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Hvilke potensialer ligger i materialer som blir sett på som avfall? Kan
gjenbruksmaterialer forløse
kreativitet og bidra til
refleksjoner rundt demokratiske
prinsipper? I prosjektet
Ulikhetens muligheter ble disse
perspektivene undersøkt i møter
mellom barnehagebarn,
kunstneren Eline Medbø og
MUV (mulighetenes verksted)
Kreativt gjenbruk Oslo.
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MUV (mulighetenes verksted) Kreativt gjenbruk Oslo, er den yngste av flere gjenbrukssentraler i
Norge som henter inspirasjon fra Reggio Emilias ReMida-senter. Ulikhetens muligheter er MUVs
første store prosjekt. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Kulturetaten i Oslo kommune og
pengene ble brukt til å lønne kunstneren i prosjektet, til produksjon av dokumentasjon,
markedsføring og kompetanseutvikling for barnehageansatte.

Kunstneren, Eline Medbøe, er utdannet ved
Statens Håndverks- og Kunstindustri skole. Hun
jobbet med 10 barnehagegrupper for å lage en
temporær, utendørs installasjon på markedsdagen i Bogstadveien 6.sept. 2014.
Installasjonen var satt sammen av gjenbruksmaterialer. Kunstneren veiledet barna gjennom
kreative prosesser for å avdekke potensialet i
materialer som mange anser som avfall.

I den senere tid har jeg begynt å
anvende restmaterialer fra kunst- og
kursproduksjon i arbeidene min. Jeg
ønsker å vise verdien i det som
anses som avfall, utskudd,
etterlatenskaper, skadet eller ødelagt.
Eline Medbøe (www.elinem.no)
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Installasjonen
skulle bli som en
fantasiverden barn
og voksne kunne
tre inn i. Den
bestod av et stort
teppe som dekket
bakken, med ulike
nivåer og former
man kunne sitte
eller klatre på. Det
ble også laget en
telt-lignende form
man kunne oppleve
både fra utsiden og
innsiden.
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Åse Bakken og Tine Selinger er prosjektledere ved MUV, og oppdragsgivere i
prosjektet. De forteller: Vi ville jobbe med tekstile materialer i vid forstand, slik at det også omfattet
plast og andre materialer med stofflig preg.

Demokrati
I løpet av prosessen hadde prosjektet fokus på demokrati. Det ble konkretisert ved at det som ble
konstruert ble satt sammen av deler. Åse forteller videre: Hver del ble like viktig for helheten.
Gjennom arbeidet med å lage delene til installasjonen og sette de sammen, ville vi få en inngang til
å snakke om demokratiske prinsipper og synliggjøre hvordan ulikheter/individualitet er avgjørende
for å lage en spennende helhet.

Åse og Tine er begeistret over engasjementet rundt prosjektet. Det kom besøkende i alle aldre for
å være med på markeringen av Ulikhetenes muligheter, noe de mener lover godt for framtidige
aktiviteter ved senteret. Det er planlagt nye prosjekter sammen med kunstnere og barnegrupper,
workshop for barnehageansatte og pedagogisk kafe. I tillegg vil MUV huse pedagogiske nettverk.
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Åse Bakken og Tine Selinger er prosjektledere for MUV. De er styrere i Gydas
vei og Hamna barnehage i Oslo. Begge går Reggio Emilia Institutets
pedagogistautdanning i Malmø dette året.
MUV Kreativt gjenbruk Oslos åpningstider:
Mandag og onsdag: 9-12
Tirsdag og torsdag: 13-15.30.

Norsk Reggio Emilia Nettverk
Norsk Reggio Emilia Nettverk er en forening av enkeltpersoner og
institusjoner som ønsker å forsvare og fremme barns rettigheter.
NREN vil bidra til å utvikle pedagogisk arbeid i tråd med filosofi og
praksis i de kommunale barnehagene i Reggio Emilia, Italia, i dialog
med barnehagetradisjon og kultur i Norge. Nettverket skal fremme
og synliggjøre denne dialogen i Norge, og være en møteplass for
pedagoger, foreldre og andre som er inspirert av Reggio Emilias
pedagogiske erfaringer.

www.reggioemilia.no
post@reggioemilia.no
Medlemskap:
Barnehager: 600,Enkelpersoner: 400,Studenter: Gratis
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