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LOUISIANA LYDTUR 
GYMNASIUM 

 

César: Le grand pouce (Den store tommelfinger), 1968 

Louisiana Museum of Modern Art. Donation: Louisiana-Fonden.  

 

 

Undervisningsmaterialet består af: 

 
1. En lærervejledning, som indeholder et idékatalog over forløb, korte introducerende 

tekster om værk, kunstner og forfatter, arbejdsspørgsmål, kreative skriveopgaver 
samt lydturen på skrift.  

 
2. En powerpoint med billeder af de omtalte værker, knyttet til lydturene.  

 

 
 

 
SÅDAN BRUGER DU LOUISIANA LYDTURE 

 
 

Materialet indeholder et overordnet idékatalog over forløb, lydturene kunne indgå i som del af 

danskundervisningen i gymnasiet. Vi giver forslag til nogle af de problemstillinger, lydturene 

indeholder, og som har relevans i forhold til de danskfaglige mål i gymnasiet. 

 

Desuden byder materialet på idéer, arbejdsspørgsmål og opgaver til et produktorienteret 

workshopforløb, hvor eleverne med udgangspunkt i Louisiana Lydture skaber deres egen 

lydtur. Forløbet kan bruges som et led i arbejdet med en produktiv, undersøgende og 

problemorienteret tilgang til sproget, litteraturen og kunsten. Formålet er at styrke de kreative 

og innovative kompetencer hos eleverne, bl.a. ved at inddrage kreativ skrivning som værktøj 

til at udvikle elevernes personlige stemme. 

 

Materialet følge de nye lærerplanskrav for danskfaget efter gymnasiereformen, 2017. 

  

 

Kolofon: Tekst: Helle Søndergaard, Elisabeth Bodin og Hanne Flarup. Redaktion: Elisabeth 

Bodin og Christian Lund. Konsulent: Jeppe Rossen, lektor, Rysensteen Gymnasium. 
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IDÉKATALOG 
 

 

Litterært perspektiv: 

Lydturene kan indgå i et forløb om nyere tids litteratur, med fokus på at undersøge hvad 

der sker, når en tekst befinder sig mellem ord, billede og lyd. Fokus kan lægges på at 

undersøge genreeksperimenter og –hybrider, begrebspar som dialogisk og monologisk, 

flerstemmighed og enstemmighed, interaktion og autonomi samt grænserne mellem 

traditionelle litterære kategorier som centrallyrik, interaktionslyrik, lejlighedsdigt, prosadigt, 

konkret poesi, systemdigtning, essay m.fl. 

 

Sprog- og medieperspektiv: 

Lydturene kan indgå i et forløb om multimodal kommunikation med fokus på, hvem der er 

afsender, hvem der er modtager, og hvordan man afgrænser meddelelsen. Hvilken rolle 

spiller konteksten, når du befinder dig på et kunstmuseum og både oplever et værk visuelt 

og samtidig præsenteres for et stykke litteratur i ørerne? Og hvilken rolle spiller mediet, når 

visuel kunst og litterær tekst mødes i et auditivt medie? 

 

Skriftlighedsperspektiv: 

Lydturene kan indgå i et forløb om den reflekterende artikel. Ofte analyserer vi litterære og 

visuelle tekster for at nå frem til en fortolkning. Men hvad sker der, når en forfatter fortolker 

et visuelt værk litterært, og fortolkningen bliver et helt nyt værk i sig selv, som sætter 

oplevelsen og sansningen – ikke den videnskabelige analyse – i centrum? I den 

reflekterende artikel undersøger eleverne spørgsmål som: Hvad er kunst, hvad gør kunst 

ved os, og er den videnskabelige analysemodel overhovedet den bedste måde at forstå 

kunsten på? 

 
 
Desuden kan de enkelte lydture indgå i forløb under følgende overskrifter: 

 

César: Le grand pouce, 1968 + Stine Pilgaard: Blaffer, 2012 

   Tematisk forløb om kroppen i kunsten og litteraturen. Fokus på beskuerens 

kropslige interaktion med værket som afgørende for betydningsdannelsen. 

   Modul om billedsprog. Fokus på tommelfingeren som metafor/metonymi eller som 

symbol. 

   Forfatterskabsforløb om Stine Pilgaard eller optakt til værklæsning af fx 

Lejlighedssange (2015). 

 

Yayoi Kusama: Gleaming Lights of the Souls, 2008 + Peter Adolphsen: OFU/UBU, 2015 

   Tematisk forløb om tid og rum. Tværfagligt samarbejde mellem dansk og fysik. 

   Tematisk forløb om sci-fi-litteratur. Brugen af naturvidenskab og fiktion samt 

undersøgelse af fakta- og fiktionskoder. 

   Forfatterskabsforløb om Peter Adolphsen eller optakt til værklæsning af fx 

Rynkekneppesygen (2017). 

 

Alberto Giacometti: Femme debout IV, 1960 + Pia Juul: Stående kvinde, 2010 

   Tematisk forløb om eksistentialisme. Efterkrigstiden og søgen efter mening. 

