Seminarium III i Riga/Baldone 2012 09 28
Tredje och avslutande seminarium med personal från 5 barnhem i Riga-trakten genomfördes på
barnhemmet i Baldone. Denna avslutande del var helt orienterad åt deltagarnas eget fria skapande.
Vi hade gett dagen arbetsnamnet ”en plein air” eftersom vi skulle ha stafflimåleri ute i fria luften.
Uttrycket är hämtat från den franska konsthistorien och står för att man inte längre var hänvisad att stå
i ateljén och riva färg. Genom färgtubens uppfinning på mitten av 1800-talet kunde konstnärer ta
staffli, duk och färger med sig dit där motivet fanns. Vårt tema var landskapsmåleri.
Vi startade redan kl 8.00 på morgonen i Baldone och 16 medarbetare från de barnhem vi arbetar med
fanns glada och entusiastiska utanför barnhemmet när föreståndarinnan inbjöd oss till dagen med
orden ”bonne chance”
Första delen av dagen bestod av att vi lärare fick en redovisning av de två hemläxorna;
”The Child Within” och att redovisa en bild som något av barnen gjort utan minsta direktiv eller
handledning helt utifrån vad de ”tycker om”. Lärarens roll var endast att ordna en arbetsplats och
material.
Seminariet började med att deltagarna fick lära sig att blanda färg, söka motiv, och arbetsmetod med
skissa av motiv och uppmålande. Allt var tänkt att solen skulle skina eller varje fall inte att det regn
som kom efter lunch som gjorde det omöjligt att måla ute. Turligt nog hade vi gott om plats i en av
salarna i barnhemmet så eftermiddagen blev en stor målarverkstad där alla målade med otrolig
koncentration och glädje.
Som avslutande del hade vi ett vernissage och alla fick varsitt fältstaffli från vår sponsor ColArt att
använda i sitt arbete på respektive barnhem. Dessutom fick de rikligt med akrylfärg för att
experimentera vidare med sitt nytända intresse för eget måleri.
Vi som lärare; Lena, Tommy och Lars (vid pennan) kunde summera de tre olika seminarierna och i en
enkät alla fyllde i fick vi bekräftelse på att vår undervisning hade satt de spår vi önskat så nu hoppas vi
att de som deltagit från början – ca 75 personer från barnhemmen i Riga skall för vidare sina
kunskaper om arbetsmetoder, pedagogik och material till barnen de möter och visar respekt för barnet
egna skapande – gör de det har vi vunnit mycket för deras framtid.
Lena Strömberg, bildterapeut
Tommy Dahl, marknadsansvarig
Lars Borenius, projektledare
Här några bilder av lärarnas ”The Child within”

”till minne av min guldfisk när jag var liten”

”solnedgång”

”bara roliga färger”

”jag älskar vallmo”

Bilder av barnen gjorda utan handledning, bara närvaro av lärare i samma rum;

”mitt träd”

”musik med färger”

”fjärilar som heter RUNÄTÄJIENA (eget påhittat namn)”

