– finländsk barnbokskonst idag

Fakta om utställningen
● En resa över Östersjön – finländsk barnbokskonst idag / Matka yli Itämeren – uutta lastenkirjataidetta Suomesta är
en tvåspråkig (svenska och finska) vandringsutställning som presenterar modern finländsk barnbokskonst.
● Utställningen är producerad inom ramen för Finlandsinstitutets uppdrag som nationellt resursbibliotek för det
finska språket i Sverige, och skapad av utställningsscenografen Petter Ljungberg. Litteraturvetaren och översättaren
Janina Orlov var litterär konsult för utställningen.
● Målgrupperna är främst barn i åldern 4–10 år samt barnfamiljer, men utställningen vänder sig också till en
litteratur- och konstintresserad allmänhet.
● Utställningen kommer till sin rätt då man utnyttjar den tvåspråkiga pedagogiska handledningen som finns att tillgå
och med vilken man tillsammans med barnen kan öppna upp de teman som tas upp i utställningen.
● Utställningen presenterar tio finländska barnböcker ur de senaste årens barnboksskörd. Experimentlusta,
nyfikenhet och humor i kombination med oräddhet är gemensamma nämnare för böckerna som inte tvekar att
gestalta existentiella frågor ur ett barnperspektiv.

Litteraturvetaren Janina Orlov:
”Genom fantasi och lek återges en verklighet som innefattar
både utanförskap, rädsla och sjukdom. Den rymmer också
skratt, gråt och ett befriande ”fan anamma”. Här återfinns
musiksatt zoologi, djur som ingen sett, djur vi ser på nytt, och
en kulturhistorisk betraktelse om ”fisens liv”. Vi får följa
årstidernas gång och uppleva innebörden av sann vänskap
som inte vet av några gränser.”

Boklistan hittar du här.

Hur ser utställningen ut?
● Utställningen består av tio koffertar och varje koffert
presenterar en barnbok. Innehållet i varje koffert
presenteras med ett förstorat bokuppslag med lysande
boksidor.
● Varje koffert har ett upplyst titthål med en spännande
innehållsdetalj från boken samt texter på finska och
svenska om boken och dess upphovspersoner.
● Mitt i utställningen står en sittbänk med ett läsljus där
besökaren kan titta i de olika böckerna som presenteras i
koffertarna.
● Alla böckerna finns tillgängliga för besökaren att läsa och
bläddra i.
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Pedagogisk handledning
● Till utställningen hör en gratis pedagogisk handledning, ”Under näckrosens blad”, på såväl finska
som svenska.
● Utgångspunkten är att få upptäcka det fantastiska i bildens och ordens lekfulla möjligheter och
lockas in i det egna skapandet.
● Det finns olika övningar och uppgifter, från enklare till lite svårare, beroende på tid och gruppens
ålder och sammansättning. Huvudsaklig målgrupp för handledningen är klasser och grupper i
utställningens målgruppsålder, d.v.s. 4-10-åringar.
● Övningarna är en variation av bild-, ord- och fantasilek, berättande och viss dramalek. Det
handlar om sju olika teman med allt från djur, hav och natur till vänskap, ensamhet, rädsla och
funderingar kring vem jag är. Till några övningar vävs också finskan och svenskan in för att
uppmärksamma våra länders båda språk.
● De som hyr utställningen får gärna tipsa skolor, daghem och andra aktörer inom barnpedagogik
om den pedagogiska handledningen samt själva använda sig av den i sitt program!

Tekniska detaljer
● Utställningsyta: ca 25–28 kvm. Utställningen är 25 kvm i sitt minsta läge vilket innebär en
diameter på 5 meter.
● Utställningen är anpassad för enkel montering av hantverksovan personal, men man
behöver vara minst två personer när man monterar den. Tillsammans med utställningen
kommer en skriftlig, illustrerad, monteringsmanual.
● Utställningen är ca 11 kvm stor och 1,8 m hög i nerpackat läge.
● Under utställningstiden behövs det utrymme för att lagra en större låda (88 cm x 254 cm x
140 cm), ett mattrör (3 meter) och en liten väska.

Pris, villkor och kontakt
● Utställningen kostar 30 000 SEK / månad. Detta inkluderar
frakt till och från utställningsorten. Önskar man hyra
utställningen för en kortare/längre period, ta kontakt med oss
för pris.
● Utställningen är tillgänglig till och med augusti 2024. Ta
kontakt med oss för information om lediga
utställningsperioder.
● Vid intresse, kontakta: Linda Åkerlund, tvåspråkig barnoch ungdomsbibliotekarie.
E-post: linda.akerlund@finlandsinstitutet.se
Telefon: +46 73 674 78 79

Bild: Janne Riikonen/Finlandsinstitutet

Mer information
Finlandsinstitutet
Hemsida: www.finlandsinstitutet.se
Facebook: Finlandsinstitutet Stockholm & Finlandsinstitutets bibliotek
Instagram: @finlandsinstitutet & @finlandsinstitutets_galleri
Twitter: @Finlandsinst

Petter Ljungberg (Go Gently): https://www.gogently.se/

