INSPIRATIONSMATERIALE TIL
SKAB DET NYE SAMMEN – LOUISIANA
UD PÅ SKOLERNE

Elever lader sig inspirere af Yayoi Kusamas værker. Foto: Louisiana Learning

Inspirationsmaterialet består af:
1. En introduktion til tankerne bag projektet Skab det nye sammen
2. Prøv det – instruktioner til at afprøve projektets metoder på skolen
3. Litteratur og links til inspiration

Hvordan bruger jeg Louisianas inspirationsmateriale?
Materialet henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at arbejde med kunst og den
kunstneriske proces. Metoderne i materialet henvender sig særligt til grundskolens 5.-8.
klasse, men kan tilpasses til andre alderstrin også.
I skoleåret 2020/21 besøger Louisiana Learning 14 klasser på Sjælland. Hver klasse
arbejder intensivt med kunst i en hel uge og arbejder med tre kunstneres metoder og veje til
at tænke nyt. Materialet her samler metoderne fra projektet, Skab det nye sammen. Man kan
afprøve en enkelt metode eller dem alle, og skrue op og ned for tidsforbruget til de enkelte
workshops.
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SKAB DET NYE SAMMEN
Projektet, SKAB DET NYE SAMMEN, lægger op til at sætte kunst og den kunstneriske
proces på skemaet på tværs af fag og samtidig viser det, hvordan kunsten skaber rammen
for nye læringsformer og fællesskaber på skolen. Noget der er hårdt brug for i en tid, hvor
verden er forandret, og vores sociale fællesskaber skal udfolde sig på nye måder. Når vi
skaber det nye sammen flytter vi ind i ’kunstnerens atelier’. Hvad vil det sige at arbejde
som kunstner? Hvad kan vi lære af kunstneriske metoder? Kan vi få idéer til at skabe nye
fælleskaber?

Kunstportalen Skole
SKAB DET NYE SAMMEN ligger i forlængelse af indholdet på den gratis, digitale
undervisningsportal kunstportalen-skole.louisiana.dk, udviklet til 3.-6. klasse i
samarbejde med Gyldendal. Her er ét af de fire temaer ’Skab det nye’. Kunstportalen giver
mulighed for at gå på opdagelse i Louisianas samling og de enkelte kunstværker er
ledsaget af værkbeskrivelser, elevopgaver samt supplerende visuelt materiale i form af
relaterede værker og film med kunstnerinterviews og andet. De kreative opgaver lægger
op til, at eleverne selv får fingre i materialet.

Kunstportalen-skole.louisiana.dk

I SKAB DET NYE SAMMEN har vi valgt tre kunstnere fra Louisianas samling og
Kunstportalen Skole, der giver eleverne indblik i tre vidt forskellige kunstneriske metoder til
at skabe det nye:


Yayoi Kusama er en japansk samtidskunstner, der skaber værker af ren
overlevelsestrang. Hun arbejder på tværs af kunst, mode, design og politisk
aktivisme.



Superflex er en gruppe danske kunstnere med en kollektiv praksis, der anfægter
monopoler og magtstrukturer med stor humor og visuel slagkraft.



Henry Moore er en britisk klassisk kunstner, der lader sig inspirere af naturens
former, kroppen og andre kulturers kunst.
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YAYOI KUSAMA – KAST DIG UD PÅ DYBT VAND
I Yayoi Kusamas atelier har vi fokus på hendes metode, der udspringer af en
grundlæggende usikkerhed, men også hendes trang til at være åben og forbinde os med
hinanden og universet. Hun arbejder med at gøre det ubegribelige og det personlige
konkret og håndterbart.

Yayoi Kusama: Sjælenes funklende lys, 2008. Louisiana Museum of Modern Art

Formiddag:
Eleverne skal forbinde sig med hinanden ved at sætte prikker på hinanden og
omgivelserne. I grupper arbejder eleverne med at smelte sammen med omgivelserne. Det
gør de ved at sætte prikkede klistermærker på sig selv og omgivelserne og tager fotos af
hinanden i grupper. Hvis der tid til overs, skal de også skabe et uendelighedsværk med sig
selv i centrum på baggrund af et sort/hvidt portrætfoto af hver elev.

Yayoi Kusama: Self Obliteration no. 2,
1967.

Efter frokost:
Eleverne skaber i grupper en fælles, visuel dagbog inspireret af Kusamas sene værker,
hvor hun laver ét maleri om dagen. De arbejder på kvadratiske masonitplader, som de på
forhånd har grundet med en baggrundsfarve. Eleverne arbejder sammen i grupper á 4 og
starter fra hver deres side af pladen med et mønster, der fortæller om deres sindstilstand,
deres oplevelser, og om dagen i dag. Inden de går i gang laver hver gruppe et sæt
regler/dogmer for billedet, så mønstrene/tegningerne kan mødes og blive et fælles billede.

Tidsforbrug: ca 3-4 timer
Materialer:
Sort/hvide fotos af alle elever printet på A4 eller A3
Farvekridt, fx Caran d’asch
Kameraer/mobiltelefoner
En væg, træplader eller stof, der må males eller sættes klistermærker på
Klistermærkeprikker eller maling til at male prikker
Masonitplader, lærreder el.lign., ca 80 x 80 cm – der skal være fire elever om én plade.
Elever maler fælles malerier inspireret
af Yayoi Kusama. Foto: Louisiana
Learning

Akrylmaling
Pensler
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SUPERFLEX – FÅ DIG ET PROBLEM
Superflex bruger samfundet som deres atelier. Kunstnernes metode er at finde et reelt
problem og arbejde med kunstnerrollen, som om det var et ’fælles firma’, der tænker i
løsning, logo, branding og produkt som en del af værket.

