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Maria i arbeid på kunstverkstedet på Kolibrisenteret i Brasil



I temaet om «Ikkevold» (5.trinn stopp 1) lærte dere om 
hvordan barna i Kolibriprosjektet i Brasil lever livene sine i 
områder hvor det er mye vold. Kolibriprosjektet lærte dem 
også om andre måter å løse konflikter på enn vold, og skape 
andre forbilder enn dem som bruker vold. Dere fikk også 
innsyn i at barna fikk være med på ulike kunst- og 
kulturaktiviteter. Deltagelsen i disse aktivitetene gir barna 
større innsyn i seg selv og sine medelever, og skaper 
forståelse og samarbeid. 

Nå skal dere få være med på en kunstaktivitet på 
Malerverkstedet i Kolibri Brasil.



FNs bærekra+mål nr 16:

Mål 16: Fremme fredelige og 
inkluderende samfunn.

16.1 Oppnå en betydelig reduksjon i 
alle former for vold og andelen 
voldsrelaterte dødsfall i hele verden.

Se video om FNs Bærekraftmål 16

https://youtu.be/NdXf1LULcqE


FNs barnekonvensjon sier:

Art 28: Barn har re- .l Utdanning. 

Art. 29: Målet med utdanning: Barn har re- .l å utvikle 
personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det 
er mulig. 

Art. 31: Barn har re- .l Lek og Fri.d. 



Om Children At Risk Founda5on (CARF) 
og barna i Brasil

CARF ble startet av Gregory Smith i Bergen, Norge i 1992. De første årene ble det 
drevet et arbeid blant gatebarn i São Paulo. De så da at de fleste gatebarna kom fra 
slumstrøkene (favelaen) i utkanten av byen. Fra år 2000 ble derfor fokus endret til å 
jobbe forebyggende blant barn som vokser opp i disse slumstrøkene, slik at de 
kunne gripe tak i barna og gi dem hjelp, før det kom så langt at de havnet som 
gatebarn. 

I dag driver Kolibri Brasil tre aktivitetssentre. Barna må forplikte seg på å følge 
undervisning i vanlig offentlig skole og så kommer de på sentrene når de ikke er på 
skolen. På sentrene får barna tilbud om ulike aktiviteter med fokus på kunst og 
kultur. I tillegg gis det tilbud om yrkesopplæring, slik at ungdommene kan få seg 
jobb og forsørge seg selv og sin familie. 

Fra 2022 vil alle sentrene også bli skolefritidsordning – SFO for alle barn på de 
offentlige skolene i favelaen. 



Se video: “Kolibri Brasil” 
Her møter du Robert 9 år som vise deg rundt på de ulike sentrene 
og noen av aktivitetene. 

Se video: KLIKK HER 

https://youtu.be/KTuBhToThjQ


Kunstverkstedet i 
Kolibri Brasil

Kunstverkstedet ble skapt av 
Ordalina Filipe. Hun er 

opprinnelig frisør, men hun har 
brukt sine fantastiske 

kunstneriske talenter til å 
undervise barna både i 

kunstverkstedet og innen 
frisørfaget. Hun har jobbet i 

prosjektet i nesten 30 år og har 
vært som en mor for mange av 

barna.

Hun er i dag en anerkjent 
kunstner i Brasil, både for sin 

kunst og for måten hun 
underviser på. Ordalina Filipe



Hva skjedde da 
barna i Brasil 

oppdaget 
de@e bildet på 

interne@?

Det skal du få vite eIer at du 
først får vite mer om deIe 
bildet.

Vet du hva det heter?

Vet du hvem som har malt 
det?

Hvilke følelser gir deIe 
bildet deg?



Bildet heter Skrik og er malt av Edvard Munch. Det er et av verdens mest berømte bilder. 
Bildene og lenkene om Munch i dette opplegget er hentet fra MUNCH-museets nettsider. 

