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Elevkunst i bokform
TØNSBERG: Kunstskolen
PicassoLinos prosjekt
«Picasso på fire timer»
er i mål. Nå foreligger
boken.
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– Det var morsomt å gjøre noe
annet i skoletiden. Jeg husker at
alle fikk det til, forteller Josefine
Fusdahl (14 år).
Da hun gikk i femte klasse ved
Oserød skole, var hun én av 800
elever som fikk lære mer om
kunstneren Pablo Picasso, og
ikke minst male et bilde selv.

17 bøker
Én skole i hver kommune i Vestfold fikk lov til å være med på
prosjektet som besto av tre deler: Først et tjue minutters skuespill, så billedkunst og skriving.
Nå er boken med bildene ferdig.
17bøker er trykket opp.
Fylkets 13 biblioteker får ett
eksemplar hver, det samme gjør
filialene til Sparebank 1. I tillegg
beholder Arentz ett selv.

60 elever i tegnesalen
– Til å begynne med var det 60
elever i tegnesalen samtidig. Vi
skjønte at det ikke kom til å gå, så
vi gikk ned til 40 fordelt på fire
veiledere, forteller Rita Arentz,
kreativ leder for PicassoLino.
Hun forteller at noen elever til
og med har solgt bildene til foreldre og besteforeldre og på den
måten fått inn penger til klassekassa.

Kulturell utdannelse

FINE BILDER: Bildene som 800 skoleelver i Vestfold har malt, er nå samlet i en bok. Fra venstre: Josefine Fusdahl, ambassadør for elevene,
Pernilla Hjermann, rådgiver for barn og unge i Vestfold fylkesbibliotek, Rita Arentz, kreativ leder for PicassoLino og Marit Sælid, representant
Foto: Kirvil Håberg Allum
for Sparebank 1.

Pernilla Hjermann i barne- og
ungdomsrådgiver i Vestfold Fylkesbibliotek er takknemlig for
bøkene.
– Jeg vil gjerne takke på vegne
av alle bibliotekene i Vestfold.
Jeg er egentlig formingslærer, så
dette synes jeg selvsagt er veldig
gøy, smiler hun.
Prosjektet er støttet av Sparebank 1 Buskerud og Vestfold.
– Vi i PicassoLino er veldige
takknemlige og ydmyke i for
denne støtten vi nå har fått. Dette hjelper oss til å bidra med den
kulturelle utdannelsen for barn
og unge i Vestfold, sier Rita
Arentz.
– Dette er helt i tråd med hvilke engasjement vi ønsker å støtte. Prosjektetet fenger og omfavner mange. PicassoLino har forvaltet støtten de fikk på en fantastisk måte, sier Marit Sælid i
Buskerud-Vestfold

