GeMik – Kunst som gestik og mimik
Undervisningsmateriale til børnehaver og indskolingen
Udarbejdet af Kulturhovedstad Aarhus 2017 i samarbejde med formidlingskonsulent Kirsten Tolstrup
Kulturhovedstad Aarhus 2017´s formidlingsprogram er støttet af 15. Juni Fonden
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Tak til 0.B fra Virklund Skole i Silkeborg Kommune
Stor og varm tak til 0.B og børnehaveklasseleder Susanne Vibro Petersen fra Virklund Skole for deres store indsats og samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af
GeMik-kataloget. Tak også til 0.B´s forældre, som alle har sagt ja til brugen af fotos i 0. B og til fotograf Per Bille, som står bag de skønne billeder.
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Kære Pædagog og kære lærere
Velkommen til GeMik – Kunst som gestik og mimik

Kulturhovedstad Aarhus 2017 præsenterer en fantastisk række international samtidskunst i Region Midtjylland. Ligesom rigtig mange kunst- og kulturinstitutioner i
hele regionen har bidraget med samarbejdsprojekter, så det samlede antal kunstværker, installationer, film, kunstværker i lyd og lys, udstillinger og meget mere som
vi kan opleve i løbet af 2017, er ganske overvældende.
Fælles for alle projekter er et højt ambitionsniveau og en høj kvalitet, hvilket giver enestående muligheder for helt særlige oplevelser for du, jeg og alle os, der har
mod, vilje og mulighed for at komme rundt i vores region – fra kyst til kyst!
Temaerne er mange, de rækker højt op, hvirvler ind i himlen og stikker dybt ned i vores rødder og vores fælles historie. Vi har i mødet med kunstens mangfoldige
udsagn mulighed for at sanse, føle, spejle os, tolke og udveksle med hinanden. Lad os tage udfordringen op, løfte blikket, tage ud både i det kendte og i det
ukendte, lad os opleve sammen og se, hvor det mon bringer os hen!
Aarhus 2017’s store kunstprogram invitererer os til dialog om grundlæggende menneskelige begreber. Vi kan med afsæt i kunst blandt andet lære om, lege med og
fundere over identitet og fælleskaber.
Hvem er vi?
Hvem var vi?
Hvem vil vi gerne være i fremtiden?
Hvad betyder fællesskaber?
Hvad kendetegner fællesskaber?
Hvad kræver fælleskaber af os?
Hvilke slags fællesskaber er vigtige for dig og for mig?
Hvilke slags fællesskaber vil vi fastholde og dyrke fremover?
Hvilke slags nye fællesskaber drømmer vi om?
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Vejledning til brugere af GeMik – Kunst som gestik og mimik

Når vi er i dialog med hinanden, hvad har så størst betydning? Vores gestik og mimik? Vores toneleje? De ord vi bruger?

GeMik er let at gå til
GeMik er sjovt og engagerende
Med Gemik beriger børnene hinanden og dig som underviser
I GeMik bruger vi mødet med kunst til at forstå hinanden

Er du nysgerrig på at komme i gang med GeMik med det samme? Så gå straks videre til GeMik-katalogets side 9 – første GeMik-værk!
Vil du vide lidt mere om baggrunden for udvikling af GeMik, så læs endelig videre!

GeMik træder ind i værdidiskussioner om identitet og sociale fællesskaber samt vores evne til at interagere med hinanden.
Er det sådan, at vi i dag til tider oplever en større og større afstand imellem os, forstået på den måde, at direkte fysisk kontakt let bliver bremset af en ”skærm”?
Hvad betyder dette i forhold til vores evne til empati og vores evner til at afkode hinanden?
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Vær med til at arbejde med et GeMik-katalog, som udforsker og sammenfatter handlingsbaseret erfaring, leg og dialog med nogle af de mange, mange nuancer af
forskellige humører og sindsstemninger som findes imellem mennesker. Fælles fysisk aktivitet forbinder form og indhold, når mødet med kunst omsættes til gestik og
mimik. Lad os herigennem fejre og udforske mangfoldighed, lad os være nysgerrige på hinanden og alt det vi ved hjælp af gestik og mimik afsender og aflæser hos
hinanden.
Lad jer inspirere af dette oplæg til et arbejds-katalog og vær med til at udbygge det.
Lav rollespil med de børn du underviser, enten ved, at du som lærer bruger dig selv eller vælger at inddrage andre professionelle, der optræder for og med børnene.
Det kan være en teaterforestilling eller måske en klovn, som optræder i mange forskellige skikkelser, fræk, sød, sjov kærlig, uartig, uforskammet, ulykkelig og mange
flere. Eller samarbejd med en eller flere kollegaer, og berig processen med hinandens kompetencer.
Kunst kan være et glimrende afsæt for leg og læring i arbejdet med kropssprog og empati. Som kunstformidler er det min erfaring, at børn har let ved en åben
dialog med kunstneriske udtryk og udsagn, og at vejen til dialog om stemninger, udtryk og indtryk ofte er kort og ligefrem.
Når man sammen med børn går tæt på og dybt i stemninger, følelser og identitetsskabende fortællinger af vidt forskellige udtryk, er det vigtigt, at man får skabt et
trygt rum, hvor den gensidige respekt er stor, og hvor det accepteres, at man sætter grænser for, hvor langt man vil gå. Kunst er god til lige præcis sådan et rum, for vi
starter lige der - i kunsten, ikke hos dig og ikke hos mig, men i noget andet, udenfor os selv.
Jeg forestiller mig, at herværende GeMik-katalog kan bruges på mange forskellige måder.

● GeMik sammen med en mindre gruppe børn
● GeMik sammen med en klasse
● GeMik med en årgang – 2 eller flere klasser
● En temadag med GeMik
● GeMik som den røde tråd i en temauge
● GeMik over ugens kunstværk
● Klassens eller gruppens GeMik-katalog
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Dette bare for at nævne nogle af de muligheder materialet har. Jeg har arbejdet med gestik og mimik med en gruppe børn, hvor samtale og ord var forbudt – kun
mimik og gestik satte dialogen. Et svært sted at starte, men GeMik og rollespil med afsæt i kunst kan videreudvikles og blive en konstruktion, man bygger ovenpå!
Man vil også kunne bruge anden lyd end ord. Fx kan man lave klappe-lyde med sine hænder. Altså tolke et kunstværk ved at klappe. Eller man kan lave enkle lydredskaber af paprør, plastikbøtter og lignende genbrugsting som en slags slagtøj. Ved ikke at bruge rigtige instrumenter, handler det ikke om at være god til at spille
på noget, alle har altså lige vilkår i legen. Flere elementer og materialer kan således indbygges i GeMik, ligesom der er rig mulighed for at inddrage kompetencer som
fx musik, krop og bevægelse/idræt og meget mere.

GeMik-kataoget består af 4 elementer.

