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Tekst og foto: Gabriella Göransson og Kristine Fornes

Akershus Kunstsenter mottok støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond til å gjennom-
føre et sosialt kunstprosjekt og inviterte kunstnere til å sende inn forslag. Ett av de 
to kunstprosjektene som ble valgt var workshopen Paradis – Illustrerte Tekstiler med 

kunstnerne Gabriella Göransson og Kristine Fornes.

Paradis - illustrerte tekstiler

Vi er aktive kunstnere og har lang erfaring med formidling av 
kunst til barn og unge fra Den kulturelle skolesekken i Oslo og 
Akershus. Kunstprosjektet fungerer godt, det er utprøvd over 
flere år i DKS Oslo. Workshopen tok utgangspunkt i kunstsenter-
ets umiddelbare nærmiljø. Barna utforsket og laget tegninger fra 
nærområdet. Tegningene ble overført til tekstil og til slutt satt 
sammen til en stor gulvbasert installasjon – et paradis! Barna fikk 
uttrykke seg gjennom flere håndverksteknikker; tegning, klipping, 
søm, broderi, stofftrykk – både med blokker og sjablonger, 
maling og graffitispray. 

Hvordan er barnas forhold til nærmiljøet? Hva er deres tanker 
og ideer, fortellinger og fantasier? Ved å fortelle det de ser og ut-
trykke seg gjennom ulike teknikker vil byen åpenbare seg på nytt. 
Ting kan få ny og annerledes mening. Hjemsted og nærmiljø trer 
frem på en ny måte. Deltakerne utfordres til å åpne opp øyene, 
hva ser du - egentlig? Kunstnerne veileder, inspirerer og hjelper 
deltakerne med å finne sine motiver. En detalj i et vindu, en graf-
fitivegg, mønsteret i et kumlokk. Blikket kan fange farger, skrift, 
materialer i hus og på vegg. Ser du linjer i lufta og på bakken?

Vi har et klart mål med workshopen, elevene skal lære seg flere 
nye teknikker og sammen lage et stort paradis. Men det er ikke 
sikkert løsningen åpenbarer seg umiddelbart. Barna må lære 

seg å falle til ro og bruke tid på å prøve og feile, finne frem til 
både komposisjon og innhold. Dette ble kanskje en av de største 
utfordringene. Mange vil bli fort ferdig. Gjennomføringen av 
workshopen krever også en dialog mellom oss kunstnere basert 
på erfaring og langt samarbeid. Som kunstnere bidrar vi i skolen 
med vår kompetanse, og vi må være lyttende tilstede underveis. 
Mange valg og avgjørelser må tas, noe som har klare paralleller 
til vår kunstneriske praksis. Hos deltakerne ser vi entusiasme, 
fantasi og skaperglede, noe vi setter stor pris på og tar med 
videre i vårt eget arbeid. 

Våre hjemmesider: www.kristinefornes.no og www.goransson.no

Deltagerne lagde tall til paradiset. De farget stoff, broderte og fingerheklet. 
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Til slutt ble alle arbeidene lagt i «paradis-formasjon». Etter oppsummering 
fikk alle med seg sitt tekstile arbeid hjem.

Først ble nærmiljøet studert og tegnet. Tegningene ble videre brukt som 
utgangspunkt for arbeid på tekstil. 

Erfaringsmessig gleder deltakerne seg svært til å sy og brodere. Her er det 
mange utfordringer. Ikke alle barn klarer å tre i en nål eller lage en knute 
på tråden. Deltakerne på denne workshopen gikk på mellomtrinnet. 

Deltakerne lagde også trykkblokker og trykte flatemønstre i sort og hvitt. 
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