   Modul om det lyriske jeg. Hvem er jeg, du og vi i Juuls lydtur?  

   Forfatterskabsforløb om Pia Juul eller optakt til værklæsning af fx Asterisk (2018). 

Hvad er en 
lydtur?  

 
 

En lydtur er hverken en 

tekst, du læser på 

papiret eller et visuelt 

værk, du oplever med 

øjnene. Det er en 

oplevelse, der opstår i 

mødet mellem et 

kunstværk og en 

fortælling, du bliver 

præsenteret for 

gennem øret. 

Oplevelsen overtræder 

indre og ydre, synlige 

og usynlige grænser. 

Lydturen er en form for 

podcast, der 

præsenterer dig for en 

personlig, poetisk 

fortolkning af et 

kunstværk, og som kan 

give dig idéer til at 

skabe din egen 

personlige fortælling - 

mellem lyd og billede. 

 

 

 

 

Foto: Frederik Højfeldt Nielsen  
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CÉSAR  

 
César: Le grand pouce (Den store tommelfinger), 1968 

Louisiana Museum of Modern Art. Donation: Louisiana-Fonden.  

Materiale: Bronze. Mål: 183,5 x 103 x 83 cm. 

 

 

César: Le grand pouce  
(Den store tommelfinger), 1968 

Kort tekst om værket 

Den gyldne og skinnende tommelfinger er høj som et menneske og står vertikalt på gulvet 

uden sokkel. Den blanke tommelfingernegl er næsten som et spejl. César har lavet en 

afstøbning af sin egen tommelfinger i forstørret udgave. Et fragment af kroppen er gjort til 

krop i sig selv. 

 

Cesár 

 
César, egentlig César Baldeccini (1921-1998), fransk billedhugger. Med sine skulpturer 

eftersporer César nye vinkler på virkeligheden. Dette var også hensigten i kunstnergruppen 

Nouveaux Réalistes, som han tilhørte 1961-63. Césars tidligste arbejder var fantasidyr skabt 

af jernskrot og metaltråd. Men fra 1960 blev han kendt for sine akkumulationer af 

sammenpressede biler eller andre metalgenstande, som danner store kasseformede blokke i 

lakfarver og chrom. Han eksperimenterede også med kunststoffer, og han har lavet 

afstøbninger og forstørrelser.  
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STINE PILGAARD: BLAFFER, 2012 

Til Louisiana Literature 2012 skabte den danske forfatter Stine Pilgaard en lydtur 

med udgangspunkt i Césars Store tommelfinger. Her er lyden på skrift. Du kan høre 

lydturen i powerpointen.  

 

1 

Min tommelfinger blafrer i vinden, den danser i luften og jeg husker afskallet, blå neglelak, 

tommelfingerringe med skelethoveder i halvfemserne, tryk på knapper, lysbilledshows, tv-

kanaler, rytmisk hamren på mellemrumstasten, mindeværdige elevatorture i bygninger jeg 

har besøgt, sms’er jeg har sendt, bøger jeg har bladret i, basstrengene på min guitar, eller, 

jeg vender den på hovedet, den sigter mod jorden, min tommelfinger, bedrøvede 

fodboldfans der marcherer på snorlige, rødhvide rækker gennem Nyhavn, nedskæringer i 

kunststøtten, skoldkopper der breder sig med lynets hast, bygkorn i øjet dagen inden jeg 

skal hente dig i lufthavnen, øjenlågssmerter, en hær af tordenfluer i min mund når jeg 

syngende cykler ud af vejlerne, langstrakte hosteanfald i stillekupéer, formelt formulerede 

afslag, vi har med interesse læst dit manuskript, måske det vil gøre sig bedre som 

dukketeater, pause… eller som indpakningspapir, tænker jeg, som optændingsmateriale, 

eller måske min farmor kunne bruge det når hun presser tørrede blomster. Jeg sætter et 

fingeraftryk i luften, du er et gerningssted og jeg er både hovedmistænkt og skyldig og 

opfyldt af motiver, jeg har altid lige været her og er konstant på vej tilbage, og du er et 

afspærret område og udenfor rækkevidde, nu igen, og jeg strækker armen ud og lader min 

tommelfinger blafre i vinden. 

 

2 

Det er en fremstrakt hånd, en vandret arm, en opadvendt finger, det er en anmassende 

tillidserklæring, og jeg venter på et lys, der blinker ind til siden, nærmer sig min fremstrakte 

finger, det er et skrig, det er en dans, det er en popsang mod himlen, som modulerer ud i 

verdensrummet, det er glæden ved det samme, og jeg bliver ved med at tro at jeg lige er 

fyldt 21, at jeg stadig er udødelig, det nærmer sig en tilstand og jeg danser mig gennem 

tilfældigheder, til min tommelfingers blafren i vinden og jeg stiller mig nøgen i vejkanten, i 

grøftekanten, på sengekanten, i rendestenen, på dansegulvet, ved landevejen, i 

skovbrynet, i Kødbyen, altid på vej mod Italien og jeg venter på kørelejligheder og jeg 

smiler voldsomt, mens jeg ser ufarlig ud, og når I stopper vil en kæderække af genfærd 

