gemensamt skapar något. Ett tillfälligt rum öppnas
upp för att pröva våra tankar. Genom lekens frihet
kan vi föreställa oss precis vad som helst!

Konstfestival för barn och
unga runt om i Sörmland
och på nätet 2022

24/10
13/11

I år har Kuriosofestivalen
inspirerats av konstnär
erna Wiklund/Wiklund
Programmet
och deras arbete med
elever från Oxelösko
hittar du på
lan. Tillsammans har de
kurioso.se
utforskat det som kallas
för alkemi, en gammal
vetenskap som ville för
vandla metall till guld. Nu finns
ett antal skimrande konstverk runt om på skolan.
Några alkemister såg kunskapen som en kraft för
att få evigt liv. De trodde på magi, att vi behöver
vår fantasi för att våga tänka oss en bättre värld.
Kanske kan konst också vara alkemi – en kraft för
förändring?
Under tre veckor möts barn, ungdomar och konst
närer på olika platser i Sörmland. Tillsammans ställer
vi frågor om världens uppkomst och framtid genom
utställningar och workshops på museer, konsthallar
och oväntade ställen!

Vad är guld
för dig?

italienskans curioso som betyder nyfiken.

Animationsworkshop

 S:t Botvids kyrka
och Koordinaten
Oxelösund

Skaparverkstad utifrån
Elin Maria Johanssons
utställning om natu
rens allra minsta or
ganismer, solsystemet
och människan.

Natur, teknik
och konst

Besök regissören och
dockmakaren Anna
Mantzaris fängslande
utställning och lär dig
animationstekniken
Stop Motion.
 Katrineholms 		
konsthall

Inspireras av Martin
Anders färgstarka
bildvärld, med
graffiti- och skejt
kultur, fantasy och
science fiction.

Teckna med
Mander

Hur blev vår jord till och vad består
den egentligen av? Det har alla kulturer
i vår värld frågat sig i tusentals år.
Alkemisterna tänkte sig att världsalltet
skapades av fyra grundelement – jord,
luft, eld och vatten. Vissa menar att det
finns ett femte element – ande – som
genomsyrar naturen och ger den ett
eget medvetande. Kanske är det något
som är värt att utforska? Här är fyra
magiska verktyg som kan vara till hjälp
när det känns som att du frusit till is,
kokar som en vulkan eller behöver luft
under vingarna!

 Flens bibliotek

 Ebelingmuseet
Torshälla

Magisk
alkemiskola
● Kurioso är en försvenskad variant av

Utställning och work
shop om alkemins
konster och att hitta
guldet i livet, med
elever från Oxelöskolan
och Adam Wallenberg.

Kliv in i alkemistens
laboratorium. Här finns
metaller från jordens
innersta. Kan du lösa
alkemins gåta – hur
skapas guld?
 Sörmlands museum
Nyköping

De fyra
elementen

Fantasifull skapar
verkstad med konst
närerna Stanislaw Lux
och Telma Castro. Teckna
jordens uppkomst med
akvarell och kol.
 Multeum
Strängnäs

Övningarna
är skrivna av
Rebecka Pershagen, i samarbete med Adam W
 allenberg
och Wiklund/Wiklund. För att
lyssna på dem i sin
helhet kan du besöka
S:t Botvids kyrka i
Oxelösund under hela
Kuriosofestivalen.

 Tänk dig att du står mitt på ett
fält med jord och andas djupt,
och att du står så stilla att dina
fötter nästan känns som att de
är en del av fältet. Att du är en
del av jorden där. Precis som ett
träd eller blomma är du också
någonting som växer hela tiden.
Vi kan växa i storlek och på höj
den, men vi fortsätter växa inuti
hela livet också.  Varje dag har
vi möjligheten att ta in ett frö av
kunskap, om någonting vi inte
visste innan, och göra det större
genom att vara nyfikna. Man
kan tänka att varje dag, oavsett
vad vi gör den dagen, innehåller
massor av olika fröer som vi kan
välja att ta till oss så att de kan
slå rot.  Bara du kan veta och
känna vad ditt speciella frö kan
vara. Ibland kommer det kännas
som att fröet nästan har slutat
att växa, eller att du inte riktigt
vet vart det är på väg. Men så
länge du tar hand om det, och
har tålamod, så kommer fröet
med tiden utvecklas till något
som är precis lika värdefullt som
guld. Och som kommer vara
precis rätt för dig.

 Tänk dig att du står vid foten
av ett berg. Vore det läskigt om
du skulle klättra upp på det?
Kanske känns det som du kan nå
hela vägen upp till himlen? Tänk
att du börjar klättra upp på ber
get, och efter ett tag har du kom
mit allra högst upp. Här uppifrån
känns det nästan som du kan se
hur långt som helst. Hur känns
det att andas luften här uppe?
 Precis som man kanske skulle
ha behövt en kompass på berget,
så har du som en inre kompass
över ditt liv. Den kompassen gör
att vi kan skilja på vad som känns
rätt och fel. Kanske kan det vara
att säga ifrån om någon gör nå
gonting dumt mot någon annan,
kanske kan det vara att vara snäll
mot någon som verkar ledsen.
 Bara du kan ha din egen inre
kompass, bara du kan veta vad
som är viktigt och värdefullt för
dig. Som du alltid kan lita på när
du känner dig förvirrad. Som gör
dig modigare, snällare och bättre
än du trodde att du kunde vara.
För bara du kan vara just du, med
din helt egna utsikt och helt egna
kompass.