● Fotos af kunstværker
● Fotos af 0.B. fra Virklund Skole i fuld vigør
● Ord og begreber samt beskrivelser af fotos
● Det, du sammen med en gruppe børn tilfører GeMik-kataloget

Som du vil se, er der ikke fotos af børnene fra Virklund sat til alle kunstværker i kataloget. Disse står dermed helt åbne for jeres egne indslag og udbytte.
Tilsvarende vil du let kunne udbygge kataloget med fotos af flere kunstværker, du oplever sammen med den gruppe børn, du arbejder med.
GeMik kan også bruges i direkte relation til adfærd i den gruppe børn, du arbejder med. Er der tilbagevendende konflikter eller situationer blandt børnene, som for
nogle af børnene giver problemer, ja – så vil disse kunne inddrages i GeMik, og måske dermed bidrage som bevidstgørelse og redskab til bedre relationer børnene
imellem.
OBS! De ord og begreber, der indgår i særskilt kolonne ved alle billeder i GeMik-kataloget, kommer fra dels børnene i 0.B på Virklund Skole, og dels fra omtale af
kunstnere, kunstværker, interviews og værdigrundlaget i Kulturhovedstad Aarhus 2017. Sæt selv nye ord og begreber til, eller find jeres helt egne.

Bekendtskaber og fællesskaber styrkes, når vi er vidner til hinandens reaktioner og følelser!
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Hvorfor GeMik?
I dialog og fællesskaber med andre mennesker er det vigtigt at kunne blive lyttet til, forstået og anerkendt, ligesom det er vigtigt at kunne lytte, forstå og anerkende
andre mennesker.
Har man disse egenskaber, så er man i højere grad tilbøjelig til at opsøge fællesskaber med andre og nysgerrig på flere fælles oplevelser med andre. Kort sagt, vi bliver
klogere på os selv og andre, hvilket gør os modige og giver os evnen til at turde møde verden!

Det vi lærer gennem både krop, sanser og hjerne sætter sig med stor sandsynlighed som viden!

Praktisk information

Hvis man arbejder med GeMik ved at lege med flere kunstværker umiddelbart efter hinanden, så kan det være en fordel, enten at være to personer til at varetage,
hver sin del af opgaven eller hvis man er én, at være meget tydelig omkring de skift, som vil være mellem dialog og tolkning med børnene på den ene side og fysisk
aktivitet på den anden side. Det kan altså være en god ide at tage en ”fortællehat” eller lignende på, så det for børnene er let at skelne mellem to forskellige
situationer og to forskellige roller som underviser.

For mig var det vigtigt, at børnenes reaktion på de fotos af kunstværker, jeg havde med, blev afgørende for hvor meget, hvor længe og hvor langt vi gik i leg og
aktivitet. Derfor var den forudgående planlægning åben for mindre ændringer undervejs. Det vil fremgå af GeMik-kataloget, at nogle kunstværker blev dvælet mere
ved end andre. Dette betyder ikke, at nogle kunstværker nødvendigvis er bedre egnet til brug for GeMik end andre. Det handler i højere grad om, at mærke og til dels
følge børnenes reaktion, tolkning og interesse for de enkelte kunstværker. De samme fotos af kunstværker vil sagtens kunne vises igen ved en anden lejlighed og/eller
måske tilgås fra en anden vinkel.
Rigtig god GeMik-fornøjelse!
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Friske og opmærksomme børn fra 0.B. Jeg præsenterer fotograf, Per
Bille, mig selv, og fortæller børnene om, hvad vi sammen skal lave.

GeMik

Opvarmning til leg og rollespil. Jeg går hen i et hjørne af lokalet
og kommer tilbage i forskellige humører, som børnene gætter!

Første billede er på lærredet, og børnene i 0. B ser opmærksomme på det, mens de står tæt sammen. Vi taler om, hvad vi
ser.

Kropssproget er tilbageholdende. Børnene står tæt sammen,
men de små forsigtige smil er brudt igennem. Vi er snart klar
til leg!

Vi er i gang. Kropsholdningen er afslappet og børnene vil
gerne være med. Vi vænner os til vores dygtige fotograf Per
Bille, som bevæger sig roligt rundt imellem os.
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Denne side er bevidst blank
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Ord og begreber:
Hendes Majestæt Dronning Margrethe
Smil, varme, venlighed, positiv, glæde, humor, ihærdighed, parathed, nærvær, ærbødighed, respekt, velvilje, veloplagt, godt humør, ophøjethed, ret ryg, smil i øjne
contra smil uden øjne!
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Dialog:
I forbindelse med opvarmningen forud for dette første billede, demonstrerer
jeg, hvordan man kan smile.
● Smile som kun én bevægelse omkring munden – ikke i resten af ansigtet og
slet ikke i øjnene.
● Smile ikke kun omkring munden, men i hele ansigtet og meget vigtigt også i
øjnene.
Da børnene ser billedet af Dronning Margrethe er de ikke spor i tvivl. Hun smiler
i både ansigtet og øjnene, altså er vi sikre på, at hun mener det, og ser ægte
glad, varm, nærværende, veloplagt og imødekommende ud.
Børnene begynder straks selv at smile i kontakten med billedet, og der er ingen
tøven om ægte contra uægte, når det kommer til smilets mimik!
Vi taler sammen om, hvordan man tiltaler en dronning, og hvordan vi opfatter
en dronnings mimik og gestik. Det handler om fx at være venlig, smile, være
veloplagt, rette ryggen og noget med respekt!

Egne notater:

GeMik:
Med en rengøringssvamp til hjælp på hovedet prøver vi at gå med ret ryg og
nakke som en dronning. Vi går rundt og ser venlige, ophøjede, værdige og
imødekommende ud, mens vi udstråler, at man kan have respekt for os.
Udover at gå og se ud som vi tænker, en dronning vil gå og se ud, prøver vi også
at hilse, som vi tænker, man skal hilse på en dronning. Vi bukker, nejer, bøjer
hovedet og vores mimik viser respekt.
Børnene går meget op i legen, gør sig umage og er dybt seriøse. De spejler sig
klart i hinanden, og tager på den måde ved lære af hinanden undervejs.
Billedet af Dronning Margrethe er på lærredet under hele aktiviteten, og
børnene vender ofte tilbage til det i dialog med og i videreudvikling af deres
gestik og mimik.
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Ord og begreber:
Forbehold, nøgtern, død, ensomhed, virkelighed, bevidsthed, gransker, positur, ro, langsomhed, gammel, lukket, venter, tålmodig, afslappet, beskytte sig, krop i
forfald, manglende fremtid, dyster, trist
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Dialog:
Vi taler om at blive gammel, om en krop i forfald, og kun ører og næse stadig
vokser, hvilket straks får børnene til at føle på deres egne ører og næser.
Ligeledes da vi taler om den slappe, uelastiske hud på fx halsen. Under dialogen
spejler vi os, i det vi ser på billedet, mens vi taler om det!
Der er ro over manden på billedet, men han ser ikke rigtig glad ud, måske fordi
han venter på snart at skulle dø, foreslår børnene. Det er ikke helt tydeligt, men
måske ligger hans arme over kors foran kroppen, og vi taler om, at det betyder,
at han i kroppen ikke er inviterende, men lægger lidt afstand, måske til den, der
maler ham.
Børnene synes, han ser alene ud, måske ensom? Eller også er han meget
tålmodig, fordi han har masser af tid, og ved han skal sidde stille, mens han
bliver malet.

