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Vi lär oss med handen.
Sedan minns den.
Aristoteles

Det stora klotet
Nära Slussen på Orust hade Elverket år 2001 sågat ned en stor ek
som sett havet under så många år men aldrig kunnat ta sig dit.
Tillsammans med elever från den nära Waldorfskolan började jag
forma ekens tjockaste del till ett stort klot som skulle kunna ta sig
till havet och vidare till skolan med barnens och naturens krafter.

Vi bestämde oss för att rulla klotet över snö och is till en bäck som
under våren när snön smälter skulle ta med sig klotet till havet.
Därifrån släpades det bakom skolans segelbåt. På stranden brändes
klotet på det gamla sättet för att kunna bevara virket. Skulpturen
Det stora klotet installerade vi på klippan mot havet. Konst, lek och
natur växte ihop.

Eggs - symbols of life
År 2003 deltog jag i projektet Jordstationer som var en
del av Konst i Fyrstad.
Jag använde mig av myten om Världsägget och byggde
med olika stora äggformer min Jordstation i Lysekil.

Äggformen visade sig inspirerande för elever i alla
åldersgrupper som började skulptera sina egna ägg. Vi
hugger och täljer i trä och borrar in våra budskap.

En del ägg gräver vi ned för framtiden. Andra ägg
skickar vi iväg över världshav med skepp som
lämnar Norden. Vi går ombord på stora fartyg och
hör mycket om Atlantens strömmar. Varje elev
bestämmer själv var sitt ägg skall sjösättas.

Många elever mellan Mölndal och Namsos i Norge
inspirerades av projektidén. År 2006 hittades våra
med signalfärger målade ägg t.o.m. i New York.

Toltorpsskola Mölndal, årskurs 6, 2006

Black Box 2012

Black Box 2012 är ett konstprojekt som jag
genomför tillsammans med elever i olika länder och
åldersgrupper från förskola upp till gymnasiet. Det
startades år 2004.

Hamburgsunds skola, årskurs 7, 2007

Vi bygger en Black Box i färsk ek, fyller den med
Livets mening och deponerar den tills vi tar
upp den igen efter den 23 december 2012, när
Mayaindianernas kalender slutar. Eleverna skall
använda sig av sina händer för att fundera på livet.

Vårsalong 2007, Barn
& Ungdom, Lokstallet,
Konsthallen i Strömstad

Drammens Tidende, 8 sep 2005

Beringia expeditionen, 2005

I slutet av juni 2005 lyftes Black Boxen från
Drammen på isbrytaren Oden i Göteborgs hamn.

År 2005 gjorde jag en Black Box med en norsk skola för barn med
speciella behov i Drammen. Denna Black Box följde sedan med
isbrytaren Oden och den svenska Polarexpeditionen Beringia längs
Sibiriens kust till Berings Sund och över Ishavet till Nordpolen där den
deponerades. Vad händer med vår Black Box i framtiden? Projektet
väcker mycket frågor och känslor om vår planet.

Boats and desires

Projektet fokuserar på båtsformen som en stark symbol för
livet och vår korta resa här på jorden. Vi hugger, täljer och
bygger var och en sin egen båtsform i trä, lär oss mycket
om trä och vatten, speciellt om färskt virke som ett levande
material. Tillsammans målar och syr vi seglarna som laddas
med elevernas drömmar och önskningar. Som avslutning
sjösätter vi båtarna.

Sjösättning utanför Väderöarna, norra Bohuslän,
Skaftö skola, Lysekil, 2005.

År 2004 sjösatte jag med elever från förskola
upp till högstadiet i Backa ett hundra båtar på
Götaälven. 2007 gjorde jag någonting liknande på
Norsk sagbruksmuseum i Namsos/Nordtröndelag.

Mitt lilla universum
Barn lever i sina egna små världar. Sårbara för
den stora världen letar de efter sina förankringar.
Projektet försöker att lekfullt visualisera och delta
i denna process. Varje elev beskriver och gestaltar
sitt eget lilla universum. Vi använder oss av klotets
grundform och skulpterar i färskt virke. Sedan
färgsätter vi våra världar och förser dem med
kommentarer i olika former och tekniker.
Till slut installerar vi våra skulpturer för en viss
tid ute i den stora världen. År 2007 var det Mimers
Hus i Kungälv och Vårsalongen för barn och
ungdom på konsthallen Lokstallet i Strömstad.

