Invitasjon til skulpturkonkurranse
for skoleelever i 3. og 4. klasse i Vestfold for skoleåret 2018/19

OPPGAVE:
Tegn/formgi et forslag til en skulptur i Redningsselskapets «Barnas skulptursti»
på Langgrunn i Horten.

Kjære skole!
Redningsselskapet har bygd et senter for sjøsikkerhet (Noatun) på Langgrunn i Horten.
Gjennom Redningsselskapets fokus på sjøvettopplæring skal Noatun være en arena for aktivitet blant
barn og unge - et åpent område for nærmiljøet med sommerleirer, sommerskoler og kurs.
Som en del av dette uteområdet etablerer Redningsselskapet «Barnas skulptursti».
Skulpturstien setter prikken over i-en for uteområdet ved Langgrunn, som har flere familieaktiviteter,
blant annet en egen kanal for Elias-kjøring. Gjennom aktiviteter og utforming ønsker
Redningsselskapet å gjøre Langgrunn mest mulig tilgjengelig for allmenheten.
«Barnas skulptursti» skal i løpet av en treårsperiode romme inntil 7 skulpturer som er formgitt
(tegnet/modellert) av skolebarn på 3. og 4. skoletrinn. Skulpturene blir produsert av profesjonelle
håndverksbedrifter basert på skoleelevenes tegninger/modeller.
For å realisere skulpturstien blir det i perioden 2017 - 2019 arrangert skolekonkurranser
for elever på 3. og 4. trinn i Østlandsområdet.
Kulturselskapet Fargefabrikken har ansvar for gjennomføringen av prosjektet.
Den første skolekonkurransen, for skoleåret 2017/18, ble arrangert for 3. og 4. klassinger i Horten.
To flotte skulpturer ble avduket på Langgrunn 8. juni i år.
Nå inviteres 3. og 4. klasser i hele Vestfold til andre del av konkurransen.
Elevenes oppgave er følgende:
Å lage en tegning eller en modell med forslag til skulptur.
Forslaget må inneholde en tittel på skulpturen og gjerne en kort skriftlig beskrivelse.
Elevene skal også skrive hvilket materiale de mener skulpturen bør lages av.
Produksjonen er begrenset til naturmaterialer som bronse, jern, aluminium, tre, ulike steinsorter og
planter. Deltakerne står fritt i valg av idéer, men temaet må gjerne relatere seg
til Redningsselskapets arbeid som foregår på sjøen.

Husk at eleven merker bidraget sitt med:
• eget navn		

• navn på skole og kontaktlærer

• tittel på skulptur

Etter at elevenes bidrag er mottatt (innleveringsfrist 19. oktober 2018) vil en fagjury velge ut
to (2) vinnerbidrag. Basert på vinnernes formgivning vil de to skulpturene
bli produsert av profesjonelle håndverksbedrifter.
De ferdige skulpturene blir avduket på Langgrunn våren/sommeren 2019.
Hvis deres skole ønsker å delta vil vi sette pris på om kontaktlærer
bekrefter skolens/klassens deltakelse til:
nina@fargefabrikken.no
innen 10. september 2018.
Innleveringsfrist:
Skolens bidrag sendes til følgende adresse:
Fargefabrikken, Postboks 24, 1629 Gamle Fredrikstad
senest 19. oktober 2018
(Les mer om skulpturkonkurransen på nettsiden www.fargefabrikken.no)
Vi ønsker dere velkommen til en spennende kunstkonkurranse for barn, og håper mange vil delta.
Med vennlig hilsen
Fargefabrikken
Nina Molven
Prosjektleder
Mobil: 4528 2222

Bildene viser vinnerbidragene som ble avduket 8. juni 2018.
De unge formgiverne medvirket også med innspill til produksjonen av skulpturene.
Bilde på forside: Undervannsbyen (lakkert polyerethan) formgitt av Ermin Muratagic, Abdi Musab,
Max Enoksen, Filip Roksvaag og Emma Jensen.
Bilde over: Gapefisken (pulverlakkert bronse) formgitt av Stine M. Nordland.

