SPILLETID
- Møtet mellom dataspill og scenekunst
- Sluttrapport

"Press Play skogen", Vestlandske kunstindustrimuseum. Foto: Bjarte Bjørkum.
Meningen med prosjektet var (iht. omtale til DKB) - Deltakerbasert spill-aktivitet iscenesatt gjennom fysisk
spillmiljø og spilloppgaver. Spilletid er et møtepunkt mellom dataspill og scenekunst. Sentralt står spillets
regler og landskapet en beveger seg i. I Spilletid finner en elementer fra brettspill til plattform- og
eventyrspill.
Med denne rammeplanen laget jeg et spill opplegg som kunne passe barnehage-barn, og som vi kunne få til ute
i barnehagene. Planen var i korte trekk å lage dataspill sammen med barna, la barna få være delaktig i selve
konstruksjonen (de laget tegninger til å utsmykke et virtuelt galleri) og la barna se sitt ”produkt” til slutt
gjennom å la alle få spille spillet. Jeg forsøkte også å koble det som barna så på skjermen sammen med
virkeligheten ved å kle meg selv ut som en av karakterene fra spillet og ”komme på overraskende besøk” i
barnehagen når Thomas – datamannen var opptatt på toalett-besøk. Vi satt oss også sammen og snakket om
spill og hva barna forbindet med det å spille.
Oppsummert i etterkant vil jeg si at prosjektet var meget vellykket. Både barn og voksne uttrykte stor
takknemlighet for å ha fått besøk av DKB og for å få ha opplevd dataspill på en ny måte. Jeg ble i stor grad tatt
veldig godt imot ute i barnehagene, og barna var med på leken fra første sekund. De få problemene jeg fikk
underveis skyldtes i stor grad at e-post ikke er en god kommunikasjonskanal mot barnehagene pr. i dag. Det
skyldtes også at enkelte barnehager ikke prioriterte opplegget nok (med det mener jeg at barna ikke var
informert om hva som skulle skje og det var satt av for liten tid til opplegget, og i to tilfeller ble barna overlatt
til meg omtrent alene slik at de ansatte fikk seg en velfortjent pause). Hvordan dette kan rettes til evt.
fremtidige lignende prosjekter er å benytte telefonen som kommunikasjons verktøy, gjerne flere ganger ta
kontakt med barnehagen der en avtaler tid og snakker litt om opplegget. Men dette er som sagt unntakene –
for de barnehagene som var forberedt og der barna var informert, var dette en veldig positiv opplevelse, ikke
bare for barna, men for de ansatte og meg selv også.
Produktet (spillet) ble levert ut på DVD i alle barnehagene, og barnehagene var oppmuntret fra min side til å
lage kopier til alle barna slik at de fikk mulighet til å spille hjemme. Har fått tilbakemelding fra et par
barnehager om at det var stas for barna å få vise frem spillet de hadde laget hjemme på hjemme-pcen.
Se vedlagte bilder for hvordan skuespillet utartet seg i barnehagen og hvordan spillet ble til slutt etter
medvirkning fra barna.

Barn i gang med spillproduksjon.

Gallileo Gallilei kommer ut av spillet på besøk for å klage sine arme råd om at alle bildene på museet/galleriet sitt har
blitt stjålet. Er det noen barn som kan hjelpe ham med nye tegninger?

Barna får (i forkant av besøket til Gallileo) se et nyhetsinnslag på storskjermen. Noen har brutt seg inn og har stjålet alle
bildene på Galleri Gallilei.

Dette bildet møter barna ved inngangen til Galleri Gallilei – Mange stolte ”kunstnere” på besøk i dag! Men ser ikke den
tyven litt kjent ut? (En av lederene i barnehagen blir da tatt bilde av og gjort om til en blyant-skisse)

Fra innsiden av Galleriet, mange fine tegninger!

Som på et Galleri kan en gå helt inn til bildet og studere det i ro og mak. Alle bildene hadde tegnerens navn skrevet på
fremsiden, sammen med en fin tittel på bildet.

Der det var plass kom det også inn noen bilder fra besøket.

