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Se meg er et fotoprosjekt som
setter deg inn i en kunstnerisk
prosess av problemstillinger.

Temaet er deg selv.

Guslel k

ken

Fotografiets etiske grenser, forholdet
mellom privat og offentlig sfære og
ny bildeteknologi problematiseres.

Mobiltelefonkamera brukes til å
portrettere deg selv ut fra
fire gitte kategorier: selvportrett,
interesse, maten min og hjemmet
mitt.
Med en innføring i visuell
kommunikasjon og bruk av
mobiltelefonkamera, utforsker
se meg samtidens bildeestetikk
og egne personlige visuelle uttrykk.
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POPULÆRTEKNOLOGI I SKOLEN
Skolen er bærer av en kunnskapskultur og en samværskultur som
må være åpen for verden rundt,
men som samtidig må danne
en motvekt mot omgivelsenes
negative påtrykk. Den må forsvare
barndommens og ungdomsalderens egenverdi, men også
være et alternativ til ungdommens
egen kultur.
(Generell del av læreplanen, s. 30)

Oppga ven var gøy.
Vi fikk vist fram
hvordan vi bor, og
det er bra, for det
er ikke alle som
kjenner hverandre så
godt selv om vi går i
samme klasse.
Ungdomsskoleelev fra Horten.

Se meg passer godt for elever i
grunnskolen og videregående,
og særlig fra åttende klasse opp
til VG1 nivå.
Prosjektet kan brukes i tverrfaglig
arbeid med norskfaget (sammensatte tekster), samfunnsfaget
(demokrati og rettigheter), KRL
(etikk og moral), Teknologi og
design (samfunnsmessige utfordringer knyttet til elektroniske
kommunikasjonssystemer) og
Kunst og håndverksfaget (visuell
kommunikasjon).
Elevene bruker digitale verktøy
(mobiltelefonkamera) for å utforske temaet for prosjektet.

PRODUKSJON
Presentasjonsdagen

Det beregnes en klasse (eller
max 30) per presentasjonsdag.
Mot slutten av dagen introduseres
du for portrettoppgaven, som
gjøres ferdig hjemme samme dag.

Besøkende billedkunstner forteller om egen praksis og viser
frem kamerabasert arbeid som
utforsker dagens bildekultur.
Gjennom praktiske oppgaver
trenes du opp i billedkonstruksjon og visuell kommunikasjon.
Disse erfaringene vil være utgangspunkt for diskusjoner om
forholdet til fotografiet, identitet,
etikk og juss.

Oppgave: portretter deg selv
ut fra de fire kategoriene selvportrett, interesse, maten min og
hjemmet mitt!

Dagen består av er en kombinasjon av presentasjon av kunstprosjekt, visuelle oppgaver og
diskusjon.

Vi har utlånstelefoner om du
ikke har din egen kameramobil.

Innsamlingsdagen er en avtalt
dag etter besøket, hvor vi overfører bildene. Om det er et klassebesøk, vil elevene blir hentet ut av
klassen i små grupper eller
enkeltvis. De må derfor ikke ha
gymnastikk eller andre ting som
gjør det vanskelig for dem å
komme fra.
I etterarbeidet blir blidene digitalt
behandlet og plassert i se megmalen. Kommunen og skolen vil
motta en DVD hver, med alle se
meg bildene. Det forutsettes at
alle de fire bildene og eventuelt
sam-tykkeskjema har blitt levert,
for at se meg bildet blir ferdigstilt.

GRUNNPAKKE!

VISNINGSMULIGHETER:

1.INNSAMLING

Du sender dine bilder til se meg sin datamaskin gjennom bluetooth eller infrarød overføring.

UTSTILLING PÅ RULL

Arkivarisk høykvalitets print.

SKJERM

Visning på monitor i
HD kvalitet.

WEB

Dynamiske visning
på internett.

3.DVD
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2.REDGERING

Resultatet leveres på DVD i
høyoppløselig printversjon,
lavoppløselig webversion
og en presentasjonsfilm
over alle arbeidene.

FOTOBOK

A4 format fra 1 til
så mange
eksemplarer
som du ønsker.

ENKELTRAMME

Hvert enkelt arbeid
monteres i rammer
i størrelse 20*30.

Bildene redigeres og fargekorigeres,
før de settes sammen i se meg-malen.
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KUNSTNERISK ARBEID
Du kastes inn i en selvrefleksiv
praktisk og analytisk prosess som
skal hjelpe deg i å forstå deg selv
i perspektiv av den komplekse
teknologiske og visuelle kulturen du
er en del av.
Gjennom en vekselvirkning mellom
visuelle eksempler, muntlig
diskusjon, og praktiske fotooppgaver, utfordres du til å stille
spørsmål ved deg selv og sin egen
hverdag.
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MOBIL [TELEFON]
Mobiltelefonen blir stadig mer
avansert. Den brukes ikke bare
til å ringe med, men også til å
sende tekstmeldinger, fotografere
og dele bilder, høre på radio eller
musikk, se filmer, og til å surfe på
nettet med.
Mobiltelefonen er et verktøy og et
leketøy. Den er ikke lenger en
telefon, men en datamaskin.

Jeg hadde ikke
tenkt så mye på
dette forholdet
mellom det
offentlige og det
priva te.
Ungdomsskoleelev fra Oslo.

KONTROLL OVER EGET BILDE
Mobiltelefonkamera er det mest
private kamera vi til nå har hatt,
og samtidig som det er det mest
offentlige.
Mobilkameraet er en effektiv
billedkringkaster. Du kan dele
med dine venner som en kopimaskin, en visuell notatblokk eller
et globalt postvesen med
umiddelbar levering.

Vi tar masse bilder
med mobilen ellers
også, men dette ble
ekstra fint. Vanligvis
legger vi ut bildene
på hjemmesider, på
MSN eller bruker
dem som bakgrunn
på mobilen.
Ungdomsskoleelev fra Horten.

Med populærteknologier som
mobiltelefonen og kompaktkamera
dokumenterer vi hverdagen og
deler den med venner og familie.
De fleste av de nye mediene er
i stor grad bildebaserte, og det
tidligere så tekstbaserte mediet
avisa bruker i økende grad bilder
i sin nyhetsformidling. I tillegg blir
bildeteknologien brukt til andre
formål enn å kommunisere og informere. Våre private gjøremål i
det offentlige rommet fanges
opp av et økende antall overvåkingskamera. Vi lever altså i en

bildekultur som blir mer og mer
kompleks, men i hvilken grad
øves vi opp til å forstå og
bearbeide og bruke disse visuelle
erfaringene? Hvilken kontroll har
vi på bruken av egne bilder, og på
når og hvor vi blir fotografert?
(Utdrag fra artikkel i Tilt; mediepedagogisk tidsskrift nr. 2, des 2008; om
Eivind Lentz og hans kunstprosjekt)

www.dubestemmer.no
www.denkulturelleskolesekken.no
www.datatilsynet.no
www.teknologirådet.no
www.kulurrådet.no
www.duo.uio.no (søk: Retten til eget bilde)

Se meg er beslektet med
du bestemmer, og kan brukes
som for-og etterarbeid.

Jeg ble litt skremt
over hvor mange overvåkingskamera som
finnes. Det er så lett
å bli fanget opp av et
overvåkingskamera
eller bli hacket gjennom
mobiltelefonene eller
da tamaskinen.
Ungdomsskoleelev fra Oslo.
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Denne brosjyren er støttet av:

www.telemuseum.no