Egne notater:

GeMik:
Aktiviteten begrænser sig til at mærke efter i eget ansigt. Børnene spejler sig i
og forestiller sig et ”kroppens forfald”, som for deres vedkommende ligger langt
ude i fremtiden.
Havde vi haft stole i vores lokale, ville vi have afprøvet forskellige måder at sidde
på. Dels med åben krop, og dels med lukket, tilbagetrukken krop. Ligeledes kan
man sidde som på spring på en stol contra, når man sidder med en
kropsholdning, der udstråler alverdens tid.
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Ord og begreber:
Koncentration, leder efter noget, spejling, isolation, længsel, opmærksomhed, undertrykkelse, fokuseret, finde noget, være i nuet, ro, vise virkelighed, holde øje
med nogen eller noget - iagttage, tvang, fængsel, fastholdelse, tillid, tryghed, lukket inde
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Dialog:
I forbindelse med dette kunstværk kom vi langt omkring, blandt andet fordi vi i vores dialog
kommer omkring store begreber som tvang og tillid.
Først taler vi om kvinden på billedet, om at være iagttager, være koncentreret og på afstand af,
hvor noget finder sted. Måske hun leder efter eller venter på noget eller nogen, som hun vil
fotografere med sit kamera?
Vi taler om lys og skygge, som er meget markant i billedet, og vi taler om, at vi ikke kan danne
os indtryk af, hvad det er for et sted/rum, kvinden er i, da der er helt mørkt bag hende.
Måske derfor, og selvfølgelig på grund af de både lodrette og vandrette ”tremmer” i
forgrunden af billedet, kommer vi til at tale om at være lukket inde, spærret inde, være i
fængsel og være tvunget til at blive et bestemt sted, selvom kvinden på billedet ikke ser presset
og tilfangetagen ud.
Ud af den efterfølgende leg og aktivitet, kommer så dialogen også om tillid, som gør at legen
med afsæt i dette billede fortsætter.

Egne notater:

GeMik:
Vi prøver at se ud som om vi er lukket inde, vi bruger vores mimik, og ved hjælp af gestik lader
vi som om, vi tager fat i tremmer foran os, prøver at mærke følelsen af at være spærret inde, og
lysten til at komme fri og ud!
Vi taler om situationer med en eller anden form for tvang, og jeg giver børnene et eksempel.
Mange mennesker kan ikke lide at blive holdt fast i begge fødder på en gang, det føles ufrit og
som tvang, og kan i nogle tilfælde give følelsen af panik. Jeg spørger børnene, om jeg måske må
lave en demonstration.
Børnene i 0. B er ualmindeligt samarbejdsvillige, så adskillige børn melder sig til eksperimentet.
Jeg går forsigtigt til værks, da børnene og jeg jo ikke kender hinanden så godt. Gør opmærksom
på, at man til enhver tid kan sige fra, og at det vil blive accepteret. Der er smil og afslappet
stemning omkring eksperimentet, og børnene er ikke i tvivl om, hvad pointen i aktiviteten er, så
de vil faktisk gerne alle mærke efter på deres egen krop.
Altså skiftes børnene nu til at fastholde hinandens fødder, og dermed fastlåse hinanden. Så
seriøse er de og som sagt, meget bevidste om pointen, og de følelser vi taler om, også om den
nødvendige tillid til hinanden, som sådan et eksperiment kræver. Mere om tillid senere.
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Ord og begreber:
Sur, trist, vred på, utryg, smerte, udfordre, skræmmende, opbrud, dybdeborende, afstand, afvisende, usikker, identitet, had, dilemma, aggression, raseri, irritation,
konflikter, fremmedgørelse
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Dialog:
Børnenes reaktioner på dette billede er tydeligvis at blive lidt bange for blikket i
portrættet.
Vi tager sammen fat på dialogen, og børnene er ikke i tvivl om, at der er noget
skræmmende ved drengen/den unge mand på billedet.
Måske har han ikke lyst til, at der skal males et billede af ham, måske er han
vred over noget eller på nogen – kan det være den, der maler billedet, han ikke
kan lide?
Børnene fornemmer helt sikkert aggressivitet tæt på og lige under overfladen i
billedet. Kunstværkets røde farve understøtter aggressivitet, ondskab eller
fjendskab.

Egne notater:

GeMik:
Vi taler os ind på stemning og følelser i billedet, og børnene prøver at arbejde
med deres egen mimik, så den spejler det, de ser i billedet, og de er gode til det.
Men det var klart et utrygt billede, som de ikke havde lyst til at dvæle alt for
længe ved!
Børnene bekræfter med deres reaktion, at følelser som had og aggressivitet er
ubehagelige, når de kommer i antydet form. De er meget lettere at forholde sig
til, når de kommer i ren form.
Dobbelttydighed og flertydighed får os i højere grad til at trække os, og det giver
en klar fornemmelse af usikkerhed og ubehag.
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Ord og begreber:
Sjovt, humor, fordærv, kommunikation, forbløffende, overraskende, intolerance, gådefuldt, frækt, uforskammet, dovenskab, provokation, ukontrolleret, dyrisk,
umoralsk, grænseoverskridende, leger, uartig, usikker, nedsættende, doven, reaktionsmønster, amoralsk, konflikt, kropsligt, negativ dialog, global, tvivl på sig selv

GeMik

Side 18 af 74

Dialog:
Vi taler om det sjove, frække og ret uforskammede i at række tunge. At man kan
række tunge for sjov i en slags leg, hvor man spiller fræk, og at man kan gøre det
i alvor, og at det i den sammenhæng er et meget stærkt kropssprog, som ingen
kan være i tvivl om meningen med – at man virkelig synes, den man rækker
tunge af er dum!
Vi griner, fordi sammensætningen og sammenstødet mellem noget gammelt og
nyt i billedet af kunstværket er så åbenlyst frækt, pågående og uforskammet.

Egne notater:

GeMik:
Vi sætter os sammen to og to, og så rækker vi bare tunge af hinanden – alt hvad
vi kan!
Men vi er bevidste om, at vi i vores rollespil ikke er meget, meget vrede på
hinanden, og dermed virkelige uforskammede overfor hinanden.
Alligevel føles det lidt voldsomt og en lille smule grænseoverskridende at lægge
vores mimik i så vrængende et udtryk overfor en person lige foran os!
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Ord og begreber:
Træt, sammensunken, ingen energi, passiv, nederlag, forfald, forbrug, doven, dovenskab, grådighed, iagttager, opgivende, laster, samhørighed, genovervejelse,
forstenet, udeltagende, slap
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Dialog:
Børnene ser to personer – kvinder, der sidder på stole eller måske en bænk med
helt sammensunkne kroppe.
Måske er de trætte, måske er de dovne. Men de virker også udeltagende og
passive. Personerne i billedet kigger ud på os, men de har fået malet en lys
firkant midt i deres ansigter, så man kan ikke rigtig se deres mimik og dermed
tyde deres humør. Det er deres kroppe, man kan forholde sig til.
Børnene synes, at i hvert fald den forreste person har tasker eller poser på
skødet foran sig, så måske har de været ude at købe ind, og det har de så brugt
al deres opmærksomhed og kræfter på.