Klöverbacken skola, Kungälv, årskurs 6, 2007

Vi bygger ett träd
Kan man återskapa ett träd och ge det ett nytt liv?
Vi arbetar med ett träd som har sågats ned, undersöker och
delar upp det i stock, kvistar och grenar. Sedan skulpterar vi
av detta vårt eget träd, gren för gren och löv för löv. Trädet
kommer att gestaltas och färgsättas av barnens fantasi och
förhoppningar inför framtiden. Det kan bli ett vår-, sommar-,
höst- eller vinterträd. Som avslutning planterar vi gemensamt
ett litet träd.
Idén genomfördes första gången år 2007 i Göteborg och
Vänersborg som ett Linnéprojekt.

Vi bygger Framtidens träd. Med alla elever
årskurs 2 från Vänersborgs kommun i
Vänersborgs Konsthall.

Utställning Linné inspirerar, Göteborgs Stadsbibliotek,
2007.

Kärralundsskolan, Örgryte, Göteborg, årskurs 3,
2007.

Vinden blåser
Med hösten kommer den mörka årstiden, löven virvlar omkring, mörka
moln drar över himlen. Vinden blåser.
Vi försöker att fånga in vinden och skulpterar var och en sin egen
liten väderkvarn i trä. Kvarnarna kommer att bli mycket personliga.
Vingarna syr vi ihop av tyg som vi först gemensamt målar på. Samtidigt
bygger vi en större kvarn. Varje elev gestaltar en egen vinge till den.
Som avslutning installerar vi våra kvarnar ute på ett kvarnberg.

Skaftö skola, Lysekil, årskurs
5-6, 2005

Toltorpsskolan, Mölndal, två
klasser årskurs 4, 2007

Trä(d)skola för barn
Vi lär oss ett träd med sina grenar, kvistar, rötter och
löv, visar omkretsen av det tjockaste trädet, stegar ut
höjden av det högsta, räknar årsringar, känner att virke
kan vara hårt eller mjukt och att det doftar olika. Vi lär
oss att använda gamla verktyg som såg, yxa och kniv
vilka inte behöver extra energi och arbetar med en
enkel skulptural form i färskt mjukt virke. Trä(d)skolan
fokusrerar på kärlek till träd och naturen.

Hedeskola, Tanumshede, årskurs 3, 2007

Valemyrskola, Strömstad,
årskurs 1-2, 2006

Trä(d)akademi för ungdomar
Trä(d)akademin fokuserar på att förena en fantasifull
relation till träd med kunskaper om färskt virke som ett
levande material för att kunna uttrycka sin kreativitet.
Vi lär oss olika sorters trä(d), varför det finns årsringar,
vad ett träd behöver och vad träden ger oss, prövar
olika träslag och gamla verktyg. Och vi lär oss det gamla
sättet att bränna trä för att kunna bevara det. Vi reser
gemensamt en träskulptur.
Sinclairgymnasiet, Uddevalla,
estetiska programmet, 2006
Borgmästarebruk, elever från det individuella
programmet i Munkedal, 2003

Woodstockprojekt Lämna spår,
Gullmarsgymnasiet, Lysekil,
designgruppen och IT-elever, 2003.

Långben, Brunnsboskola, Backa,
Göteborg, årskurs 6, 2007.

Vi får en lekskulptur
Ibland fastnar elever när de besöker mig i min atelje vid en
viss skulptur som bjuder på att leka med. Stundom kan detta
vara födelsen till en ny lekskulptur.

Tärning, Bruksskolan, Munkedal, 2005.

Bollen, Skaftö skola, Lysekil, 2005.

Barn i mina utställningar

Jag försöker att ha en Happening eller en workshop med
barn och ungdomar i varje utställning. Det är givande att
lyssna vad barnen tycker. Och det kan vara inspirerande
att göra någonting tillsammans i en utställning eller
hemma i min ateljé på Orust.

Orust Konsthall, 2006.

Galleri Möllabekken, Shoddyhuset, Vestfossen, 2006.

KunstnerSenteret i Buskerud, Drammen, 2005.
Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos, 2006.

