
Gilbert & George - THE MAJOR EXHIBITION 

Tips till lärarna – uppgifter till utställningen som kan göras i skolan

Hösten 2018 presenterar HAM för första gången i Finland en utställning av det 
här världsberömda paret. Deras noga genomtänkta stil och framträdande i 
offentligheten fungerar som en performance. De inte bara gör konst utan är det 
själva. Paret lärde känna varandra 1967 vid St. Martins konstuniversitet, där 
båda hade skulptur som huvudämne. De 50 bilderna på HAM:s utställning är 
från 1991–2006. Med sin konst kommenterar Gilbert & George olika 
samhällsfenomen. Parets konst provocerar, stör, inspirerar och väcker frågor.

1. Vad irriterar?
Åldersrekommendation: åk 1–9, gymnasiet och andra stadiet

Fundera tillsammans på irriterande saker och utmaningar i närmiljön. Det kan 
handla om något litet eller stort, t.ex. skräp på gatan eller buller från ett bygge. 
Eleverna kan jobba ensamma eller i grupp på en lösning på problemet. 
Lösningen utförs i form av en tecknad serie i färg.

Eleven väljer hur många rutor den tecknade serien ska ha och vilken form 
rutorna ska ha. Rutorna måste inte nödvändigtvis vara klart avgränsade. Serien 
kan ha text eller pratbubblor som förklarar händelseförloppet men den kan 
också tecknas enbart med bilder. Använd fantasi i berättelsen! Färgerna och 
det visuella greppet i Gilbert & Georges bilder kan fungera som 
inspirationskälla.

Uppgiften hänför sig till följande delområden i läroplanen: 
Bildkonst
Mångsidig kompetens: 
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens
K4 Multilitteracitet



2. Orsaka en konflikt

Åldersrekommendation: åk 7–9, gymnasiet och andra stadiet 

Gilbert & George har arbetat med olika tekniker under sin karriär. På HAM:s 
utställning finns bilder som skapats med kollageteknik och digital bildbehandling.

Fundera på olika konflikter eller motsättningar med Gilbert & Georges verk som 
utgångspunkt. Syftet med uppgiften är att studera olika uttrycksmedel. 
Motsättningen kan vara en kombination av två eller flera saker som inte passar 
ihop, och som kan leda till något nytt. 

Gör en bild och kombinera den med en text på ett sätt som orsakar en 
mottsättning. Bilden kan vara en målning, ett foto, en teckning, ett kollage eller 
en digitalt behandlad bild. Texten kan vara ett tidningsurklipp eller varför inte en 
reklamtext eller graffiti ur gatubilden. Kombinationen kan vara förknippad med 
någon djuplodande eller politisk tanke. Motivera ditt val för den övriga gruppen. 

Uppgiften hänför sig till följande delområden i läroplanen: 
Bildkonst
Mångsidig kompetens: 
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens 
K4 Multilitteracitet

3. Dérive-vandring
Åldersrekommendation: åk 1–9, gymnasiet och 2 stadiet 

Gilbert & Georges bilder förenar ofta flera av samtidskonstens stilriktningar. 
Paret har anammat mottot Art for all (Konst för alla) och beskriver sig själva som 
levande skulpturer.

Syftet med uppgiften är att studera arkitekturen och närmiljön med hjälp av 
performance och rörelse. En avantgardistisk Dérive-vandring är en planlös 
rörelse. Den kan göras ensam, i par eller i grupp. Ni kan komma överens i 
gruppen hur länge er Dérive-vandring ska ta (t.ex. 20–30 min.). Den kan inledas 
med en snabb gemensam lek eller ett spel. Till exempel leken Tre saker, där alla 
ställer sig i ring och var och en i tur och ordning i en gemensam rytm säger tre 
saker som den först kommer att tänka på.  Leken börjar med att alla klappar 



takten och säger ”Tre saker!”. Det är meningen att deltagarna håller uppe den 
gemensamma rytmen under hela leken och om rytmen bryts, börjar leken om 
från början. Tempot kan ökas. Lekens syfte är att bli en del av gruppen och få 
kontakt med de andra deltagarna med hjälp av fri association och humor. 

Om ni väljer att göra Dérive-vandringen i grupp är tanken att ni rör er som ”en 
gemensam organism”. Välj en metod, det vill säga ett visst sätt att gå. Efter 
vandringen ritar var och en en ungefärlig karta över rutten och beräknar hur 
lång den varit. Efter vandringen diskuteras upplevelsen i klassen och grupperna 
presenterar sina metoder och rutter. Metoderna kan vara t.ex.

- Akta dig för trottoarkanten!
- En upptäcksfärd i konsten
- Skräpen i miljön
- Årstidernas under
- Följ den röda färgen!
- En på förhand uppgjord rutt eller mönster som man försöker följa
under vandringen

Det är meningen att vara helt tyst under vandringen. Om ni rör er i par eller i 
grupp, bidrar varje deltagare till att styra gruppen. Alla måste vara lyhörda för 
hur de andra rör sig. Syftet är att besluten att ta sig fram fattas tillsammans, 
genom att följa varandra, men utan att tala. Om ni väljer ensamvandring ska 
vandraren koncentrera sig på den metod hen valt. Om du har valt till exempel 
den röda färgen ska du söka röda saker i din omgivning, följa dem och göra 
iakttagelser. Den som deltar i en Dérive-vandring ska ge sig hän åt tillfälliga 
impulser, överraskningar och att ändamålsenligt villa bort sig. Kom ändå ihåg att 
vara försiktiga och följa trafikreglerna!

Uppgiften betonar utforskning av den egna identiteten, handling och 
beslutsfattande genom samarbete, lekfullhet och humor. Ambitionen är att ge 
eleverna en tvärvetenskaplig lärandehelhet och uppmuntra till upplevelsemässig 
inlärning med hjälp av alla sinnen och aktivitet.

Uppgiften hänför sig till följande delområden i läroplanen: 
Bildkonst
Mångsidig kompetens: 
K1 Förmåga att tänka och lära sig 
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens 



4. Vad är genant?

Åldersrekommendation: åk 1–9, gymnasiet och andra stadiet 

Gilbert & George slår vakt om genans i sin konst. Olika slag av känslor och 
tolkningar är tillåtna när det handlar om konstverken på HAM:s utställning. 
”We wanted to do art to be embarrassed. Art that embarrasses ourselves. I 
think we still do that. We are very embarrassed sometimes at what we are 
doing, and that's a good feeling. When it hurts, then it's true for us.”
- Gilbert & George, 1997

a) Fundera i grupp på vad som senast gjort er generade och varför.
b) Gör en visuell framställning eller en performance om den genanta situationen.
Ni kan göra det ensamma, i par eller i grupp. Valfri teknik.

Uppgiften hänför sig till följande delområden i läroplanen: 
Bildkonst
Mångsidig kompetens: 
K1 Förmåga att tänka och lära sig 
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens 
K4 Multilitteracitet