Egne notater:

GeMik:
Vi har hverken stole eller bænke i rummet, men siddende på gulvet prøver vi at
lave kroppe, som er lige så slappe og sammensunkne som dem, vi ser på
billedet.
Af sig selv trækker kropssprog og holdning mimikken med i vores rollespil.
Som det fremgår, så er børnene hele tiden i tæt dialog med fotos af
kunstværkerne, og de er utrolig koncentrerede i tolkningen af det, de ser.
Børnene er ikke altid og alle på en gang dybt koncentrerede om billedet. De går
lidt ind og ud af koncentrationen, og sådan vil og skal det være.
Den dybe koncentration, som bliver fordret af dem i dialogen med både
kunstværker, mig, hinanden og dem selv, kan man ikke være i uafbrudt flere
timer i træk.
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Ord og begreber:
Sur, skarp, spids, stråler, våben, hænderne oppe, den mørke side af menneskelig natur, nu kan det være nok! vrede, synd, aggression, konflikter, redefinition,
skuffelse, oprevet, nervøs, magt, forandring, skræmmende, brud, gådefuld, gransker
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Dialog:
Der er en masse tegn og ting i billedet, men alt kun til stede i spidse stykker,
som leder tanken hen på vrede og skarphed.
Børnene ser brudstykker af våben og tilsammen med en hund, farverne og den
lidt kaotiske komposition, så virker det aggressivt og fjendtligt. De rosa og pink
farver i baggrunden af billedet ændrer ikke på dette.
Det gør det delvise og fotografisk gengivet mandeansigt heller ikke. Der er
måske smil i et øje, men det er ikke et rart smil, men derimod et ondt smil. De
opretstående arme i hver side af billedet tolker børnene ikke som noget positivt,
men enten som en overgivelse til en overmagt, eller som parate til at slås, gå i
kamp – hænderne er knyttede!

Egne notater:

GeMik:
Vi arbejder fortrinsvis med vores mimik, men helt uden at tale om det, tager
børnene uvægerligt armene op foran kroppen i krydset position.
På den måde signalerer de forsvar overfor kunstværkets aggressive, kaotiske og
kampklare indhold, og så er gestikken indbygget i vrede. Kroppen spændes op,
og lukker sig om sig selv!

GeMik

Side 23 af 74

Ord og begreber:
Slid, tungt, hårdt slæb, smerte, lidelse, arbejde, styrke, anonymitet, mangel på samarbejde, sociale forandringer, byrde, fattigdom, ansvar, isolation, elendighed,
undertrykkelse, grådighed, forbrug, systemer

GeMik

Side 24 af 74

Dialog:
Vi taler om hårdt arbejde, meget stærke kroppe og om, hvor slidsomt det ser ud
til at være. Og så får man indtryk af, at det bare bliver ved og ved, da de to
figurer i forgrunden, kraftig belæsset er på vej væk fra bunkerne af tunge ting.
Det antydes på den måde, at de skal tilbage og slæbe mere.
Kroppene er så foroverbøjet, at man ikke er tvivl om, at byrden er meget tung,
og det giver måske også indtryk af, at menneskerne på billedet har slidt og slæbt
sådan altid eller i hvert fald længe.
Figurerne på billedet bliver meget anonyme, fordi de er lyse uden tøj på eller
med andre personlige karaktertræk. Heller ikke deres mimik kan man få indtryk
af, og det er med til at gøre figurerne til nogle ansigtsløse, slavelignende
figurerer. Måske er det dem selv de slæber for, men det ved man ikke.

Egne notater:

GeMik:
Vi går rundt mellem hinanden, som om vi slæber noget meget, meget tungt på
ryggen, helt ligesom figurerne på billedet.
Selvom figurerne på billedet ikke har en mimik, der giver mulighed for tolkning,
så følger børnenes mimik deres gestik.
Børnene vil gerne igen bruge rengøringssvampene, som de symbolsk lægger på
ryggen for selv at mærke og vise andre deres meget tunge byrder.

.

GeMik

Side 25 af 74

Ord og begreber:
Tillid, tro på andre, nærvær, opmærksomhed, mangfoldighed, tolerance, fællesskab, forståelse, leg, tryghed, være sammen, oplevelse, dristig,
grænseoverskridende, gensidighed, positiv energi, sanseligt, spejle sig i en situation eller en anden person, empati

GeMik

Side 26 af 74

Dialog:
Den umiddelbare reaktion, før nogen har sagt noget som helst, er at en gruppe
drenge søger sammen i en ”klump” på gulvet helt svarende til det vi ser på
billedet!
Vi tager dialogen om tillid op igen, og vi taler om samarbejde, og børnene
forsikrer mig om, at de er rigtig gode til at passe på hinanden og til at
samarbejde, hvilket jeg efter et par timer sammen med dem ikke er i tvivl om
rigtigheden af.
Børnene er derfor meget med på at lave en øvelse som rummer en masse tillid
og en masse samarbejde.

Egne notater:

GeMik:
Vi finder to tæpper frem, og børnene bliver delt i to grupper – pigerne og
drengene. Også denne gang, da der bliver spurgt efter villige forsøgspersoner,
melder stort set hele klassen sig!
Altså skal alle børn prøve.
Tæpper bliver lagt ud på gulvet, og på hvert tæppe lægger sig et barn. De øvrige
børn i begge grupper løfter nu deres kammerat på tæppet. Alle børn prøver at
blive løftet op af de andre, og som det fremgår af disse fotos, så er tilgangen lidt
forskellig fra barn til barn. Der er lidt usikkerhed og skepsis hos enkelte børn,
men alle deltager helt frivilligt.
Nogle af børnene har forventningsfulde smil, når det er deres tur, andre er
spændte og glæder sig rigtig meget, og andre igen søger kontakt til deres
kammerater for at vise dem tillid og samtidig aflæse en forsikring om, at de
bliver passet på i tæppe-løftet.
En øvelse som denne kræver meget af børnene og på flere måder, så det vil fx
aldrig være en øvelse, jeg vil starte med, og på forhånd var øvelsen kun måske
på programmet.

GeMik
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Ord og begreber:
Omsorg, kærlighed, nærvær, opmærksomhed, samhørighed, invitation, sanseligt, kropsligt, aktivt, tillid, skrøbelighed, positiv energi, passe på, afsked, velkommen,
gensyn, gensynsglæde

GeMik

Side 28 af 74

Dialog:
Vi taler igen om tillid, vi taler om omsorg og om, hvordan vi viser hinanden
omsorg og kærlighed fx ved at give hinanden et knus.
Vi taler om glæden ved at mødes med hinanden, vi taler om afsked og gensyn.
Dialog om begrebet nærvær har i denne sammenhæng en særlig vinkel, for
børnene agerer simpelthen nærvær på allerbedste vis!

Egne notater:

GeMik:
Måske der er en smule vemod i stemningen i billedet af kunstværket, hvis man
ser på farveholdningen og månelyset, som spejler sig i vandet. Natstemning og
måske mere afsked end velkomst!
Men for børnene leder deres gestik igen mimikken. De smiler og udstråler både
tillid og tryghed i deres knus.

