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EN FANFAR
FÖR BILDERBOKEN!
BOKLANSERING OCH SEMINARIEDAG
FREDAG 8 NOVEMBER 2013
Nordiska Akvarellmuseet har skapat en arena för samtal om bilderboken som konstform och
fredagen den 8 november bjuder vi in till en välfylld och spännande heldag. Vi lanserar boken En fanfar för
bilderboken som museet publicerar i samarbete med Alfabeta Bokförlag. Välkommen att se den aktuella
bilderboksutställningen på museet, möta delar av bokens skribentgrupp, nordiska bilderboksskapare och
Kitty Crowther, 2010 år ALMA-prisvinnare. Läs mer om programmet på följande sidor och anmäl dig senast
den 4 november!
Seminariedagen, arbetsgruppsmöten och utställning genomförs med stöd av Nordiska Kulturfonden, Kulturkontakt Nord, Statens
Kulturråd och Västra Götalandsregionen. Viktiga bidrag för seminariets genomförande kommer även från Svenska Tecknare, Kultur i Väst,
Wilhelm och Martina Lundgrens fond, Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet, Kabusa Böcker samt Alfabeta
Bokförlag.
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EN FANFAR FÖR
BILDERBOKEN
Vad händer med bilderboken i en tid av stora förändringar? I ett par års tid har Nordiska Akvarellmuseet
samlat en grupp författare, konstnärer, forskare och kritiker till möten för att diskutera och tänka kring den
tryckta bilderbokens framtid. Arbetet har lett fram till en bok som i en rad artiklar granskar och hyllar bilderboken som ett unikt medium och som en konstart i egen rätt.
Boken ska öka kunskapen om det nordiska bilderbokslandskapet och kännedomen
om den nyskapande produktion som sker i Norden. Den ska också bidra till att kvalificera det professionella samtalet och i förlängningen kunna användas som lärobok
inom konstnärliga utbildningar likväl som inom fortbildningar för kritiker, redaktörer
och andra som arbetar med konstformen bilderbok. Vi tror att genom att kvalificera
teoribildningen kring bilderboken ökar chanserna för att konstnärligt nyskapande bilderbokprojekt för barn och unga ska kunna formuleras och ta sig fram i produktionskedjan. Där fler får chansen att ta del av bra bildberättande under sin uppväxt är det
centrala syftet med Nordiska Akvarellmuseets satsning.
En fanfar för bilderboken ges ut i samarbete med Alfabeta Bokförlag.
Med avstamp i den färska En fanfar för bilderboken bjuder Nordiska Akvarellmuseet in till ett spännande
heldagsseminarium med chans att möta medlemmar från Fanfarens skribentgrupp, nordiska bilderboksskapare, representanter för högskoleutbildningar och den prisbelönade belgiska bilderboksskaparen Kitty
Crowther. Läs programmet och anmäl dig senast 4 november!
Boken och seminariedagen den 8 november är en startpunkt. I mars 2014 planerar vi för en uppföljande
diskussion om bilderbokskritik och estetik på Konstfack i Stockholm.
Seminariedagen, arbetsgruppsmöten och utställning genomförs med stöd av Nordiska Kulturfonden, Kulturkontakt Nord, Statens
Kulturråd och Västra Götalandsregionen. Viktiga bidrag för seminariets genomförande kommer även från Wilhelm och Martina Lundgrens fond, Svenska Tecknare, Kultur i Väst, Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet, Kabusa Böcker och
Alfabeta Bokförlag.
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EN FANFAR FÖR
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INNEHÅLL SEMINARIEDAG 8.11 2013
När:
Var:
Tid:
Pris:

Fredag 8 november 2013.
Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.
kl. 09.30 – 16.30 (kaffe 9.30-10.00)

Kostnadsfritt inklusive morgonkaffe! Lunch ingår ej men det finns möjlighet att boka lunch
		 till rabatterat paketpris på museets Restaurang Vatten vid anmälan
		 (125 kronor för dagens fångst, isvatten och kaffe).
Anmälan: Senast 4 november till: anna.berglund@akvarellmuseet.org
		 Ange om du önskar boka lunch och om du har några kostrestriktioner.

Inledning
Lena Eriksson, Nordiska Akvarellmuseet ger en bakgrund till museets arbete och presenterar tillsammans
med Dag Hernried, Alfabeta förlag den rykande färska boken.

En fanfar för bilderboken
Ett urval av bokens resonemang lyfts fram av Ulla Rhedin, svensk bilderboksforskare och kritiker tillsammans med bilderboksskaparna Gro Dahle (Norge), Oscar K. (Danmark) och Gunna Grähs (Sverige). Samtliga ingår i skribentgruppen.

Kitty Crowther
2010 fick Kitty Crowther ALMA-priset (Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne) för sitt personliga och
poetiska sätt att bilderboksberätta. Hör henne själv tala om hur hon ser på rollen som ”Storyteller” i vår samtid och vad ALMA-priset betytt för hennes skapande. (Obs! Föreläsningen hålls på engelska.)

