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Kortfilm	  om	  årstider	  publiceras	  i	  oktober	  	  
i	  Barnens	  och	  de	  ungas	  konstkalender 	  
	  
Kortfilmen	  Årstider	  är	  en	  fantasifull	  tolkning	  av	  de	  fyra	  årstiderna.	  Videon	  som	  publiceras	  i	  oktober	  
i	  Barnens	  och	  de	  ungas	  konstkalender	  är	  producerad	  av	  Sydkustens	  ordkonstskola.	  I	  filmen	  
förvandlas	  ordkonsteleverna	  till	  fyra	  årstider	  och	  brevväxlar	  med	  varandra	  för	  att	  lära	  känna	  
varandra	  bättre.	  Filmen	  illustrerar	  samtidigt	  hur	  en	  process	  under	  en	  ordkonstlektion	  kan	  se	  ut.	  	  
	  

Eleverna	  i	  Sydkustens	  ordkonstskola	  gör	  sin	  egen	  
tolkning	  av	  våra	  fyra	  årstider	  i	  diktform.	  Texterna	  
har	  fått	  sin	  inspiration	  av	  elevernas	  egna	  
erfarenheter	  av	  den	  finska	  naturen	  och	  
årstidsrelaterade	  traditioner.	  Naturens	  rytm	  flyter	  
in	  i	  texterna	  genom	  känslobeskrivningar	  och	  
ordval.	  Samtidigt	  är	  kortfilmen	  en	  kommentar	  på	  
hur	  viktigt	  det	  är	  att	  kommunicera	  med	  öppenhet	  
och	  nyfikenhet.	  Fast	  vi	  lever	  så	  nära	  varandra,	  är	  
det	  bra	  att	  komma	  ihåg	  att	  ibland	  fråga	  hur	  den	  
andra	  mår	  för	  att	  rubba	  förutfattade	  meningar.	  Ett	  

bra	  sätt	  att	  rubba	  förutfattade	  meningar	  är	  just	  genom	  konsten.	  Alla	  texter	  och	  dikter	  är	  skrivna	  av	  
ordkonstnärerna	  själva.	  
Se	  videon	  här:	  http://www.suomikalenteri.fi/taidekalenteri/lokakuu-‐arstiderna/	  

	  
Varje	  månad	  under	  året	  2017	  publiceras	  en	  video	  i	  Barnens	  och	  de	  ungas	  konstkalender	  som	  
illustrerar	  barns	  och	  ungas	  konstskapande	  runt	  om	  i	  landet.	  Barn	  och	  unga	  har	  huvudrollen,	  
framför	  allt	  i	  deras	  tolkning	  av	  finländsk	  kultur,	  språk	  och	  natur,	  både	  nu	  och	  i	  vår	  närframtid.	  
Projektet	  är	  en	  del	  av	  Finland	  100-‐programmet	  och	  huvudarrangören	  är	  Förbundet	  för	  
grundläggande	  konstundervisning.	  	  

Barnens	  och	  de	  ungas	  konstkalender	  hittas	  på	  adressen:	  www.suomikalenteri.fi/	  
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