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Portrettverksted for elever med behov for tilrettelegging 
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Om produksjonen 
 

Et blikk på hverandre er et kunstverksted med lyder og bilder for barn og unge med 
behov for tilrettelegging. Det er ikke lett å få tid til å bli kjent med seg selv i vårt 
moderne samfunn som beveger seg så hurtig fremover. Hvem er vi, egentlig? Hvilken del 
av oss definerer oss som mennesker? Er det armen eller beinet vårt, hjernen, rullestolen 
eller mobilen? Og hvordan oppfatter andre oss? Hva er det viktigste våre venner og 
bekjente vil fremheve når de skal beskrive oss som hele mennesker?  
Disse sentrale, men ofte oversette spørsmålene håper vi å kunne nærme oss gjennom 
arbeid med lyd og bilder i Et blikk på hverandre 
Verkstedet består av et enkelt forarbeid for skolene, to skoledager med to utøvere på 
besøk, og fremvisning av kunstproduksjonene for publikum og medvirkende.  
 
Prosjektets innhold 
 

De to utøverne veileder og bidrar når elevene skal portrettere hverandre med fotografi 
og lydlandskap. Hver deltaker skal portrettere og portretteres, resultatet blir en 
videoproduksjon med lydlandskap og stillbilder på ca. 1-3 minutter. Ved endt arbeid 
vises alle produksjoner for medvirkende og publikum.  
Det finnes flere eksempler på tidligere produksjoner på www.etblikk.no 
 
Prosjektets formål og bakgrunn 
 

Vi har fått utviklingsstøtte fra Kulturrådets initiativ INK2013. Utviklingen av 
kunstverkstedet har skjedd i samarbeid med Seanse, Senter for kunstproduksjon i Volda 
– og nå er Et blikk på hverandre ute på turné i regi av Den kulturelle skolesekken.  
Utøverne har også mottatt ytterligere støtte fra Kulturrådet for å utvikle et spesialisert 
opplegg for døve og blinde og døvblinde. Etter denne turneen, som dere er en del av, 
planlegger vi å samle høydepunkter fra de ulike portrettene og skape en nasjonal 
vandreutstilling slik at de som har deltatt kan se hvordan barn og unge andre steder i 
landet har jobbet med sine portretter. 
 
Utøverne sier: «... Vi tror dette prosjektet har stor samfunnsverdi. Først og fremst fordi 
vi inkluderer barn og unge med behov for tilrettelegging direkte i en kunstnerisk 
produksjon, og deretter fordi vi presenterer resultatet for allmennheten. Barn og unge 
med behov for tilrettelegging fortjener å få en stemme i det kulturelle Norge, de bør få 
en seriøs anledning til å vise hvem de er. Vi tror at prosjektet vårt vil kunne hjelpe denne 
gruppen av unge i å vise seg frem på en nær og ærlig måte, i en form som vil kunne 
virke overraskende og sterkt på publikum. 
Vi gleder oss til å samarbeide med dere!...» 
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To oppgaver til forarbeid med elevene 
 
Elevene skal helst samarbeide i par. De skal portrettere hverandre med lyder og 
fotografier. Det kan være gunstig å sette elever som kjenner hverandre sammen, og  
hvis elevene har kontakt på fritiden kan dette berike forarbeidet.  
 
Oppgave 1 - fotografi 
 

Den første verkstedsdagen ønsker utøverne at skolen har klar noen bilder av hver elev.  
Om det er flere elever med på verkstedet er det fin om de kan ta bilde av hverandre. 
Bildene kan være av ansikt, hender, hode, kropp, rullestol, sykkel, el-kjøretøy, klær eller 
annet som er en del av personen til daglig. Bildene kan også være av ting den 
portretterte liker å gjøre: spille et instrument, bedrive en aktivitet som innebærer 
bevegelse, lage mat, spise mat, spille data, bade, gå på tur, leke, etc.  
Et annet alternativ er å ta bilder av tingene som er en del av den portretterte: 
Favorittfrokostblandingen, yndlingsgenseren, skolesekken, matboksen eller lignende.  
Man kan også be om å få bilder hjemmefra, bilder av rommet til den portretterte, 
familiebilder, barndomsbilder eller lignende.  
Alle bruker det kameraet de har eller noe de kan låne – det viktigste er hva vi tar bilder 
av, ikke hvilket kamera vi bruker.  
Til sammen bør hver elev ha en mappe med minimum 2 bilder, og gjerne flere. 
 
Oppgave 2 – lyder 
 

Her trenger dere ikke å gjøre noe opptak av lyder, men elevene skal her tenke  
ut å skrive ned en liste med omtrent 10–15 lyder som er med på å beskrive den de 
portretterer.  
Det kan være favorittmelodien eller favorittmusikksjangeren, lyden av basseng og vann, 
lyden av skog og natur, ulike dyr, en promp eller rap, lyden av biler, båter, fly, data, 
matpakkepapir, en elektrisk rullestol eller enhver annen ting og aktivitet som lager lyd og 
som er en del av den som skal portretteres.  
Listen skrives ned i f.eks. et Word-dokument, og legges i mappen til den enkelte elev, 
sammen med bildene.  
 