GeMik

Side 29 af 74

Ord og begreber:
Venskab, kammeratskab, tryghed, samhørighed, gensidighed, kærlighed, accept, forståelse, åbenhed, velvilje, imødekommenhed, nydelse, nærvær, kroppen,
fællesskab, farver som sprog

GeMik

Side 30 af 74

Dialog:
Dialogen om dette kunstværk griber ind i dialogen fra forrige billede, men
farverne i dette billede kan give anledning til dialog og rollespil om farver og
deres mulige betydning.
Man vil altså kunne gå dybere i de enkelte farver og tale om fx den røde farves
betydning. Hvad vi bruger den røde farve til og hvornår?
Børnene kender fx rødt lys fra lys kurver, hvor rødt betyder STOP. Det kan man
så prøve sig frem med i gestik, altså hvordan kan man vise STOP, hvis man skal
udtrykke det med kroppen.
Tilsvarende kan man selvfølgelig arbejde med flere andre farver.

Egne notater:

GeMik:
Vejen til tolkning af billedet er let og ligefrem for børnene. Uden at iværksætte
et styret rollespil, så tolker og agerer børnene simpelthen det, de møder i
kunstværket.

GeMik

Side 31 af 74

Ord og begreber:
Vred, truende, ked af det, desperat, truet, angrebslysten, bange, sejrrig, nederlag, ensom, smerte, provokation, vold, eksistens, natur

GeMik

Side 32 af 74

Dialog:
Vi taler om isbjørnen og nogle af alle de muligheder, vi ser, når det kommer til,
hvad vi kan tolke ud fra isbjørnens mimik og kropssprog.
Den kan være sur og vred, men den kan også være ked af det og have meget
ondt eller måske er den utrolig sulten, farlig og vil gå til angreb på noget!

Egne notater:

GeMik:
Siddende på gulvet prøver vi at gøre sådan som vi hver især synes isbjørnen gør.
Børnenes mimik viser, at humøret tolkes med nuancer!

GeMik
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Ord og begreber:
Bange, sorg, sygdom, død, magt, smerte, elendighed, skræmmende, undertrykkelse, forfald, forurenet, aggression, nervøs, voldsom, ubehag, krigerisk, undergang,
fortabt, trussel, kaos, angreb, tilstand, krise, symbolsk

GeMik

Side 34 af 74

Dialog:
Børnenes umiddelbare reaktion på billedet af dette kunstværk taler sit eget
tydelige sprog.
Det er skrækindjagende og handler om voldsomme ting som død, sygdom, krig
og kaos.

Egne notater:

GeMik:
Vi taler om billedet og prøver så med vores mimik og gestik at rollespille meget
bange, og det at føle sig truet.

GeMik
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Ord og begreber:
Handicap, alderdom, opløsning, rynker, opløsning af kendetegn, uforklarligt, forvandling, frataget mulighed for bevægelse, isolation, tab, elendighed, dyrisk, minus
krop, fremmedgørelse, kedsomhed, fastlåst, stillesiddende, hjælpeløs, afskåret fra at handle, forfald, frastødende

GeMik

Side 36 af 74

Dialog:
Børnene er ikke i tvivl om forfald og forandringer i figuren i dette kunstværk.
Med tydelige referencer til en menneskekrop ses figuren som i opløsning og den
har mistet muligheden for at bevæge arme og ben.
Den er hjælpeløs, elendig og muligvis ved helt at forsvinde. Figuren er klam og
frastødende, men også lidt spændende i al sin anderledeshed.

Egne notater:

GeMik:
Børnene arbejder hårdt med at lægge deres ansigter i en mimik, som spejler
figuren i kunstværket.
De prøver også at hjælpe hinanden med at forme ansigterne så de passer med
de ekstremer, de ser i billedet.
Børnene gør sig umage og ser løbende indgående på billedet.

GeMik

Side 37 af 74

Ord og begreber:
Dobbelthed, modsatrettet, splittelse, pligt, afhængighed, smil minus øjne, lade som om, fordærv, dilemma, undertrykkelse, ritualer, tradition, glæde andre,
optræde, dans og glæde contra det modsatte

GeMik

Side 38 af 74

Dialog:
Egne notater:
Vi taler om, hvad figuren laver og hvordan den ser ud i sin mimik, og det er
tydeligt, at der er noget, der ikke stemmer overens.
Kroppen ser ud til at danse, hænderne ser ud til at holde en form for
rytmeinstrumenter, som er i bevægelse, men ansigtet passer med sin mimik ikke
til en glad dansende krop.
Mimikken tolkes i højere grad til at være et stort smil, som ikke når op i øjnene –
altså et uægte, påtaget smil.
Måske er figuren tvunget til at danse for nogen, selvom den slet ikke har lyst og
heller ikke er i humør til det!

GeMik:
Vi rejser os og tager fat i køkkensvampene, en i hver hånd. Nu er de
rytmeinstrumenter, som vi laver rytmer med, ved at bevæge vores arme.
Så danser vi med kroppen, og samtidig prøver vi, at se ud som om vi slet ikke
kan lide det, og måske er tvunget til at optræde.
Når man bruger sin egen krop og mimik, så opdager man hvor svært det er, når
gestik og mimik ikke passer sammen.
Det er svært at lægge sin mimik i tvungne, påtagede folder, når kroppen skal
danse. Det er som om dansen gør godt, og i en vis forstand sætter kroppen fri
og gør den glad. Det passer dårligt med at se ud som om, man bare lader som
om!

GeMik
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Ord og begreber:
Frøperspektiv, frihed, åbenhed, himlen, længsel, håb, glæde, skønhed, eksistens, sanseligt, kropsligt, magisk, bevægelse, storslået, give kroppen fri, række ud efter
det, der er større end én selv!

GeMik

Side 40 af 74

Dialog:
Vi taler om, hvornår man ser noget nedefra- kigger op i frøperspektiv!
Når man kigger op, så forbindes det blandt andet med at have det godt, være
åben, og det giver anledning til at nærme sig begrebet frihed.

Egne notater:

GeMik:
Vi står op og kigger op, tænker på frihed og følelsen af frihed i kroppen. I denne
forbindelse tager vores mimik og tanker gestikken med, så kroppe åbner sig,
står med spredte ben og åbne arme.
Adskillige af børnene hopper højt op i luften som ind i friheden. Klart og tydeligt
kropssprog!

GeMik

Side 41 af 74

Ord og begreber:
Overrasket, forbavset, forskrækket, malplaceret, forvirring, om at have en krone på hovedet, forvandling, forbløffelse, tro, ritualer, opbrud, påtrængende,
Madonna-dyrkelse

GeMik

Side 42 af 74

Dialog:

Egne notater:

GeMik:
Børn, der udstråler forbavselse!
Hvordan ser vores mimik ud, når vi bliver forbavsede?
Hvilken gestik bruger vores krop, hvis vi bliver forbavsede?

GeMik

Side 43 af 74

Ord og begreber:
Solbriller, blindhed, fællesskab, samhørighed, egenskaber, meningen med livet, afhængighed, selvoptagethed, isolation, tab, nærvær, forandringer, gentænke,
krop, sanser, ikke kunne se, ikke ville se

GeMik

Side 44 af 74

Dialog:

Egne notater:

GeMik:

GeMik

Side 45 af 74

Ord og begreber: Samhørighed, identitet, fællesskab, håb, poesi, venlighed, mangfoldighed, forskellighed, egenskaber, fantasi, udforske muligheder,
personligheder, farvesprog, farver som fortælling om relationer, eventyr og fortællinger, det endnu ikke fortalte!

