Jorn+Børn - Keramikkassen
Beskrivelse
"Ohøj ohøj. Selvom jeg altså har malet vildt mange
billeder, så har jeg også formet masser af ting i ler.
Ved I, hvad ler er? Ler er faktisk noget, man
kan finde i jorden uden for i naturen. Man kan finde
ler alle steder i jorden. I leret er der bittebittesmå
sten fra bjerge, der er gået i stykker."

Praktisk information
Udbyder
Museum Jorn

Forløbstype

Besøg på egen hånd

Jorn har masser af fortælle om sit arbejde med keramik.
Udforsk lerets forskellige muligheder og teknikker, når I
låner en keramikkasse med hjem i indskolingen.

Antal

30

Keramikkassen indeholder gengivelser af tre af Jorns
keramikværker. Til hvert værk hører en historie, som
Jorn fortæller, samt 3-5 aktiviteter, som fordeler sig på to
spor: Hverdagsporet og projektsporet. Vi anbefaler, at I
vælger aktiviteter fra hvert spor.

Hele året

Periode
Dette forløb er gratis
Emneområde
Kunst, arkitektur og design

Formål
Formålet med keramikkassen er, at børnene gennem en
introduktion til Asger Jorns kunstneriske univers får
mulighed for dels at udforske, undersøge,
eksperimentere og lege med ler, dels at udtrykke sig
kreativt i ler. Undervejs kommer børnene via
diskussioner, dialoger og aktiviteter igennem en række
temaer, som vedrører deres hverdag og udvikling.
Keramikkassen arbejder med temaerne sociale
kompetencer samt kulturelle udtryksformer og værdier.

Fag
Billedkunst

Kontakt udbyder
Museum Jorn
Gudenåvej 7-9
8600 Silkeborg

Sted
Tlf. 86825388
Arbejdet med Jorn+Børn kasserne foregår på egen
skole.
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Yderligere information
Aktiviteter
Jorn+Børn består af fem inspirationskasser, som kan
lånes af Museum Jorn og benyttes i institutionen og
skolen. De kan bruges i kort tid, hvor I f.eks. dykker
ned i en af fortællingerne eller en af aktiviteterne i
løbet af nogle timer. Eller kassen kan bruges som
del af et større projekt, f.eks. over 3 uger og på
tværs af institutionen/skolen. Det er op til jer, hvor
meget I ønsker at arbejde med fortællingerne,
værkerne og aktiviteterne. Kasserne kan sagtens
genlånes.
Efterbehandling
Når man har arbejdet med en af kasserne i
institutionen/skolen, er det oplagt at besøge
Museum Jorn. Her vil I sammen med museets
formidler gå på opdagelse og se kunstværkerne i
virkeligheden. I vil både se på nogle af de værker, I
har arbejdet med og måske på nogle andre. En
række rekvisitter er med til at gøre oplevelsen
spændende og nærværende for både børn og
voksne. Der er også mulighed for at booke en
workshop i Museets værksted.
Forslag til forberedelse og/eller efterbehandling i
daginstitutionen
Når man har arbejdet med en af kasserne i
institutionen/skolen, er det oplagt at besøge
Museum Jorn. Her vil I sammen med museets
formidler gå på opdagelse og se kunstværkerne i
virkeligheden. I vil både se på nogle af de værker, I
har arbejdet med og måske på nogle andre. En
række rekvisitter er med til at gøre oplevelsen
spændende og nærværende for både børn og
voksne. Der er også mulighed for at booke en
workshop i Museets værksted.

Inspirationsmateriale
Keramikkassen indeholder gengivelser af tre af
Jorns keramikværker. Til hvert værk hører en
historie, som Jorn fortæller, samt 3-5 aktiviteter,
som fordeler sig på to spor: Hverdagsporet og
projektsporet. Vi anbefaler, at I vælger aktiviteter
fra hvert spor.

Tilmelding
Tilmelding
Book en keramikkasse på Museum Jorn på tlf.
86825388 eller reception@museumjorn.dk.
Museum Jorn kører kassen ud til jer.
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