OM 
MUNCH

Klikk her så får du mer 
informasjon om SKRIK -
bildet. 

Klikk her så får du se en 
video om Edvard 
Munch.

https://munch.skolen.cdu.no/komponent/om-munch-61576d9b7d96bb43a4f74aff
https://digitaltmuseum.no/011085443043/utviklingen-av-motivet-skrik
https://munch.skolen.cdu.no/komponent/om-munch-61576d9b7d96bb43a4f74aff


Ekspresjonisme

Edvard Munch var en av de første 
malerne som ville uttrykke sterke 
følelser gjennom sin kunst.

Skrik er et av bildene han malte. 
Det er kjent over hele verden. 
Mange opplever sterke følelser når 
de ser bildet.

Skrik har inspirert andre kunstnere, 
tegneserier og populærkultur. Skrik 
har fått en egen emoji. En skikkelse 
med noe som ligner et 
dødningehode skriker i angst. De 
blodrøde linjene i himmelen har 
også blitt sammenlignet med 
lydbølger, som om Munch forsøkte 
å male lyden av et skrik i naturen. 😱



Dere skal nå male en studie 
av Munch si@ SKRIK. 

Men før dere går i gang, skal dere  få møte 
barna i Brasil og se hvordan de gjorde det.

Klikk Ml neste bilde. 

Oppgave: 

Klikk på bildet så kommer bildet 
i stor og god utgave.

https://munch.skolen.cdu.no/komponent/munch-skrik-61682d39932da6fe0407f402?_=kjente-bilder-6166dddae0c7897b1fda9bbb


Hva gjorde 
barna i Brasil, 
da de møtte 

SKRIK, og hva 
opplevde de? 

Ordalina underviste dem om 
Edvard Munch siI bilde. Hun 
lærte dem også om hvordan 
de kunne blande alle farger 
bare ved hjelp av rød, blå og 
gul, og gjøre fargene lysere og 
mørkere med hvit og svart.



Barna ble helt 
fasinert av 

SKRIK
Alle satte i gang med å male.



Alle disse barna har hatt 
opplevelser som har gjort 

dem veldig redde og full av 
angst.

Nå så de at Edvard Munch 
hadde malt følelsene de 

hadde inni seg. Han har klart 
å male angsten og redselen.



Barn i alle aldre 
malte Skrik.



Her ser du 
forskjellige 
utgaver av 
SKRIK.



I ettertid brukte de mye tid 
på å snakke om disse 

følelsene. På den måten fikk 
de snakket om vanskelige 
opplevelser med barna. 



Bilder klare til utstilling.



Det kan gjøres på to måter:

q Male en kopi av Skrik hvor du gjennom å studere bildet (se neste 
side), maler en kopi så godt du klarer, slik som barna i Brasil gjorde.

q Male diO eget SKRIK. Tenk igjennom om det er noe du synes er 
vanskelig eller vondt, noe du gruer deg for eller er redd for. Mal så 
et SKRIK-bilde med diO tema. Husk at det også kan være et abstrakt 
skrik.

Oppgave: 

Nå kan dere male en studie av Munch sitt SKRIK. 

https://munch.skolen.cdu.no/komponent/munch-skrik-61682d39932da6fe0407f402?_=kjente-bilder-6166dddae0c7897b1fda9bbb


Jobb med bilde ditt.

Barna i Brasil brukte 
akrylmaling. Det fungerer 
godt.

Klikk her så får du se en video
med Mps om hvordan male 
SKRIK med akrylmaling.

Klikk på bildet så kommer bildet 
i stor og god utgave.

https://youtu.be/7P2Ss3A1jLk
https://munch.skolen.cdu.no/komponent/munch-skrik-61682d39932da6fe0407f402?_=kjente-bilder-6166dddae0c7897b1fda9bbb


carf.no

Etterpå lager dere en 
klassesamtale sammen med 
lærerne deres. 
Gå tilbake til nettsiden.