Karl Chilcott
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Konstprojekt med barn och ungdomar sedan år 2000:
2001 - 02 Det stora klotet, Orust Waldorfskola, klass 5/6
Woodstockprojekt
2003
Gullmarsgymnasiet, Lysekil, designgruppen och
IT-elever
2003
Borgmästarebruk, elever från det individuella
gymnasieprogrammet i Munkedal
2007
Brunnsboskola, Backa, Göteborg, årskurs 6
Eggs - symbols of life
2003 - 04 Kronbergsskola, Lysekil, årskurs 6
2003
Frydenhaug skole för barn med speciella behov i
Drammen, Norge
2004
Flatåsskola, Högsbo, Göteborg, årskurs 6
2004
Ge en ide en chans och tro på den med
Designgruppen samt Bild- och formgruppen
Gullmarsgymnasiet, Lysekil,
2005
Erikslundsskola Backa/Göteborg, årskurs 3/4
2006
Toltorpsskola Mölndal, två klasser, årskurs 6
2006
Valemyrskola, Strömstad, årskurs 1/2
Flottningsprojekt
2004
på Örekilsälven, Bruksskola, Munkedal, årskurs 5
Black Box 2012
2004
Kronbergsskola Lysekil, årskurs 5
Förskolor Sommarbo och Bokvägen i Billdal/Askim,
Göteborg
Haga förskola i Linnéstaden/Göteborg
Kristinedalsskola Stenungsund, årskurs 6
Flatåsskola, Högsbo, Göteborg, årskurs 6
2005
Djurgårdsskola, Majorna, Göteborg, årskurs 5
Frydenhaug skole, Drammen, en Black Box till
Nordpolen
2006
Brännemysten Förskola i Askim/ Göteborg
Hällevadsholms skola, Munkedal, årskurs 3
2007
Hamburgsund skola, årskurs 7
Strömstads gymnasium
Lindebo förskola i Askim, Göteborg

Boats and desires
2004
Backa Förskola, Backa skola, årskurs 3, 6 och 7
Frydenhaug skole, Drammen, Norge
2005
Skaftö skola/Grundsund, Lysekil
2006
Tjärnö skola, Strömstad, årskurs 4 - 6
2007
Norsk Sagsbruksmuseum på Spillum/Namsos,
Nord-Tröndelag, fyra klasser årskurs fem från
Namsos barneskole och Vestbyen barneskole
Vinden blåser
2005
Skaftö skola, Grundsund, Lysekil, årskurs 5/6
2007
Toltorpsskola, Mölndal, två klasser årskurs 4
Stångenässkola, Brastad/ Lysekil, årskurs 5
Mariedalsskola, Lysekil, årskurs 5
Hedeskola, Tanumshede, årskurs 3
H.C. Andersen. Barn i hjärtat
2005
Skaftö skola, Grundsund, Lysekil, årskurs 3
Mitt lilla universum
2007
Övre Fontinskola, Kungälv, två klasser årskurs 3/4
Klöverbackenskola, Kungälv, årskurs 6
Valemyrskola, Strömstad, årskurs 5
Vi bygger ett träd
2007
som ett Linnéprojekt: Askimskola, Göteborg, årskurs 1/2
Förskola Lillmosse, Agnered, Göteborg
Skårskola, Örgryte, Göteborg, två klasser årskurs 3
Kärralundskola, Örgryte, Göteborg, två klasser årskurs 3
Vänersborgs kommun, alla klasser årskurs 3
Lekskulpturprojekt
2004
Ägget, Förskola Bokvägen, Billdal, Göteborg
2005
Tärning, Bruksskola Munkedal
Bollen, Skaftö skola, Grundsund, Lysekil
2006
Klotet, Gustaviskola, Göteborg
2006
Brunnsbokottarna, Brunnsboskola, Backa, Göteborg

Utställningar: konstprojekt med barn och ungdomar
2004
Eggs - symbols of life, Gullmarsgymnasiet, Lysekil
2005
Black Box projekt med Frydenhaug skole, Union
scene, Drammen
2007
Linné inspirerar. Göteborgs Stadsbibliotek.
2007
Vårsalong 2007. Barn & Ungdom. Lokstallet.
Konsthallen i Strömstad
2007
Vinden blåser. Galleri Ranrike. Tanumshede,
Kommunhuset
2007
Framtidens träd. Stadsbibliotek och Kommunhuset,
Vänersborg

Prova gamla verktyg, Hedeskola, Tanumshede, årskurs 3, 2007.
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Wood and sense, Lokstallet, Konsthallen i Strömstad, elever från Valemyrskola, årskurs 1-2, 2006.

