Fra ørken til oase
OSEANIA
23.08 - 11.10.2008. Fra 0 år.
For barnefamilier lørdager og
barnehager ukedager.
Besøkelsestall: 511
Produsert av Annette og André
Marandon i samarbeid med
Bergen Kunstmuseum/Kristin
Veggeland.
Formidlere: Annette Marandon og
Kristin Veggeland.
Filmvisning i utstillingen lør 27.09; Sirre Strikk og
Padde Ball (forfilm; Moldvarpen og den grønne
stjernen). Del av ZEBRA - barnefilmklubben på
Barnas Hus.

Når vi går inn i rommet er det stille morgen
på havet. Sjøen ligger rolig. På havbunnen
skjuler det seg små lys som kan flyttes,
tennes og slukkes. De kan grave seg ned
i sanden eller ri på bølgene. Barna leker,
utforsker og er selv havdyr under tangen.
Grønt og brunt kamuflasjenett (militært
utstyr) på gulv (‘havbunn’), hvitt
kamuflasjenett (‘korallrev’) på vegg. Flak av
aluminimusfarget, reflekterende varmefolie
(nødteppe) (‘havoverflate’) er spent
horisontalt i rommet og deler det i to.
Under det grønne kamulasjenettet skjuler
det seg tepper, puter og europaller som
bygger opp havbunnen og skaper en
sandbanke. Mellomrom mellom
varmefolieflakene gjør det mulig å stikke
hodet opp over vannet.
Bølger, lyd og vind lages ved å dra i tauene
som holder havoverflaten oppe.
Med garn og piperensere befolker barna
havet med tang og sjødyr.

Vedlegg 2

INN I SKOGEN
07.02.09 - 28.02.09. Fra 1 år. For
barnefamilier lørdager
og barnehager ukedager.
Besøkelsestall: 313
Produsert av Annette og
André Marandon.
Formidler: Annette Marandon.
Filmvisninger i utstillingen; Ert, Kapteinen og den
ensomme prinsen (forfilm; Sandslottet), Hvem skal
trøste Knøttet?, Disa flytter til Japan. Del av ZEBRA barnefilmklubben på Barnas Hus.

Når vi går inn er det natt. Vi utforsker. Barna
går inn og ut av skogen (markert som sirkelen/
stammen/skogen av trær i midten av rommet).
Barna leker med lysene.
En søyle (stamme, skog) av
aluminiumsstenger danner en sirkel midt i
rommet. Nedre del av søylene er stedvis
omkranset av semitransparent, rødt
markeringsnett (brukes for å merke kabler
som graves ned). Samme nett, i grønt, løper
som tverrgående bånd (blader, greiner)
mellom søylene opp mot taket/himmelen.
Gulvet/skogbunnen er dekket av ulike tepper i
hvitt, grått og grønt; ull, syntetisk materiale og
skinn.
På fondveggen: Projeksjon av grønn sol. På
motstående vegg. Et stort glassvindu dekket
av grønt maskeringsnett, belyst fra baksiden
med grønt lys.
Små flyttbare lys i grønt, rødt og blått som
barna selv kan trykke av og på.
Med fjær, sugerør og piperensere befolker
barna skogen med innsekter, blomster og dyr.