Ett nordiskt perspektiv
Seminariet gästas av bilderboksskaparna Hanne Bartholin från Danmark, Øyvind Torseter från Norge och
Klara Persson från Sverige, som alla deltar i Nordiska Akvarellmuseets aktuella utställning. Vi får också
träffar tre unga bilderboksdebutanter, Karin Ahlin och Nils Jarlsbo från Sverige och Kaia Nyhus från Norge.
Tillsammans berättar de om erfarenheten att ge ut sina första böcker.

Framtiden?
Dagen avslutas med ett samtal kring framtiden för den nordiska bilderboken. Det råder påfallande enighet
om att bilderbokskompetensen behöver höjas men hur ser utbildningsläget ut och hur skulle vi vilja att det
såg ut? Vi hoppas på ett öppet samtal med många ingångar och bland seminariedeltagare finns representanter från Konstfack i Stockholm (Joanna Rubin Dranger och Ann Forslind), HDK i Göteborg (Linda
Holmer) och Designhögskolan i Köpenhamn (Hanne Bartheolin) och många med erfarenhet av att vara
gästlärare (Gunna Grähs, Gro Dahle och Ulla Rhedin).

Pågående utställning - Bilderbokens nya skepnader
Läs mer på följande sidor om Nordiska Akvarellmuseets utställning Bilderbokens nya skepnader där tolv
samtida nordiska bilderboksskapare medverkar.
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BILDERBOKENS
NYA SKEPNADER

AKTUELL UTSTÄLLNING 22.9 2013-16.2 2014
En bra bilderbok handlar om ett magiskt möte mellan bild och text som tillsammans skapar en berättelse.
Under mer än sex år har Nordiska Akvarellmuseet på olika sätt arbetat med bildberättandets kraft och
under hösten 2013 presenterar vi vår fjärde utställning på detta tema.
I utställningen Bilderbokens nya skepnader visar tolv nordiska bilderboksskapare original från nya bilderböcker, de flesta utkomna under det allra senaste året och några så nya att de ännu inte finns i bokhandeln.
Vi vill undersöka vilka berättelser som berättas just nu och hur de berättas. Urvalet handlar om skönlitterära bilderböcker och alla har, på olika vis, ett barnperspektiv. Att övervinna rädslor, att få tid att tänka, att
skämta, att berätta om vänskap, syskon, föräldrar, älskade husdjur och att uppnå självständighet är några
av de teman som utställningens bilderboksskapare valt att arbeta med.
De deltagande är:
• Rikke Bakman, Danmark, f. 1980			

• Hanne Bartholin, Danmark, f.1962

• Stian Hole, Norge, f. 1969				

• Mari Kanstad Johnsen, Norge f. 1981

• Kamila Slocinska, Danmark f. 1981			

• Rui Tenreiro, Sverige f. 1979

• Gry Moursund, Norge, f. 1969			

• Joanna Hellgren, Sverige, f. 1981

• Mats Jonsson, Sverige, f. 1973			

• Klara Persson, Sverige, f. 1985

• Virpi Talvitie, Finland f. 1961				

• Øyvind Torseter, Norge, f 1972

Utställningen Bilderbokens nya skepnader byggs upp i museets nya stora utställningssal samtidigt som vi
på övre plan skapar ett läsrum där fotografier, texter och böcker presenterar tre av de bilderboksskapare
som hyllats med ALMA-priset (Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne): Kitty Crowther (2010), Shaun
Tan (2011) och Isol (2013).
Under utställningsperiodens dryga fyra månader, från slutet av september 2013 fram till mitten av februari
2014, blir museet ett nav för bilderboksaktiviteter. Skolsamarbeten, lov- och helgverkstäder, boksamtal
och föreläsningar kommer att äga rum parallellt med att museet tillsammans med Alfabeta förlag publicerar boken En fanfar för bilderboken. Texterna har arbetats fram av en grupp nordiska författare, konstnärer,
forskare och kritiker som mötts, diskuterat och tänkt om bilderboken som konstform.
För mer information, kontakta:
Lena Eriksson, Pedagogisk ledare och utställningsansvarig,
0703-60 51 88
lena.eriksson@akvarellmuseet.org
Daniel Lindell, Kommunikatör och pressansvarig,
0304-60 00 91, 0702-39 33 87
daniel.lindell@akvarellmuseet.org
På följande två sidor presenteras utställningens bilderboksskapare med
porträttbild / bildexempel från deras böcker.
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Klara Persson, Sverige

Kamila Slocinska, Danmark

Bockarna Bruse på Badhuset, 2012

Molly & Sus, 2012

Da Latterfabrikken lukkede, 2013

Virpi Talvitie, Finland

Rui Tenreiro, Sverige

Øyvind Torseter, Norge

Kissa kissa, 2013

Resan till världens farligaste land, 2012

He He Hasse 2012
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Gry Moursund, Norge
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Rikke Bakman, Danmark
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Joanna Hellgren, Sverige

Glimtar, 2011

Den lille gule pige, 2008

Mormors sjal, 2012
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Stian Hole, Norge

Mats Jonsson, Sverige

Mari Kanstad Johnsen, Norge

Annas himmel, 2013

Monstren i skogen, 2013

Livredd i Syden, 2013

