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I atelieret mitt i Nederland arbeider jeg som billedkunstner i mitt frie arbeid med tema landskap. 
Jeg har en stor pasjon for nordlige landskap og har laget en serie malerier etter forskjellige reiser til Norden. 
Mer informasjon kan du finne på nettsiden min: www.marjopotma.nl 

Nå er dette hovedsakelig malerier, men etter avgangseksamen på kunstakademiet i Nederland har jeg arbeidet 
både to-og tredimensionalt i forskjellige materialer. Slik har jeg laget forskjellige veggmalerier, kostymer og 
bakgrunn i teater for en dansegruppe, formgitt en kjole for et tidsskrift, forskjellige keramiske objekter, portretter, 
bilder, malerier, tekstil, møbelformgivning, illustrasjoner, fotografier av landskap, og så videre.  
 
Yrkeskunstner i klasserommet. 
La barn se annerledes på sine omgivelser. 
 
For barn i barneskolen har jeg utviklet og utført forskjellige kunstworkshops. Jeg vil gjerne interessere barn for 
deres omgivelser på en kreativ måte og med glede. I mine workshops lar jeg barna se mye på arbeider fra deres 
egen fantasi. Den som trenger det, skal jeg hjelpe og styre litt. På grunn av sted og deltakere er hver 
kunstworkshop enestående. 

 

 
 
 
 
 
 

 
“Gruppeportrett av læreren som 
tar farvel med skolen” 

 
I denne kunstworkshop maler og tegner barna to 
portretter. Ett av seg selv og ett av læreren som tar 
farvel med skolen. Vi kikker sammen på og omtaler 
hvordan en annen kunstner har laget portretter. Vi 
snakker om erfaringer av ansiktsstrekk vi kunne bruke 
i portrettmaling. Alle selvportretter av barna former 
sammen et stort romlig gruppeportrett og kan bli 
værende på en plass i skolen. Portretter som barna 
har laget av læreren former tilsammen en 
farvelpresang til læreren. 
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“Diker, linjer i det nederlandske 
landskapet ” 
 

For barn i barneskolen, i alder av 10 år til omtrent 13 
år. 
Diker ligger som linjer i nederlandske landskap, de har 
skapt det nederlandske landskapet og er del av 
nederlandsk arvegods. I dette prosjektet bli barn 
utfordret som framtidens mennesker til å planlegge 
diker for framtiden. De skal først bygge et dike av 
forskjellige materialer, som sand, perler, stykker polert 
glass, for å vokse i ideen sin. Etterpå skal barna 
planlegge diket sitt i maling og lære slik med lekende 
letthet forskjellige maleteknikker, som å blande farger. 
Ved selv å planlegge et dike vil barn se med andre 
øyne på landskapselementene. For nederlandske barn 
har jeg valgt et dike. Vi arbeider med et typisk 
nederlandsk landskapselement. Men for norske barn 
kan vi velge et annet typisk norsk landskapselement. 
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“Forbinde fortellinger” 
 
 
For barn i barneskolen, i alder av 5 år til omtrent 13 år. 
I denne kunstworkshop lar jeg barna se med andre 
øyne på deres egen skolebygning. Alle barna på hele 
skolen går på forskjellig vis i gang med dette emnet. 
Førskolegruppen lager flagg med fortellinger på. Disse 
blir på slutten av timene symbolisk hengt i vinden, så 
deres fortellinger blir spredt over verden. Eldre barn 
arbeider på paneler, om fortid, nåtid og framtid til 
denne skolebygningen. Med lekende letthet lærer barn 
forskjellige maleteknikker. Klassen med de eldste 
barna på skolen får den spesielle oppgaven å binde 
sammen alle løse elementer, laget av alle barna på 
hele skolen (eller flere skoler), til en stor romlig helhet. 
Til avslutning er det mulig å presentere barnas arbeid 
for foreldre og andre interesserte. 
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Kunstworkshop på forespørsel 
 

Selvsagt er det også mulig, i samråd med kunstneren, å lage en spesiell kunstworkshop for en bedrift eller en 
annen organisasjon. Siden hver kunstworkshop er annerledes på grunn av sted og deltakere, er prisen på hver 
kunstworkshop forskjellig. Send meg deres ønsker, antall deltakere og hvilket budsjett du har og jeg skal hvis 
mulig reagere med en plan for en spesiell kunstworkshop. 
 
 

 

På den nederlandsk side finne du mer informasjon:  
www.marjopotma.nl 
 
Klikk på hjemmeside i nederlandsk:  
Educatieve kunst projecten      For informasjon om       Pedagogiske kunst og kultur klasser i skolen 
Klikk på denne siden på: 
Bekijk hier de projecten            For informasjon om,      Se prosjektene og workhsops 
Scholen waar ik ben geweest   For informasjon om,      Skolene jeg har vært i Nederland 
Foto album                                 For informasjon om,      Bilder  

 

 
 
Vil du ha mer informasjon, send en epost til: info@marjopotma.nl   
Jeg svarer tilbake i norsk 
 

http://www.marjopotma.nl/
http://www.marjopotma.nl/index.php?page=educatievekunstprojecten
http://www.marjopotma.nl/media/files/EducatieveKunstWorkshopsMarjoPotma.pdf
http://www.marjopotma.nl/media/files/ScholenwaarikbengeweestMarjoPotma.pdf
http://www.marjopotma.nl/index.php?page=educatievekunstprojecten&subpage=fotoalbum
mailto:info@marjopotma.nl

