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Konst av Fezan Syed
Julmarkand
Saffranspannkaka – lätt att göra
Mina vänner
Nina Alander svarar på frågor

Box 6436, 113 82 Stockholm
Begränsad eftersändning
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BERÄTTELSER I EN VÄSKA

Ella Callerholm har gjort en väska med ett fint tyg. Väskan heter Glada Hudik och Ulrik Munter.

23 väskor fyllda med berättelser
Det kom väldigt många för att vara med
när konstprojektet: ”Berättelser i en väska”
invigdes på Moderna Museet i Stockholm.
Det var i början av december.

Saga Arvedson valde att göra en väska med vampyrer.
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Alla har sin egen berättelse. På Moderna Museet i Stockholm visade 23 konstnärer upp sina berättelser i väskor.

23 ungdomar och unga vuxna

Alla hade också gjort ljud till sina väskor.

hade gjort en väska var.

Besökarna kunde lyssna i hörlurar.

I väskan fanns berättelser, minnen och saker

Saga hade spelat in ljud från en fängelsehåla.

som utställarna tyckte om att visa upp.
I en annan väska hade Alinne Wågström
Douglas Falkengren hade gjort en väska

gjort en väska med en stor lasagne.

med musik.

”Kvällsfest hos mig” heter konstverket.

Där fanns också disco-lampor
som blinkande när han spelade.

Och Fezan Syed hade valt att göra en hel

Han är DJ och älskar musik.

tivoli i sin väska.

Musik i en väska
– Jag har spelat i hela mitt liv.
Musik är det bästa som finns, berättade han.
I en annan väska fanns saker som hör till vampyrer.

Det snurrade, blänkte och lyste i olika färger.
– Jag har alltid älskat allt som har
med tivoli att göra, berättade Fezan,
som går år 4 på Lindeparkens gymnasiesärskola.

Där fanns en kista och smink som man kan använda Det gör flera av de andra deltagarna också.
när man klär ut sig till en vampyr.
Skolan har varit delaktig i projektet.
– Vampyrer är spännade,
konstaterade Saga Arvedson.
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Clara von Scheele ställde ut en väska på Moderna Museet. Konstnären
Martin Petéus har varit en av handledarna i projektet.

Fezan Syed älskar allt som har med tivoli att göra. Därför gjorde han en tivoli
i sin väska. Fezans mamma tycker väskan som han gjort är väldigt fin.

Douglas Falkengren har alltid spelat musik. Han hade gjort en musikväska
med disco-lampor.

Artikel 31

Ungdomarna valt att visa sina berättelser

Det är den ideella föreningen Artikel 31

i en väska.

som ansvarat för projektet.

Det har varit ett jättekul projekt

De har fått pengar från Arvsfonden.

och alla har fantastiska ideér,

Konstnärerna Martin Petéus och Linda Bäckström

säger Martin Petéus och fortsätter:

har arbetat tillsammans med ungdomarna i ett år.
Föreningen jobbar utifrån

– Här kan ungdomar som ibland inte

Barnrättskonventionen

känner sig så delaktiga i samhället

och artikel 31.

få delta och visa sina konstverk.  

Där står det att att alla människor har

Vi hoppas att det ska komma många

lika värde.

och titta, där vi visar upp våra väskor

– Vi vill att alla ska få vara med i konstprojekt.

För mer info:

Det tycker vi är viktigt.

www.artikel31.se

Alla människor har en historia att berätta.
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