Ett kreafint samarbete mellan Kultur och fritid, Lärande och stöd, Arvika Konsthall och Skapande Skola!

Arvika konsthall Storgatan 22 Arvika arvika-konsthall.se

Arvika Konsthall 28.10-18.11

UNDRIEN Magnus Lönn
Född i Örebro 1948. Studerade vid Konstfackskolan 1969 – 1970. Var med och startade det
som kom att bli Byteatern i Kalmar, en fri teatergrupp av konststuderande som seglade längs
svenska kuster med ett blandat och samhällsengagerat utbud av bokcafé, musik, film och
dockteater. Magnus Lönn arbetar fortfarande som scenograf och dramatiker på Byteatern
och är verksam som författare, ord- och bildkonstnär.
Offentliga verk: Krumelutter, tempera, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm,
Stäver / stenstäver, temperamåleri / stensatt gång, Vasaskolan, Kalmar och Landskap,
tempera, Naturvårdsverket, Stockholm.
Magnus Lönns konst handlar om både ord och bild. Egentligen om nyfikenhet på bokstäver,
former, ting, ord och verklighet. Fantasin kan var det som gör oss till människor. En kreativ
och undrande varelse som måste skapa, öva sig i associationer och uppfinna. Liksom så
kan fantastik fungera likadant som gymnastik och matematik.
”UNDRIEN finns överallt eller ingenstans.” ”Barn idag matas med andras fantasier men
får allt för lite tid att upptäcka sin egen gränslösa fantasi. Att kunna fantisera är något som
stärker självförtroendet och att kunna sammanlänka olika kunskaper så att något nytt och
oväntat uppstår är kanske något av det viktigaste att lära sig.”
Utställningen kretsar kring språkliga lekar och ordens kraft att förvandla. Oväntade bokstäver
i en kontext som kan sätta fart på tankarna och undringarna. Orden som redskap för att
förstå eller uppleva vår omvärld. I deras sllskap rör vi oss genom det avlånga landskapet
”Trottoarien” i UNDRIEN. Vi kan göra fynd av alla sorter som inspirerar till att namnge eller
sätta ett syfte till. Vad är detta? Har det ett namn? Eller en historia att berätta?

UNDRA OCH
FÖRFLUNDRAS
I EN FÖRUNDERLIG
FANTASTIKFULL
OCH UNDERLIGBAR
UTSTÄLLNING!
UNDRIEN

arvika.se

En fantasikutställning av Magnus Lönn

Varmligt välkommen till UNDRIEN en fantasikutställning av Magnus Lönn

Vernissage lördag 28 okt kl 11-15
Magnus Lönn ger en kreativ visning kl 14-15!
Under utställningen ges visningar och workshops, vi har en
kreativ verkstad och ett spännande program för onsdagkvällar.

Läs mer om aktuellt under utställningen på hemsidan och följ oss på facebook.

Undrien är en annorlunda konstutställning, producerad av Magnus Lönn, som undersöker
gränslandet mellan bokstav, bild och ord. Utställningen är rolig och engagerande för alla
åldrar och ges i samarbete mellan Arvika Kommun, Lärande och stöd, Skapande skola
och Arvika Konstförening.
Under utställningen erbjuds visningar och workshops med våra pedagoger för skolor i
Arvika kommun (Fklass-6) v 45-46. På höstlovet v 44 kan alla lediga barn och unga få
visning och workshop vissa tider men även skapa på egen hand i vår öppna kreativa
verkstad. Vi använder lite olika material. Papper, färg, med lim och penslar, med skräp
och ståltråd, med orden som bas.

MER PROGRAM

Vi har också annat kul och inspirerande i programmet, för unga och vuxna som du kan
anmäla dig till. På biblioteket händer också lite saker under utställningen, med eget
skapande med ord och texter och workshop med handledare under höstlovet.

Måndag kl 13-15 och tisdag kl 10-12
Konsthallen. Visning och kreativ workshop med handledning.

Öppettider:
v 44: Mån-fre 10-17, onsdagkväll 17-20 workshop, lördag 11-14.
v 45: Mån-fre 9-14 för skolor, 13-17 öppet för alla, onsdagkväll 17-20 workshop,
lördag 11-14, musik kl 15.30
v 46: Mån-fre 9-14 för skolor, 13-17 öppet för alla, onsdagkväll 17-20 workshop, lördag 11-14.

PROGRAM Musik och föreläsningar
Lördag 28 oktober kl 11-15 VERNISSAGE Arvika Konsthall.
Kreativ visning tillsammans med Magnus Lönn kl 14-15.
Lördag 28 oktober kl 12 Föreläsning på Arvika Bibliotek
Mikael Parkvall – LADDADE ORD
Har språket makt över tanken? Eller tanken makt över språket?

Måndag 30 nov kl 12 Lunchmusik med Per Olsson, piano.
Mer info kommer. Fritt inträde. Fika att köpa.

Lördag 11 nov kl 15.30 En paus i november med cellomusik och dikter.
Ann-Helen Lindskog spelar klassiskt och folkmusik på barockcello och
Anna Andersson Vass läser dikter.
Arvika Konsertförening. Inträde medlem 100:-Barn/ung/stud gratis, övriga 150:- . Fika.

Höstlovet v 44 - Visningar/workshops med pedagoger
För höstlovslediga barn och unga!

Onsdag 1 nov 13-15 - Biblioteket
Ordpyssel med Karin Gustavsson. Från 7 år Föranmälan till biblioteket.
Torsdag 13-15 och fredag 10-12
Konsthallen. Visning och kreativ workshop med handledning

Onsdagkvällar kl 17-20
För unga och vuxna 13 år och uppåt
1 nov – Workshop – Typografi – ord med rätt känsla.
Grunder i typografi med Ann Lundqvist. Skapa bilder med typografi som
passar budskapet. Gör en tavla, affisch eller kort. Skissa, klipp, klistra
och förstärk med färg. Max antal 15 pers. Fika. Anmäl dig senast 30 okt.
8 nov – Workshop med Ismael Ataria! När orden blir ren poesi.
En kreativ stund med orden som verktyg och fantasi och känslor som
attribut. Lek fram orden och forma dikter och poesi tillsammans med
artisten och poeten från Hagfors. Utan avgift. Max antal 20 pers. Fika.
Anmäl dig senast 3 nov.
15 nov – Workshop – Lär dig skriva vackert – Calligraphy
En träning i att låta orden bli en känsla tillsammans med Irene Heine. Lär
dig forma vackra bokstäver och meningar med kalligrafipenna och tusch
på fint papper. Utan avgift. Max 15 pers. Fika. Anmäl dig senast 13 nov.
Bokningar/anmälan till ann.lundqvist@arvika.se

