Informasjonsplakater ved inngangen til installasjonen:
Rød Sko Savnet
- en installasjon for de aller minste

Idé og produksjon:
Teater Fot v / Lise Hovik i samarbeid med Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
Røde sko og andre rekvisitter:
Fra Teater Fots teaterforestilling De Røde Skoene (2008-10)
Installatører: Lise Hovik og Rebekka Skauge
Filmer:
Mamma danser av Mali Finborud Nøren
Tre små søstre av TAGLINE (animasjon)
Gudrun og Ellinor av Lise Hovik
Komposisjoner: Tor Haugerud
Studiomusikere: Tor Haugerud, Ståle Storløkken, Marianne Baudouin Lie, Sigrid Stang
Utstillingen er laget for barn fra 0-3 år og deres voksne. Her er tanken at barna fritt skal
utforske rommet og det er lov til å ta på alt. Ikke bare se, men røre! Noen av tingene er
gamle, og det går an å være litt lett på labben. Det kan være spennende å krype inni, under,
oppå og rundt alle tingene. De skoene barna kan få tak i selv, kan både prøves, lyttes til og
lekes med. Det kan også de gamle barnelekene og koffertene. Filmene er både til å se på og
til å "bade" i, hvis det er fristende!
De voksne må støtte barna i deres utforsking av rommet og tingene, ikke styre og
bestemme, men lytte til det barna vil, og undersøke og leke sammen med dem.
Søndager vil voksne profesjonelle kunstnere innen dans, teater og musikk være tilstede i
rommet og skape nye former for samspill med hverandre og med barna. Da er det bare å
spisse ørene og gni seg i øynene, for da kan alt skje!
Rød Sko Savnet handler om minner, om barndom, om lek og nostalgi. For å skape en bro
mellom voksnes ofte nostalgiske barndomsminner og barns konkrete, sanselige
opplevelsesverden, har denne utstillingen blitt til. Rød Sko Savnet er inspirert av eventyr,
drømmer, røde sko, danseglede, musikk og ting som bærer historier i seg. Leker og
barnemøbler som er velbrukte, slitte og kroppslige. En liten krakk til en liten kropp. En liten
hest som er akkurat passe stor til å ri i galopp. En gammel sko som har mistet kompisen sin.
Noe mistet, noe funnet, noe rødt, noe søtt, noe bløtt. Noe svart, noe hardt. Hvite
barndomsminner, våte sokker, røde støvler og en lang, lang vei å gå…
Velkommen til en sanseopplevelse med de minste barna som veivisere!