Superflex: Free Beer Kit (Version 3.0), 2005. Louisiana Museum of Modern Art

Formiddag: Vi ser på forskellige Superflex-værker og greb, hvor kunsten rækker direkte
ud i virkeligheden. Se https://superflex.net/tools
Kunst kan være politisk og samfundsengageret. Her handler det om at bryde med eller
gøre op med det velkendte og eksisterende med kritisk sans og humor.
Efter frokost:
Vi arbejder i grupper på fire med forskellige materialer, så vi kan lave skilte, bannere,
produkter og kontrakter. Hver gruppe vælger et navn, et logo, en farve og udvælger deres
Louisianas kunstformidler præsenterer
Superflex’ værker og metoder.
Foto: Louisiana Learning

værktype. Det er vigtigt, at projektet ikke er et klassisk produkt (fx et par sko eller en
burger), men at produktet har en positiv betydning for andre mennesker eller får nogen til
at stoppe op og reflektere over nogle normer, vi har i samfundet og måder, vi opfører os på
over for hinanden.
Gruppen sætter logo, skilt, banner, kontrakter osv. op som en samlet præsentation af
deres kunstfirma, og alle grupper præsenterer for hinanden.
Tidsforbrug: ca 3-4 timer
Materialer:
Farvet papir, karton
Tuscher
Maling
Skabeloner med bogstaver

Lærer underskriver kontrakter, udviklet
med inspiration hos Superflex. Foto:
Louisiana Learning

Evt. computere og printer
Sakse
Lim
Karton el.lign. til baggrund for præsentation
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HENRY MOORE – FÅ FINGRE I MATERIALERNE
I Henry Moores atelier skal vi have fingrene i materialerne. Det handler om at bruge de
ting, der ligger lige foran os til at skabe det nye. Udgangspunktet er Henry Moores atelier,
samling og hans metode, hvor naturmaterialer som sten, knogler mm. giver konkret
inspiration til skulpturerne.

Henry Moore: Liggende Figur i to dele, no. 5, 1963-64. Louisiana Museum of Modern Art

Formiddag:
Vi ser fotos og filmklip fra Moores atelier og taler om at få ideer fra former i verden omkring
os. Vi starter med at bruge kroppen. Den har vi altid med os. Den er udgangspunkt for at
skabe en ny form i fællesskab. Eleverne tegner hinandens konturer op i stort format og
arbejder med silhuetterne som en art fælles skulpturer i et landskab.
Skulpturer i et landskab, skabt af
elever på Gilbjergskolen, Gilleleje.
Foto: Louisiana Learning

Eleverne arbejder sammen i grupper á ca. 6. De skiftes til at lægge sig ned på et stort
stykke papir. En anden tegner konturerne omkring den liggende elev. Tegningerne må
gerne overlappe hinanden. Når alle har ligget på papiret farvelægger gruppen formerne på
papiret som en form for skulptur. Vi bruger caran d’asch farver, som kan bearbejdes med
vådservietter. De tegner en horisontlinje og vælger farver til baggrunden (himmel,
jord/græs). Konturerne tegnes op med sort, for at fremhæve den skulpturelle form.
Efter frokost:
Eleverne bliver præsenteret for perspektiver til samtidskunstnere, der samler og bruger
hverdagens materialer på nye måder. Fx amerikanske Alex da Corte. Se her:
https://tidslinje20.gyldendal.dk/layouts/laytimeline.aspx?id={F20B8989-C309-40AB-A27ACA80317FF482}#show/0bf3def1-dc30-4400-800c-18bc1f6c1b29
Tidsforbrug: ca 2,5 timer
Materialer:
Jeres egen krop
Papirrulle med tykt papir

Elever tegner kropskonturer.
Foto: Louisiana Learning

Caran d’ash Neocolor II
Vådservietter
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VÆRKER OG PRÆSENTATIONER – DEL JERES MATERIALE
Find et godt sted på skolen til at præsentere jeres materiale. Sørg for at lave instruktioner
til de andre elever på skolen, så de kan afprøve de samme metoder, som I har været
igennem, i deres egen klasse.

Elever viser deres projekter fra Skab det nye sammen frem. Foto: Louisiana Learning

Elever viser deres projekter fra Skab det nye sammen frem. Foto: Louisiana Learning
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Links
Kunstportalen-Skole:
https://kunstportalen-skole.louisiana.dk/
Til udskoling og gymnasium, Kunstportalen Ung:
https://kunstportalen.louisiana.dk/
Louisiana Channel, interviews med kunstnere, arkitekter, forfattere:
https://channel.louisiana.dk/
Bliv præsenteret for et tværfagligt blik på at bruge kunsten i undervisningen:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyh0izLtapaLSS9QMU3Yhv_II1t2lutrz

Skab det nye sammen er udviklet af Louisiana Learning og støttet af Augustinusfonden.
Inspirationsmateriale. Tekst: Hanne Flarup. Redaktion: Nikolaj Stobbe og Elisabeth Bodin
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