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Jaume Plensa: I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet 
– nye og eldre kunstverk i Fredrikstad sentrum 
 
Når: Våren 2019 og høsten 2019 
Målgruppe: 6. og 7. klassinger i Fredrikstad kommune 
Varighet: 3 timer + spisepause 
Sted/klokkeslett: Oppmøte ved inngangen til Fredrikstad kino kl. 09.00.  
Vi går på Kunstsafari/omvisning i ca. 45 min. – siste stopp ved Jaume Plensas 
skulpturer på Phønixbrygga. Derfra går vi til Østfold kunstsenter og avslutter 
med workshop. 
Praktisk info: Husk klær etter forholdene og matpakke. Lett sekk anbefales, 
elevene må gå med sekkene sine på ryggen.  
Formidler: Ellen K. Solberg, billedkunstner og formidler 
Kontaktperson: Siri Heide Larsen, prosjektansvarlig Østfold kunstsenter  
Epost: siri.h.larsen@ostfold-kunstsenter.no Telefon: 69 31 09 95 - 480 90 227 
 
Om: Skoleklasser inviteres til å oppleve utendørs kunst med en profesjonell 
kunstformidler. Omvisningen er dialogbasert og elevene vil oppleve byens sin 
på en annen måte – bli bevisst kunstverkenes fortellinger og være med på å 
skape nye. Hovedfokuset vil være Jaume Plensas skulpturer I min tro, i mitt 
håp, i min kjærlighet. På Østfold kunstsenter vil elevene få i oppgave å  
modellere et hode/en skulptur i plastelina under veiledning av formidleren. 
Skulpturene blir fotografert og bildene lagt ut på Instagram. 
 
Formål: Bevisstgjøre barn og unge om kunsten de omgir seg med i egen by og 
fysisk oppleve den med hele seg. Gjennom dialogbasert omvisning og fysisk 
bevegelse overføres kunnskapen de får til å skape noe selv. Barn og unge 
(egentlig alle) trenger å bruke hender og hodet samtidig, oppleve taktilitet i 
materialet, lage et objekt som skal ses fra alle kanter – hvor fokuset er på  
 



 
 
 
 
opplevelsen og ikke resultatet.  Plastelina er et materiale som kan brukes om 
og om igjen, det er plastisk og lett å forme, dette åpner for eksperimentering  
og lek. 
 
Les om Jaume Plensas I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet: 
www.skulpturstopp.no/fredrikstad 
 
 

 

 
Østfold kunstsenter 

Ferjestedsveien 5B, 1606 Fredrikstad 
Telefon: 69 31 09 95 Epost: post@ostfold-kunstsenter.no 

 
 

 
Tiltaket er støttet av Sparebankstiftelsen DNB 


