
Bergen Assembly – plan 1; Prosjekt «Forestilte fremtider». 

VG2 elevar førebur seg og møter elevar frå grunnskulen steg 2: 

 

2 grupper elevar frå Vg2 får delta på eit prosjekt kalla «Forestilte framtider»:  

«Hvordan kan kunst hjelpe oss til å forestille oss fremtiden? Kan kunst få oss til å reflektere 

over vår verden slik den er i dag? Sammen skal vi legge ut på en fantasireise til fortiden; til 

det som ikke finnes lenger, og til fremtiden som ennå ikke er her.» 

Om arbeidet: 

Forestilte fremtider er en del av formidlingsplanen for dette årets utstilling; Actually, the Dead 

Are Not Dead. Arbeidet vil bli ledet av formidlingsgruppen i Bergen Assembly og vil være et 

arbeid på tvers av aldersgrupper; to grupper i alderen 7-8 år (2.-3. klasse) og to grupper med 

17-åringer (Vg2). 

Hver gruppe skal jobbe tett sammen med to formidlere som har bakgrunn i kunst, 

kunsthistorie og pedagogikk.   

Prosjektperiode:  

Fra uke 36 til og med uke 39. En dobbeltime en gang i uka i perioden. 

Forestilte fremtider prosjektet vil bli delt i to deler: 

- De første to ukene vil elevene være i kjente omgivelser på sin egen skole. Her skal 

de treffe formidlere en gang i uka. Øktene varer to skoletimer. 

- De to siste ukene vil finne sted på selve utstillingen hos Bergen Assembly, omgitt av 

kunstverk. Her skal de treffes på en gang i uken. Disse øktene varer også to 

skoletimer. 

 

Samhandlingen vil først skje gjennom brev som elevene skriver til hverandre; VG2 til 2. 

trinnet, og 2. Trinnet til VG2. Disse brevene vil være begynnelsen på den framtidige 

samtalen deres, når de møter hverandre i de to siste ukene av prosjektet. Brevene kan 

inneholde spørsmål, tegninger, dikt og historier, eller kanskje noe helt annet.  

Når så elevene møtes på Bergen Assembly skal de se på utstillingen sammen og med 

utgangspunkt i denne sette seg sammen i grupper og samle spørsmål, følelser og tanker. 

Dette vil dokumenteres gjennom tegning og skriving, eller kanskje gjennom handling og 

bevegelse. 

 

Forestilte fremtider prosjektet vil samles i en publikasjon i begrenset opplag, som vil være en 

gave til de deltakende skolene. 


