Hans Gedda på Nationalmuseum/Konstakademin 13/2 2014
Visning och arbete i ateljen
Vi började med att titta på de klassiska skulpturerna som finns i entréhallen för en kort
introduktion av platsen och vad vi skulle få vara med om. Därefter gick vi in i utställningen
och tittade både på konstverk ur samlingarna för att sedan studera några av Hans Geddas
självporträtt och några få som han porträtterat. Vi fick bland annat lära oss saker i bilden
också berättar något som konstnärens personlighet. Detta tog vi med oss upp till ateljen där
eleverna delades in i grupper för att tillsammans skapade ett stilleben som berättade något
om dem själva. Det fick välja attribut från ett stort bord. När de var klara fotograferades
varje grupps stilleben.
Nedan följer en rad bilder från besöket. Därefter följer elevernas utvärdering av besöket.

Utvärdering
Hur fungerade resan dit och tillbaka?
8 st. skrev Bra.
Det funkade bra men jag, I, C och Lars missade tunnelbanan men annars var det bra.
Det fungerade bra tycker jag.
2 st. skrev Det gick bra.
Det gick bra dit men några hann inte på tåget vid Alvik.
Jag tyckte det gick bra.
Det funka bra men jag, L, I och Lars missade tunnelbanan.
Det gick bra att åka dit och tillbaka.
Det gick bra men några hann inte på tunnelbanan.
Dit = när vi var på väg åkte alla till nästa hållplats men jag och några fler missade det tåget.
Kul. Bara det att I, L och C blev lämnade och att E hoppade på fel vagn…

Bra, det var roligt och det fungerade.
Bra, vi satt och pratade och spelade, vi hjälpte varandra med spelen.
Bra, det var kul att vi åkte ifrån Lars, C, I och L.
Bra, det var kul.
Bra. Roligt.
Bra. Det var lätt att hitta.
Bra men det tog lång tid.
Bra tycker jag.

Hur var visningen?
Kul och lärorik
Det var roligt att kolla på alla bilder.
Den var bra men lite långtråkig.
Lärorik. Det var ganska jobbigt att sitta på golvet hela tiden, fick lite ont i benen. Men det gick bra.
Lärorik, men vi fick sitta på golvet hela tiden. Fick lite ont i ryggen. Ha Ha
Jag tyckte visningen var bra. Hem det var ganska jobbit att sitta på golvet hela tiden.
Den var kul men inte lika kul att sitta på golvet hela tiden!
Jag tyckte det inte va så roligt. Det var fina bilder men hon[guiden] pratade lite för länge.
Rolig, men det var jobbigt att behöva sitta på golvet hela tiden.
Våran guide var bra och var bra på att förklara.
Den var bra! Det var coolt med bilderna!
Bra men lite trågig.
Intressant, roligt.
Bra och tydlig.
Kul men lite tråkig.
Hon [guiden] förklarade bra och tydligt. Fina foton.
Lite tråkig och man fick jätteont i ryggen och det var oskönt med det var lite kul.

Den var okej!
Väldigt bra.
Bra.
Lite långtråkigt kanske.
Intressant, man lärde sig mycket [om] fina målningar.
Det var kul och det var lite jobbigt att sitta på golvet.
Bra.
Visningen var bra och hon berättade bra saker.
Bra men lite för lång.
Bra, lite samma sak.

Hur var arbetet i verkstaden med era stilleben?
Kul och vi samsades.
Det var jättekul, jag blev jättenöjd med våran [stilleben].
Vår utställning blev bra tycker jag. Och jag hoppas att bilden blev bra.
Det var jätteroligt. Jag lärde mig supermycket.
Det var det roligaste. Före vi åkte dit viste jag inte vad ”stilleben” var.
Det gick ganska bra för oss och jag tyckte det var roligt.
Det var jättekul och vår blev snygg tycker jag.
Det var roligt tyckte jag. Att bygga.
Jätteroligt, var kul att få göra ett eget stilleben.
Mitt stilleben blev jättebra. Verkstaden var jättekul.
Bra! Min grupp kom överens bra och det blev snyggt.
Det var superkul att göra. Det var synd att vi inte fick med bilderna hem.
Det skulle va roligare att måla eller att få fota själva och att få ett foto.
Vår blev fin inspiration på guld och glitter.
Superkul!

Bra samarbete och fina stilleben.
Jättebra, jag tycker att vi fick en jättebra presentation av saker vi gillar.
Jättebra!
SUPERBRA.
Roligt.
Det var jättekul.
Roligt, det fanns mycket att välja på.
Kul. Det var kul att använda olika saker man gillade.
Det var kul att man fick vara kreativ.
Det var kul att få göra något själv också.
Rolig. Väldigt bra.
Jättekul.

Vad kommer du att minnas av besöket?
När vi byggde stilleben
Allt speciellt, våra stilleben
Jag kommer att minnas Hans Gedda
Verkstaden och historien om Hans Gedda som var färgblind. Jag kommer också komma ihåg mycket
om stilleben.
Vad stilleben betyder. Och tavlan på Nelson Mandela.
Att C, I, L och Lars missade tunnelbanan.
Att vi missade tunnelbanan.
Det i slutet när man bygger sakerna och de tre första bilderna.
När man fick göra ett eget stilleben.
Vad stilleben är.
Bilderna och våra stilleben. Det var jättekul.
Stilleben, det var jättekul.
Verkstaden och resan dit och tillbaka.

Ditresan och stillebenet.
Vet inte… Allt!!!
När vi gjorde stilleben.
3 st. Verkstaden.
Bra, det var kul att vi åkte ifrån Lars, C, I och L.
Att bygga stilleben. Det var kul.
Målningarna och bilderna.
Att vi byggde våra stilleben.
När vi gjorde stilleben.
Våra stilleben, för vi tog kort med telefonerna.
Stillebena.
När jag gjorde stilleben.

