CENTRUM FÖR FOTOGRAFI presenterar:

Looking for Love - ett konstprojekt
Looking for Love är ett projekt för
högstadieskolor där ungdomar får
arbeta kreativt med fotografi kring
frågor som kärlek, trygghet och
identitet. Elevernas alster presenteras i en utställning i skolan och på
bloggen lookingforlove.se.
Att arbeta med konst öppnar sinnen, för
individer närmare varandra och underlättar
kommunikation. Eleverna arbetar kreativt
med viktiga frågeställningar, får utbyte av
varandra och blir engagerade i frågor som
rör identitet, acceptans och förståelse.
Looking for Love är ett konstprojekt - utan
bestämt slut - som startades av Vidvinkel

Syftet med Looking for Love inom Skapande
Skola är:

- Att ge ungdomar en röst, istället för att de,
som oftast annars, blir tolkade av vuxna som
tror att de förstår
- Att ge eleverna möjlighet till ett konstnärligt
skapande med en målsättning att skapa en
utställning

- Att stödja skolans arbete med förståelse, acceptans och trygghet mellan elever

Ett konstnärligt skapande innebär att eleverna
integrerar med varandra och blir tvungna att
öppna sig vilket ökar möjligheterna till förståelse
och acceptans för varandra.
Både stilla och rörligt fotografi innebär möten
och samarbete. Eleverna använder egna kameror eller får om så behövs låna en Canon G10.
Fotografi som medel är enkelt att arbeta med;
det är snabbt, billigt, effektivt och de flesta är i
dag redan bekväma med att använda en kamera.

Målsättningen är att flera skolors Looking for
Loveprojekt sammanflätas i bloggen, elever kan
titta på och kommentera andra elevers arbeten.
Bloggen innehåller också inlägg från tidigare
professionella konstnärer som ingått i tidigare
Looking for Loveprojekt på Moderna Museet
och Centrum för Fotografi.

Foto: Oscar Poulsen

FAKTA
Längd: Intro 3 tim, handledning 20 min/elev x
2 tillfällen, utställning 6-8 timmar, infoarbete
2 tim
Deltagare: min 10 max 20
Timpris: 800 kr exkl moms
Material: 1.000 kr/elev
Pris 10 elever: 24.400 kr, 20 elever 35.200 kr

Centrum för fotografi

Foto i februari 2009 med ett projekt på Moderna
Museet.

Tjärhovsgatan 44
116 28 Stockholm
tel +46 (8) 640 20 95
info@centrumforfotografi.se
www.centrumforfotografi.se

Oscar Poulsen
Fotograf, lärare och projektledare. Har
grundat och driver Vidvinkel Foto, en
plattform för samtida konstfotografi.
Kontakt: oscar@vidvinkelfoto.com
Mer info: www.lookingforlove.se
www.vidvinkelfoto.com

CFF’s koordinator för Skapande skola:
Diana Thoor-Kalén
diana@centrumforfotografi.se

