta del av på vår webbplats:  
www.harnosand.se/konsthallen

Här kommer några förslag på hur ni kan arbeta utifrån temat:

• Avbilda dig, din kompis, en idol eller en plats som säger någonting om personen som porträtteras. 
• Gör dig själv som en tecknad figur och gör en kort självbiografisk seriestrip. 
• Gör ett framtida porträtt i assemblage/kollage som berättar om ert framtida jag, vem är du om 10 år?  
• Skapa ett gemensamt porträtt av er som grupp genom att måla med era kroppar på samma verk. 
• Arbeta på motsatt sätt och gör ett verk som berättar saker som du inte är. 
• Om du fick göra ett offentligt porträtt av dig i Härnösand, hur skulle det se ut och vart skulle den finnas? 
• Porträttera dig själv eller en kompis med en dikt och presentera detta genom bild och form.

Kanske kan detta bli ett bra tillfälle för flera ämnesområden att göra ett projekt ihop? Ett av fjolårets mest iögonfallande 
projekt var en klass som genomförde ett projekt där textil och hårdslöjd gick ihop för att skapa verk till utställningen.

Inspirationen är fri och vi är öppna för all möjlig tolkning och all sorts konst. Video, måleri, ordkonst, foto, slöjd,  
hantverk, porträtt, skulptur som hanterar stora och små ämnen. Staden, kroppen, hbtq, drömmar, politik,  
förebilder, klimatet mm mm. 

I utställningen kommer elevernas färdiga konstprojekt att ställas ut ihop med de konstverk ni valt att inspireras  
av i ert arbete. Vernissage och invigning en fredag-förmiddag dit alla konstnärer bjuds in.
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