GeMik

Side 46 af 74

Dialog:

Egne notater:

GeMik:

GeMik

Side 47 af 74

Ord og begreber:
Egenskaber, sprog, sprog over store afstande, forskellighed i muligheden for dialog, kaldelyde, opmærksomhed, kommunikation, mangfoldighed, globalt,
internationalt, gensidighed

GeMik

Side 48 af 74

Dialog:

Egne notater:

GeMik:

GeMik

Side 49 af 74

Ord og begreber:
Konstruktion, geometri, forvandling, forandringsparat, fællesskab, afhængighed, udvikling, gentænke, opbrud, varighed, systemer, kropsligt, sanseligt, kollektivitet,
sårbarhed, bygge noget op, gribe ind i hinanden

GeMik

Side 50 af 74

Dialog:

Egne notater:

GeMik:
Inddrag fx den gamle leg ”Kluddermor”

GeMik

Side 51 af 74

Ord og begreber:
Frit svævende, himlen, universet, lighed, køn, tro, tosomhed, isolation, længsel, håb, fiktion, poesi, flygtighed, uafhængighed, fri eller bundet?

GeMik

Side 52 af 74

Dialog:

Egne notater:

GeMik:

GeMik

Side 53 af 74

Ord og begreber:
Forvandling, identitet, forskellighed, mangfoldighed, fortællinger, iscenesættelse, kropsligt, egenskaber, forskellige personligheder

GeMik

Side 54 af 74

Dialog:
Giv fx hver enkelt kvinde et navn, der passer til hende

Egne notater:

GeMik:
Gå som hver enkelt kvinde vil gå!

GeMik

Side 55 af 74

Ord og begreber:
Venlighed, fællesskab, brud, virkelighed, dagligdag, fysisk/kropsligt, eksistens, samhørighed, uro, opbrud, i bevægelse, elendighed, humører, stemninger, træthed,
slidt, store og små, på vej, målet?

GeMik

Side 56 af 74

Dialog:

Egne notater:

GeMik:

GeMik

Side 57 af 74

Ord og begreber:
Forandring, forgængelighed, forfald, krop, tilstand, eksistens, fremmedgørelse, udlevering, adskillelse, træthed, alderdom, død, søvn, afslappethed, opløsning,
struktur, gennemsigtighed, trække sig tilbage, søge tryghed

GeMik

Side 58 af 74

Dialog:
Tale om betydningen og tolkning af de lukkede hænder.

Egne notater:

GeMik:

GeMik

Side 59 af 74

Ord og begreber: Samhørighed, vise tænder, humor, lighed, køn, brud, forandring, vrede, ydmyghed, provokation, grænseoverskridende, konflikt, krise, intens,
dialog, fællesskab, skænderi, magt, bøje af, trang til frihed, hvem bestemmer?

GeMik

Side 60 af 74

Dialog:

Egne notater:

GeMik:

GeMik

Side 61 af 74

Ord og begreber:
Kærlighed, skønhed, overfladiskhed, dekoration, overdådig, iscenesættelse, inviterende, sanseligt, tilbedelse, fest og farver, jalousi, slik og bolsjefarver, følelser der
gnaver, balance og symmetri

GeMik

Side 62 af 74

Dialog:

Egne notater:

GeMik:

GeMik

Side 63 af 74

Ord og begreber:
Vrede, angreb, panik, skræmmende eller skræmt, aggression, sanseligt, kropsligt, global/international, aggressiv, spids, skarp, rasende, forsvar, trængt op i en krog,
hagende sig fast, om at bestå af forskellige strukturer

GeMik

Side 64 af 74

Dialog:

Egne notater:

GeMik:

GeMik

Side 65 af 74

Ord og begreber:
Forsvar, trussel, truet, tab, længsel, forandring, provokation, aggression, konflikt, krise, opbrud, menneskelig evolution, ”dyrisk menneskelighed”, passer på nogen,
fortid – fremtid, være ensom, isolation, være trængt op i en krog

GeMik

Side 66 af 74

Dialog:

Egne notater:

GeMik:

GeMik

Side 67 af 74

Brug af materialer
Foruden PowerPoints af værker på et lærred en væg el. andet, kan man planlægge brug af forskellige former for materialer, som nævnt i vejledningen. I dette
materiale har vi brugt to tæpper og en pose med rengøringssvampe, som symbolsk har været inddraget i flere aktiviteter. Det kunne lige så godt have være noget helt
andet, men rengøringssvampene var både lette og billige. Børnene havde ingen problemer med at tillægge dem nye karakterer og betydninger i leg og aktivitet.

Tak
Stor tak til samarbejdspartnere på Randers Kunstmuseum, Holstebro Kunstmuseum, Glasmuseet Ebeltoft, Horsens Kunstmuseum, MUSE®UM Skive, Skovgaard
Museet og Museet for Religiøs Kunst Lemvig, KunsCentret Silkeborg Bad og Museum Jorn for at stille billedmateriale af og om kunstværker til rådighed for
Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Hvor finder man kunstværkerne?
På kortet og i den tilhørende oversigt, kan I danne jer et overblik over, hvor og hvornår alle involverede kunstværker, museer og kunstinstitutioner kan opsøges.
Det er håbet, at det vil lette en planlægning af, hvilke kunst-oplevelses-ruter I kan lave i løbet af Kulturhovedstads året 2017.

Værkliste til kortet:
Aarhus Kommune:
1. The Same for Everyone, Nathan Coley – 10 ens værker, som forbinder hele regionen - hele året. Aarhus Rådhus, Rådhusparken, Park Allé 2, Aarhus
2. For Aarhus, Jenny Holzer, ord-værk over Aarhus Teater og Bispetorv, 24. februar – 5. marts
9. It has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon, Ulla von Brandenburg, installation, Aarhus Kunsthal, 1. november – 31. december
10. Autumm, Berlinde de Bruykere, skulptur og installation, Aarhus Kunsthal, november – december
12. Manifesto, Julian Rosenfeldt, film med Cate Blanchett, 13 manifester, ”O”Space, Mindet 6, Aarhus, 10. marts -30. april
13. Build quickley, Build Swiftly, Build well, film og installation af Jasmina Cibric “O” Space, Mindet 6, Aarhus, april - juni
14. Chalk Factory, Mikhail Karikis, film, “O” Space, Mindet 6, Aarhus, august – september
15. Beacon to Beacon, Angelica Mesiti, film, “O” Space, Mindet 6, Aarhus, 1, oktober – 30. november
17. Stagings, Maria Hassabi, performance, Aarhus Rådhus, 25. september – 1. oktober
h) Site-Specific Installation, Zimoun, Godsbanen Aarhus, 1. – 30. marts
GeMik
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l)
3.
4.
5.
8.
16.
22.