ELDEN representerar
den glödande livskraften
inom oss. Elden kan vara
skrämmande och impulsiv.
Men elden kan också
vara det som lyser upp i
mörkret. Och det som ger
oss värme.
 Tänk dig att du står fram
för en stor brasa i skogen. Hur
känns värmen, som kommer
från elden? Hur låter den? Hur
ser den ut?  När någon blir arg
är det som elden, som ibland
växer sig så stor att vi inte kan
kontrollera den. En skogsbrand,
som sveper fram genom marken
och kan förstöra allt vackert
som en gång växte där – och gör
det till någonting tomt och svart.
 Man måste alltid komma ihåg
den kraft som elden för med
sig. Men elden kan också vara
någonting bra. Att vi brinner
som eld för någonting kan vara
något som stärker oss, som gör
oss modigare och större än
vad vi trodde att vi skulle kunna
vara. Något som gör oss unika.
Och den elden måste vi ta hand
om, och fylla på med energi.
Därför måste vi alla vara våra
egna eldvaktare.  För lyckas vi
se till att lågan inom oss aldrig
slocknar kan den driva oss fram
åt och inspirera andra. Den kan
hjälpa oss att hålla ut, brinna,
lysa upp och fortsätta längre än
vi någonsin trodde från början.

VATTNET

● Det är något speciellt som händer när vi möts och

Fullständigt program: kurioso.se

LUFTEN är jordens
andedräkt. Utan
atmosfären skulle jorden
vara en död planet.
Luften, precis som tanken,
är snabb och rörlig, den
förändrar det som är och
söker nya vägar.

ELDEN

Några punkter ur festivalprogrammet.

LUFTEN

Vad händer?

JORDEN

Skapa
magi!

De fyra
elementen

JORDEN är det element vi
går och står på. Jordens
element är ofta förknippat
med människans ursprung
och ibland pratar man
också om moder jord,
urkraften som vi alla
härstammar från.

VATTEN är vårt första
element, urhavet ur
vilket vi föds. Människor,
djur, växter och jorden
själv består till större
delen av vatten och
vi behöver det för att
överleva.
 Tänk dig att du sitter på en
strand och tittar på havet. Hur
låter vattnet? Hur ser det ut, när
vattnet rör sig? Kanske glittrar det
om solen lyser på det?  Tänk nu
att ditt liv är som vattnet i en bäck.
Ibland kan det kännas som att ing
enting händer, som att vattnet fru
sit till is. Eller att något jobbigt har
hänt, som liksom blockerar bäcken
som löv på hösten. Oavsett vad
som händer, så lever vattnet och
bäcken.  Vattnet är alltid på väg
någonstans, precis som du alltid är
på väg, och det kan förändra sina
vägar framåt om den första vägen
inte längre fungerar. Kanske vet
vattnet i bäcken precis vart det är
på väg – det har bara inte kommit
dit ännu. Och så kan du ju också
känna. Att dagarna långsamt leder
dig till den plats där du ska vara.
 Vad som än händer, så fortsätter
vattnet att rinna, och du – liksom
det – fortsätter vara på väg. Om
saker känns jobbiga så kan du alltid
komma ihåg att vattnet, och livet,
lever där under ytan ändå. Vi kan
bara inte se det exakt just nu. Och
det kommer inte dröja länge innan
det rör sig framåt, igen.

Veckla upp
foldern för att
hitta knep &
konst för vår
yngsta publik!

Hemsida: kurioso.se
Instagram: @kuriosokonst
● Kuriosofestivalen projektleds av Sörmlands

museum i samarbete med arrangörer i länet:
Eskilstuna konstmuseum, Ebelingmuseet, Svenskt
barnbildarkiv, Art Lab Gnesta, Katrineholms konsthall, Mellösaverken, Kulturhuset Multeum, Barnkulturcentrum, Nynäs slott, Allaktivitetshuset Koordinaten,
Oxelösunds kommun, Flens kommun m fl.

Pyssel
för de
nyfikna!
Kan konst få vara lite vad som helst?
Kan det vara en form, en tankebubbla,
en pirrig känsla…? Eller kanske ett
fantasidjur? Här hittar du knep & konst
att ta med dig hem.

Vem är där?

Hittar du skatten?

Kan det vara någon som
bor i havets djup?

Kistan är fylld med glimrande
guld från urbergets labyrint.

Visste
du att?

Börja här!

Vad ser du?

Vilka färger?

Använd din fantasi för
att rita vad du ser i
vattendropparna.

Fjärilens vingar brukar ha färgsprakande mönster. Använd
dina favoritfärger för att skapa
en egen fjäril!

... detta är världens äldsta ryggradsdjur! Det kan spåras 420
miljoner år tillbaka i tiden.
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... fjärilar kan se fler färgnyanser än en människa?
Deras favoritfärger är blått,
gult och lila.
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● Grafisk form: Pasadena Studio
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● Redaktör: Sanna Svanberg, Sörmlands museum
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● MITT NAMN
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Visste
du att?

Regnar det
hos dig idag?

Fyll med färg!

