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Under hösten visar Internationella 
Barnkonstmuseet konst av 90 unga 
afghaner som i bilder illustrerar hur de 
upplever Afghanistan och hur de hop-
pas att landet kommer att se ut om tio 
år. Det är en utställning med en fantas-
tisk samling teckningar om både krig 
och hopp som just nu visas på Fuller-
sta Gård konsthall i Huddinge centrum.

Text | Erik Halkjaer

– Afghanistan har vi tidigare inte haft i våra 
samlingar och landet känns väldigt aktuellt 
att lyfta fram med krig och oroligheter. Vi 
vill ge barnen en röst. Utställningen handlar 
mycket om barns framtidsdrömmar, säger 
Sofia Fredin Broman, utställningsproducent 
på Internationella Barnkonstmuseet.
 Utställningen är resultatet av ett nära 
samarbete mellan Barnkonstmuseet och 
SAK. Tillsammans har man samlat in 
barnbilder till utställningen via SAKs 
skolor i Afghanistan. 90 afghanska barn 
och ungdomar mellan 13 och 18 år har 
också bidragit med konstverk som visas 
i utställningen. 54 av dessa visas i utställ-
ningen Barn i Afghanistan – ett liv i krig 
och drömmar om framtiden. 

Hur är det att bo i Afghanistan?
I utställningen visas även ett antal olje-
målningar skapade av ensamkommande 
flyktingbarn som i dag bor på ett grupp-
boende i Vingåker. Målningarna skildrar 
hur det är att växa upp i Afghanistan och 
att komma till Sverige.
 – Det är kul att ett museum i Sverige har 
en utställning om Afghanistan som visar vad 
man gör i Afghanistan och hur det är där. 
Jag har varit på några ställen i Afghanistan 
och jag hittade nya ställen där jag inte har 
varit när jag tittade på bilderna. Jag tycker 
om de gamla sakerna. För jag har några 
likande grejer hemma, sa Kamran, 12 år, när 
han i september besökte museet
 Efter att ha visats på Internationella 

Barnkonstmuseet i Vårby, kan nu utställ-
ningen ses på Fullersta Gård i Huddinge 
till den 11 november och på Galleri Lyk-
tan i Skogås Centrum 17 november till 12 
december, 2012.   •

Barn i Afghanistan
Ett liv i krig och drömmar om framtiden

Kvinnor, Talibaner och framtid•	 . Lotta Hedström, Svenska Afghani-
stankommitténs ordförande håller föredrag om framtidens Afghani-
stan. 25/10 kl. 18-19 på Fullersta Gård, Huddinge.
Höstlovsprogram vecka 44•	 . Tillverka en flygande drake, brodera 
med pärlor och prova på att knyta mattor. 30/10-1/11 kl. 13-15 på 
Fullersta Gård, Huddinge.
Vernissage•	 , föredrag Bakom Burkan och modevisning i Skogås. 
Johanna Fogelström, Svenska Afghanistankommitténs Sverigechef 
inviger utställningen och håller föredrag om kvinnor situation i Af-
ghanistan. 17/11 kl. 12-15 på Galleri Lyktan i Skogås Centrum.
Afghansk mattkonst. •	 Jan-Inge Bengtsson, mattexpert föreläser om 
symboliken i afghanska mattor. 27/11 kl. 18-19 på Galleri Lyktan i 
Skogås Centrum.
Afghanistan – ett Sverige av igår. •	 Börje Almqvist, journalist och afghanistankännare 
berättar om Afghansk kultur. 5/12 kl. 18-19 på Galleri Lyktan i Skogås Centrum.

Program: oktober-december

Verklighet och utopi. Tecknaren heter Karima och kommer från Afghanistan.

Sofia Fre-
din Broman är 
utställningspro-
ducent.

Internationella Barnkonstmuseet är 
Sveriges enda i sitt slag och visar 
barnkonst från hela världen.
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