4140 Voices, Marie Højlund & Morten Riis, Mindeparken, Aarhus, 1. juli – 1. september
SonicArk, Andreas Bosshard– lydværker forskellige steder i Aarhus, 12. oktober 2016 – 12. august 2017
Artist in residency, Anohni– billedkunst og medskaber forskellige steder i Aarhus, Musikhuset
Hesitation of Light, oplysning af Ringgadebroen i Aarhus, 21. januar og 6 år frem
The Centre of the World, Song Dong, Model af Aarhus i kiks, Aarhus Kunsthal, august - oktober
Moved by plants, Eglè Budvytyté, Botanisk Have, Aarhus, 13. – 16. August
My Playground, Fremtidens legelandskab, Aarhus, Rådhusparken, 6. april – 1. juni

Favrskov Kommune:
21. Seven Deadly Sins, Euroinvasion, teater-fortolkning, 4 lokationer i Østjylland, 22. – 28. maj
24. My Playground, Fremtidens Legelandskab, Hadsten, Slagteriet, 3. august – 1. oktober

Herning Kommune:
1. The Same for Everyone, Nathan Coley – 10 ens værker, som forbinder hele regionen - hele året. Herning Højskole, Højskolevej 11, Birk, Herning
19. Socle du Monde 2017 – To Challenge the Earth, the Moon, the Sun, and the Stars, mere end 60 kunstnere, HEART, Herning Kunstmuseum, 21. april – 28. august
Holstebro:
g) Grådighed – De Syv Dødssynder, Holstebro Kunstmuseum, Holstebro, 4. februar. – 28. maj
25. My Playground, Fremtidens Legelandskab, Holstebro, Sløjfen, 5. oktober – 1. december
Horsens:
f) Vrede – De Syv Dødssynder, Horsens Kunstmuseum, Horsens, 4. februar – 28.maj
m) Tower Music, Jonas Kirkegaard, Vandtårnet, Horsens, 4. august – 1. november
Lemvig Kommune:
1. The Same for Everyone, Nathan Coley – 10 ens værker, som forbinder hele regionen - hele året.
Lemvig: Thyborøn Kirke, Thyborøn, Vesterhavsgade 125 A, Thyborøn
a) Fråseri – De Syv Dødssynder, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig, 5.februar – 28. maj
Norddjurs Kommune:
21. Seven Deadly Sins, Euroinvasion, teater-fortolkning, 4 lokationer i Østjylland, 22. – 28. maj
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Randers Kommune:
1. The Same for Everyone, Nathan Coley – 10 ens værker, som forbinder hele regionen - hele året. Randers: Memphis Mansion, Randers Vej 3, Randers
c) Begær – De Syv Dødssynder, Randers Kunstmuseum, Randers, 3. februar – 28. maj
OBS! Familier er meget velkomne, vær dog opmærksom på at voksen vejledning til børn er nødvendig.
23. My Playground, Fremtidens legelandskab, Randers, Jens Otto Kraghs Plads, 1. juni – 1. august
Ringkøbing- Skjern Kommune:
1. The Same for Everyone, Nathan Coley – 10 ens værker, som forbinder hele regionen - hele året.
Ringkøbing: Hvide Sande Havn, Sportsfisker Centeret, Nordhavnskaj
Silkeborg Kommune:
1. The Same for Everyone, Nathan Coley – 10 ens værker, som forbinder hele regionen - hele året. Silkeborg: Lunden, Vestergade 74, Silkeborg
11. Jorn + Munch, Museum Jorn i Silkeborg, 11.februar – 28. maj
6. Ansigt og Identitet – en FACE udstilling, KunstCentret Silkeborg Bad, 8. april – 8. oktober
7. Callum Morton, skulpturelt værk på KunstCentret Silkeborg Bad, 1. juli – 27. august
j) Forrest Megaphones, Birgit Öigus, Indelukket, Silkeborg, 7. april – 20. august
Skive Kommune:
1. The Same for Everyone, Nathan Coley – 10 ens værker, som forbinder hele regionen - hele året.
Skive: Fiskerhuse, Fjordvej 82a, Skive
e) Misundelse – De Syv Dødssynder, MUSE®UM Skive, 3. februar – 28.maj
20. Sculpture City Selde 2017, videoværker i Selde, Skive, 10 kunstnere, maj 2016 – december 2017
Struer kommune:
1. The Same for Everyone, Nathan Coley – 10 ens værker, som forbinder hele regionen - hele året. Struer: Trapperne på rådhuset, Østergade 11, Struer
i) Unfinished Symphony No.4, Frode Gundorf Nielsen, Folkestuen, Struer, 24. marts – 11. juni
n) Wind and Water, Frode Gundorf Nielsen, Kunst- og Kulturpark, Struer, 2. juni – permanent
Syddjurs Kommune:
1. The Same for Everyone, Nathan Coley – 10 ens værker, som forbinder hele regionen - hele året. Syddjurs: Friland, Ravnen 2, Feldballe
d) Dovenskab – De Syv Dødssynder, Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft, 4.februar -28. maj
Viborg Kommune:
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1. The Same for Everyone, Nathan Coley – 10 ens værker, som forbinder hele regionen - hele året. Viborg: SØnæs, Gl. Århusvej 57, Viborg
b) Hovmod – De Syv Dødssynder, Skovgaard Museet, Viborg, 3.februar – 28. maj
18. The Sleepover – Rethinking Art Institutions, Viborg Kunsthal, 3 udstillinger: Andres Emenius, 17. marts – 18. juni, In Situ: 24. juni – 3. september,
The Common Guild: 11. september – 25. november
k) Gravitational Vibrations, Søren Lyngsø Knudsen, Mønsted Kalkgruber, 20. maj – 15. august
Rød:

Coast to Coast

Grøn:

Seven Deadly Sins

Gul:

The Overheard

Blå:

Mere Kunst

Lilla:

The Playground

GeMik
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Billedtekst og fotokreditering til kunstværker i
undervisningsmaterialet GeMik
Side 8
Hendes Majestæt
Dronning Margrethe
Fotograf: Torben Eskerod
Side 10
Nils Ramhöj, Far VII 2000
Vinyl på birkefiner, 150 x 120 cm
Face and Identity – udstilling
KunstCentret Silkeborg Bad, 8. april – 8. oktober
Blåt spor på kortet
Side 12
Ulla Didrichsen- Moment 7
Face and Identity – udstilling
KunstCentret Silkeborg Bad, 8. april – 8. oktober
Blåt spor på kortet
Side 14
Nils Ramhöj Son-billede, 21 x 16 cm.
Face and Identity – udstilling
KunstCentret Silkeborg Bad, 8. april – 8. oktober
Blåt spor på kortet

Side 16
Einar og Jamex de la Torre, The awakening of Conscious,
detalje med Jughead 2015
Blæst glas, print, mixed media
Installation med variable mål
Lignende værker af kunstnerne kan ses I udstillingen
Dovenskab - De Syv Dødssynder
Glasmuseet i Ebeltoft, 4. februar – 28. maj