Levering 
 

Gå inn på nettsiden vår: www.etblikk.no/for_skolene 
Her kan dere blant annet laste lese en veiledning i hvordan dere skal sende oss bildene 
og oversikten over lydene. 
 
Utøverne ringer hver skole i forkant, for å best mulig kunne tilpasse opplegget. 
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Om utøverne  
 
Thomas Winje Øijord utdannet som fotojournalist ved HiO, som forfatter ved 
forfatterstudiet i Bø i Telemark, og har studert retorikk og moderne kommunikasjon og 
litteraturvitenskap ved HiO. Han jobber som frilansfotograf og -forfatter, bl.a. for NTB 
Scanpix og Aftenposten, skriver bøker for voksne og barn, og har også illustrert andres 
bøker med fotografier.  
I 2003 debuterte Thomas på Cappelen Damm forlag med boken Hatten og andre 
forstyrrende momenter, kom senere med romanen Kongeriket Norge i 2007, og har siden 
skrevet flere barnebøker. Han gav sammen med Eirik Jensen ut boken På innsiden i 
2015, og har nylig i 2016 gitt ut krimboken Attentatet, skrevet sammen med Eirik, begge 
på Kagge forlag. 

Gisle Haaland er utdannet musiker og lektor ved Musikkonservatoriet ved UiA, Bachelor 
faglærer musikk og Master i utøvende musikk samt musikkteknologi. Han har jobbet på 
høgskoler, videregående skoler og kulturskoler, og jobber nå frilans, som musiker, 
produsent, arrangør og komponist.  
Han har gitt ut flere album og singler, og turnert med flere norske artister, bl.a. med 
Benedicte Adrian, Ida Maria, Daniel Kvammen, Erlend Ropstad og BLAA på utallige 
konsertsteder og festivaler siden 2000. 
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Arrangørdata 
 
 
 

Målgruppe: VGS. For elever med behov for tilrettelegging. 

Maks ant. elever: 6 

Varighet: 2 skoledager  
 

Arena: Klasserom el.l. med prosjektor, lerret og lydanlegg 

Blending: Ja, helst. 

Strømbehov: 2 stikkontakter 

Opp- og nedrigg: 15 minutter 

Bærehjelp: Trengs ikke 

 
SKOLEN MÅ STILLE MED: 

• projektor/lerret og lydanlegg  
 

Ellers har utøverne med seg alt utstyr som trengs 
 
Husk, det er alltid hyggelig med en kopp kaffe/te når man kommer til et nytt sted J 
 
KONTAKTPERSON/arrangør må være tilgjengelig når utøveren kommer, slik at eventuelle 
praktiske spørsmål kan avklares.  
 
SAMTYKKESKJEMA 
En forutsetning for å være med i kunstverkstedet er at elever/foresatte skriver under 
på et samtykkeskjema slik at utøverne kan bruke materialet i kunstnerisk og 
redaksjonell sammenheng. Skjemaet finnes på infoen om produksjonen på 
www.dks.finnmark.no, og må underskrives av foresatte før utøverne kommer til skolen.  
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Kontakt 
 

For spørsmål vedrørende tidspunkt, spillsted, turnérute o.l.: 
Scene Finnmark ved turnélegger Håkon Skjønberg Hansen 

• E-post: hakon@scenefinnmark.no 
• Telefon: 78 96 42 60 

 

For spørsmål vedrørende programmet: 
Scene Finnmark ved Anne Moen 

• E-post: anne@scenefinnmark.no 
• Telefon: 78 96 42 08 / 959 08 712 

 

Kontakt utøverne på turné: 
Thomas Winje Øijord / Gisle Haaland 

• E-post: etblikk@gmail.com 
• Telefon: 924 27 386 / 414 04 606 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________ 
Den kulturelle skolesekken 
(DKS) er en nasjonal satsing, der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å medvirke til at elever i skolen får 
oppleve, kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Ordningen finansieres av 
spillemidler og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 
Gjennom DKS turnerer profesjonelle utøvere med kunst- og kulturprogram spesielt rettet mot barn og unge.  
Finnmark fylkeskommune, ved Scene Finnmark, koordinerer DKS i fylket, og har ansvar for turneene. 
Les mer på www.dksfinnmark.no eller www.denkulturelleskolesekken.no 
 
______________________ 
Kultuvrralaš skuvlalávka 
(DKS) lea našunála nannen gos kultur- ja oahpahussuorgi barget ovttas dainna ulbmilin ahte oahppit besset oahpásmuvvat 
ja oažžut áddejumi buot lágan ámmát dáidda- ja kultursurggiide. Ortnet ruhtaduvvo spealloruđaiguin ja lea ovttasbargu 
gaskal Kultur- ja girkodepartemeantta ja Máhttodepartemeantta. 
Ámmát dáiddárat lágidit DKS gierdomátkkiid bokte dáidda- ja kulturprográmmaid heivehuvvon erenoamážit mánáide ja 
nuoraide. Scene Finnmark Finnmárkku fylkkagielddas, ovttastahttá Kultuvrralaš skuvlalávkka fylkkas, ja vástida 
gierdomátkkiid.  
Loga eambo: www.dksfinnmark.no dahje www.denkulturelleskolesekken.no 
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