Skulptur
Utsmyckning till skolan
Du ska formge en skulptur som du ska placera någonstans på, eller i,
skolans område. Detta för att lämna något till Lemshaga när du inte
längre går kvar här, som en gåva till de elever, lärare och besökare
som fortfarande kommer att vistas här i framtiden. Tänk på att
skulpturer ofta betyder något speciellt. De kan vara en symbol för
något, en hyllning till någon eller något osv. Vad vill du ställa ut? Vad
för något vill du visa eller berätta?
.
1. Fundera på vad för skulptur du vill göra. Vad ska den ha för
betydelse och utseende? Skissa dina idéer på papper eller i din
skissbok.
Bestäm också den plats i skolan där du ska ställa din skulptur.
Visa med enkla skisser hur du tänker dig.

!

2. Gör skulpturen i lera. (Du gör en liten modell av din skulptur).

!

Jag kommer att ha genomgångar av olika slags tekniker och vad
som är viktigt när man jobbar med lera. Viktigt är att efter
avslutad lektion se till att packa in sin skulptur i lite fuktat
papper/tyg samt plastpåse för att den inte ska torka. När
skulpturen är klar ska den stå fritt och torka.

3. Måla och eventuellt lacka din skulptur när den har torkat

!

4. Du ska nu göra en presentation av miljön med skulpturen i.

!
!

Detta kan du göra genom att teckna av platsen där din skulptur
ska stå. Teckna in din skulptur i teckningen så att man förstår hur
slutresultatet blir av din utsmyckning. Vill du hellre jobba
digitalt går det också bra. Då behöver du fota miljö och skulptur
och sedan montera ihop dem i en bild. Tänk på storleks
förhållandena och skuggor!

5. Du skriver en kort presentation om din skulptur, dess placering
och betydelse.

Lycka till!

/Malin