GeMik

Grønt spor på kortet
Side 18
Steinar Haga Kristensen -Totaler Angst der Abstraktion #01
(Der Schlie§muskel funktioniert nicht mehr #62) Blandede
materialer iptykon /
2 paneler à 365 x 200 x 60 cm 2014
Udstilling og installation.
Grådighed - De Syv Dødssynder
Holstebro Kunstmuseum, 4. februar – 28. maj
Grønt spor på kortet
Side 20
Sampling af Martin Erik Andersen, Rene Schmidt
og Vinyl Terror & Horror Horsens, Wrath
Portrættet af manden i baggrunden af billedet er; Loyd
Blankfein, COE og formand for Goldman Sachs
Udstilling og installation
Vrede - De Syv Dødssynder
Horsens Kunstmuseum, 4. februar – 28. maj
Grønt spor på kortet
Side 22
Steinar Haga Kristensen Gleaners 2016
Styrofoam, Jesmonite, glasfiber, sand, fyrretræ, akrylmaling,
shellak. Variable dimensioner
Fotograf: Steinar Haga Kristensen Courtesy of Steinar Haga
Kristensen and Johan Berggren Gallery
Udstilling og installation
Grådighed - De Syv Dødssynder
Holstebro Kunstmuseum, 4. februar-28. maj
Grønt spor på kortet
Side 24
Ulla von Brandenburg, It Has a Golden Sun and an Elderly
Grey Moon, Paris 2016
Foto: Martin Argyroglo

Coast to Coast, film og installation
Kunsthal Aarhus, 1. november – 31. december
Rødt spor på kortet
Side 26
Edvard Munch, Kys på stranden i måneskin 1914
Olie på lærred, 77 x 100 cm, Munchmuseet
MM M 41 (Woll M 1096)
Foto: © Munchmuseet, Oslo
Udstilling: Jorn+Munch.
Museum Jorn i Silkeborg, 11. februar – 28. maj
Blåt spor på kortet
Side 28
Asger Jorn, Didaska VII 1946
Olie på lærred, 97,5 x 76,7 cm
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg (Akt. 447)
Foto © Niels Fabæk
Udstilling: Jorn + Munch
Museum Jorn i Silkeborg, 11. februar – 28. maj
Blåt spor på kortet
Side 30
Detalje, Anohni, My Truth, Bielefeld 2016
Anohni indspiller musik med Aarhus Symfoniorkester,
afholde en koncert i Aarhus Musikhus samt bidrager som
medskaber og billedkunstner forskellige steder i Aarhus.
Blåt spor på kortet
Side 32
Asger Jorn, Ørnens Ret II 1951
Olie på masonit, 74,5 x 60 cm (Atk. 690)
Foto: © Museum Jorn, Silkeborg
Fast del af samlingerne på Museum Jorn i Silkeborg
Udstilling: Jorn+Munch. 11. februar – 28. maj
Blåt spor på kortet
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Side 34
Alexander Tovborg – Moralen 2010
Udstilling og installation
Grådighed - De Syv Dødssynder
Holstebro Kunstmuseum, 4. februar – 28. maj
Grønt spor på kortet
Side 36
Einar og Jamex de la Torre, Evil Egel 2013
Blæst glas, mixed media, 71 x 30 x 27 cm
Foto: de la Torre
Lignende værker af kunstnerne kan ses i udstillingen
Dovenskab - De Syv Dødssynder
Glasmuseet, Ebeltoft, 4. februar – 28. maj
Grønt spor på kortet

Side 38
Jonas R. Kirkegaard. Tower Music
Foto: Olaf Zhiga
The Overheard – lydinstallation. Vandtårnet ved Lunden i
Horsens, 2. august – 1. november
Gult spor på kortet
Side 40
Einar og Jamex de la Torre, Eastern Medicine 2008
Assemblage, blæst glas, mixed media
175 x 175 x 20 cm
Foto: de la Torre.
Lignende værker af kunstnerne kan ses i udstillingen
Dovenskab - De Syv Dødssynder
Glasmuseet, Ebeltoft, 4. februar – 28.maj
Grønt spor på kortet
Side 42

GeMik

Teaterskolen Kastali’a – EUROINVASION
De Syv Dødssynder – teater i det fri.
Bønnerup, Norddjurs, Voldum, Favrskov.
22. maj – 28. maj
Grønt spor på kortet
Side 44
Asger Jorn, Sådan var du 1956.
Olie på lærred, 96,5 x 128 cm
© Donation Jorn, Silkeborg (Atk. 1007)
Foto: © Museum Jorn, Silkeborg
Fast del af samlingerne på Museum Jorn i Silkeborg
Blåt spor på kortet
Side 46
© Angelica Mesiti, The Calling 2013-2014
Beacon to Beacon, Coast to Coast – film.
“O”Space, Mindet 6, Aarhus
1, oktober – 30. november
Rødt spor på kortet
Side 48
Zimoun, Site-Specific Installation
Foto: Zimoun
The Overheard – installation, lyd og rum.
Godsbanen Aarhus, 1. marts – 30. marts
Gult spor på kortet
Side 50
Katja Bjørn, Envy my belove, filmstills 2016
De Syv Dødssynder – stillbillede fra film
MUSE®UM Skive, 3. februar – 28. maj
Grønt spor på billedet
Side 52
Julian Rosenfeldt, Manifesto, jrosenfeldt, manifesto Coast to
Coast - film med Cate Blanchett

13 manifester
”O”Space, Mindet 6, Aarhus, 10. marts -30. april
Rødt spor på kortet
Side 54
Asger Jorn, Emigranterne 1953
Olie på plade, 91 x 122 cm.
Canica kunstsamling, Oslo (Atk. 815)
Foto © Canica / Øystein Thorvaldsen
Udstilling: Jorn+Munch
Museum Jorn i Silkeborg, 11. februar – 28. maj
Blåt spor på kortet
Side 56
Nils Ramshöj, Far X 2000
Vinyl og grafit på birkefiner 150 x 120 cm.
Face and Identity – udstilling
Kunstcentret Silkeborg Bad, 8. april – 8. oktober
Blåt spor på kortet
Side 58
Asger Jorn, Maskulin Standhaftighed 1953
Olie på lærred, 98,7 x 78,2 cm (Atk. 831)
Foto: © Museum Jorn,Silkeborg
Fast del af samlingerne på Museum Jorn i Silkeborg
Udstilling: Jorn+Munch 11. februar – 28. maj
Blåt spor på kortet
Side 60
Einar og Jamex de la Torre, Quinceañera Milenial 2012 Blæst
glas, lenticular print, 100 x 100 x 12 cm
Foto: de la Torre
Lignende værker af kunstnerne kan ses i udstillingen
Dovenskab - De Syv Dødssynder
Glasmuseet, Ebeltoft, 4. februar – 28.maj
Grønt spor på kortet
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Side 62
Peter Linde Busk, Oh, There I Stand B’neath the Marquee
Moon, Just Waiting 2016
Brændt og glaseret keramik på lærred, pap, natursten, akryl,
farveblyant, stof, glas, 110 x 85 x 8 cm
Foto: Eric Tschernow
Udstilling og installation
Grdighed - De Syv Dødssynder
Holstebro Kunstmuseum, 4. februar – 28. maj
Grønt spor på kortet

Side 64
Alexander Tovborg, Skaberen 2010
Udstilling og installation
Grådighed - De Syv Dødssynder
Holstebro Kunstmuseum, 4. februar – 28. maj
Grønt spor på kortet
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