
Paket för skapande skola med visning av 
Ragnar Perssons utställning ”Search for the new land” 

som visas på  Krognoshuset 28/4-27/5-2018
samt en workshop i fotoscreentryck.

Arrangerat av Krognoshuset, Konstföreningen Aura.

Paketet riktar sig till årskurs 5-9, storlek på grupp är upp till 15 elever/paket.

    © Ragnar Persson

Första träffen:
Visning av och samtal med eleverna angående Ragnar Perssons utställning ”Search for the new land” på 
Krognoshuset i Lund. Guide är Maria Odén, projektansvarig för verksamhet barn och unga på Krognoshuset.
Ca 30-40 min. 

Ragnar Persson är en konstnär som jobbar med collage i form av teckning, textil m.fl medier. Han har skapat en 
egen bildvärld med motiv som vilda djur, natur, stämningsfulla mörka platser- ibland befolkade av ungdomar med
allvarliga blickar, och med en inblandning av motiv som kan ses i bland annat hårdrockskulturen. Arbetet består 
ofta av att teckna av förlagor för motiven en eller ett par gånger och sedan teckna in dem i verket. Förlagorna kan 
vara men är inte alltid foton som Ragnar Persson själv fotograferat.
(För mer information om utställningen, gå in på www.krognoshuset.se)

http://www.krognoshuset.se/


Andra träffen:
Fotoscreentryck är ett medium som ofta återfinns som ett inslag i musik- ungdoms- och DIY-kultur, och kan 
användas både för att överföra teckningar och andra typer av bilder till bland annat tyg eller papper. Screentryck 
ger en möjlighet till upprepning av ett motiv och att prova att till exempel göra ett collage i form av flera tryck 
tillsammans, eller i form av att till exempel trycka ett motiv på ett klädesplagg och ha på dig det i olika 
sammanhang.
För att visa och öppna upp möjligheterna för det skapande som mediet erbjuder ges en 2h workshop i 
fotoscreentryck med fritidsledare Emil Kovács, där grunderna visas i form av 

• vad en ska tänka på i form av linjetjocklek och gråskala när en skapar/väljer bilder som ska tryckas
• beskiktning av ram 
• schablonframställning (belysning och tvätt av ram)
• Det faktiska tryckandet och fixering

Några dagar innan workshopen äger rum ska tre stycken svartvita motiv ha skickats in i jpg-format till workshop-
anordnaren (Maria Odén, konstföreningen Aura) för att förberedas till tryck. Detta för att vissa bilder behöver 
omarbetas i datorn i form av kontrast, och för att det ska vara möjligt att visa eleverna detta på ett enkelt och 
pedagogiskt sätt (före- och efter- bilder).
Eleverna kommer att få se hur beskiktning och schablonframställning går till, och sedan praktiskt få prova på att 
trycka och fixera tryck. 

Anledningen till att workshopen är förlagd på Lunds Ungdoms- och Hemgård är att det där finns verkstad och 
material för screentryck samt en fritidsledare som kan verkstaden och som är utbildad för att jobba med 
ungdomar, samt arbetat mycket med olika kultursatsningar. Fritidsledaren, Emil Kovács, som är den som startat 
upp screentrycksverkstaden kommer att gå igenom momenten och med assistans av Maria Odén från 
Konstföreningen Aura att handleda eleverna vid själva tryckmomentet. 

I de fall det passar er kan träffarna läggas samma dag, workshopen är dock endast möjlig att få förlagd till 
förmiddagar mellan kl. 9.30-11.30. För kontakt och bokning maila info@krognoshuset.se

Pris: Ordinarie pris 5 100 kr, men Lunds Kommun subventionerar paketet med 2 500 kr för skolor inom
Lunds kommun, ert pris blir alltså 2 600 kr/paket.

Observera att på grund av att huset är ett kulturminnesmärkt medeltidshus från 1300 tal så är lokalerna ej
tillgänglighetsanpassade förutom med enkelt åtgärdade hinder.