springe frem fra buskadset og de vil le efter noder og skelletterne vil danse boogie woogie 

på vej ud af skabene, de følger mig som et orkester fra by til by og vi vil alle sammen køre 

med, det er sommer og familien skal i skoven, himelen er blaa, ikke en sky foroven. hvor 

der er hjerterum er der er spøgelsesfingre, på bagsædet sidder de så og smiler og jeg føler 

en underholdningsforpligtigelse, sådan er det at være blaffer, ellers må man købe sin egen 

bil, jeg forbereder smalltalk, forskellige hyggeløgne, farverige scenarier, 

virkelighedsforskønnelser, sminker den, iklæder den brogede silkekjoler med langt slæb og 

kniplinger ved halsen, den kunne være så smuk, det er sådan jeg forestiller mig 

virkeligheden, så sjovere, så mere korrekt gengivet i løgnen, jeg hedder Irma, siger jeg 

ligesom Supermarkedet og jeg er hypnotisør, nej, mit navn er Joe, jeg har en kone og fire 

børn og jeg arbejder på en knappefabrik, jeg er lige flygtet fra min voldelige mand, lige som 

Thelma, må jeg køre med dig udover bjergskåningen, lad mig nu. 

 

3  

Jeg vil sætte mit fingeraftryk, først på din hånd, så på resten af din krop, tvære det ud over 

din bil, din familie, din sofa, din kat, dit køkken, jeg vil smøre dig ind i mine fingeraftryk, de 

findes overalt, de vil løbe i to parallelle linier, ned ad din rygsøjle, jeg vil tegne hjerter med 

vores forbogstaver og huse vi kunne bo i og måger og stjerner på din rygs glatte flade af 

Stine Pilgaard 

 
Stine Pilgaard (f. 1984) 

har i sine romaner Min 

mor siger (2012) og 

Lejlighedssange (2015) 

forfinet den mundrette 

diktion og de satirisk 

præcise karakter-

tegninger, der giver 

hendes roman-

karakterer deres 

særlige og uimod-

ståelige liv. Med 

originale referencer til 

litteraturhistorie og 

populærkultur skriver 

Pilgaard genuint 

underholdende om 

kærlighed og den 

svære kunst at 

kommunikere, og 

hendes portrætter af 

både Mor, Far og en 

andelsforening på 

Trøjborg er lige skarpe 

og charmerende. 
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hud, det er en fodboldbane, det er Danmark mod Tyskland, vi er tilbage i 92 og alle er 

glade, og bilen vil standse, og hvad skal så blafre og hvem skal så danse, og jeg vender 

min tommelfinger mod dig, mens jeg løber i den modsatte retning, ensomheden er det 

eneste overskuelige fordi den lover at intet kan blive værre, at nulpunktet findes lige her 

som en tryghed, og nu er du blinket ind til siden, jeg vender min tommelfinger mod dig, 

som et scepter, en femarmet lysestage, et blafrende flag, jeg koncentrerer mit blik om dit 

ansigt bag ruden, jeg er bange for dit ansigts udtryk, fordi det giver mig lyst til ikke at 

forsvinde, den mest skrøbelige af positioner, denne lyst til ikkeforsvinden, når jeg retter mit 

blik mod dit ansigt, og du er ikke en fremmed som jeg husker dig fra tanker. Du er tusind 

forskellige mennesker i anonyme biler, de fleste betragter jeg her fra vejkanten, og det 

eneste genkendelige er din silhuet foran rattet, omridset af dig er måden jeg husker dig på, 

jeg strejker min tommelfinger mod himlen, og det er den fineste gestus jeg kan foretage, og 

det er her min kærlighedserklæring finder sted, i sekundet inden, min tommelfinger rejser 

sig mod himlen, her kan al velvilje aflæses, alle forbehold opløses, for du er standset op, 

og jeg ved det altid allerede, øjeblikket inden du standser, og jeg trodser min frygt for en 

ikkeforsvinden og jeg strejker min tommelfinger mod himlen, og der er ingen vej tilbage, og 

for enden af denne ikkevej, det er lige der du standser og møder mit blik.   

 

 

ARBEJDSSPØRGSMÅL 

  

  Cesárs tommelfinger i menneskestørrelse er som en krop i sig selv. Hvad fortæller 

den om menneskelig identitet? 

 

  Se på Cesárs værk imens du lytter til Stine Pilgaards lydtur Blaffer flere gange. 

Imens du lytter skal du tegne en tegning, som viser nogle af de billeder, der opstår 

på din nethinde. 

 

  Vælg en anden kropsdel end tommelfingeren hos dig selv og kig godt på den. Hvad 

er det karakteristiske ved den kropsdel, du har valgt. Skriv stikord. 

 

  Skriv nu en kort tekst på max syv linjer, der handler om dig set gennem den 

kropsdel, du har valgt. Du kan lade dig inspirere af Stine Pilgaards tekst. 
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YAYOI KUSAMA  

 
Yayoi Kusama: Gleaming Lights of the Souls (Sjælenes funklende lys), 2008  

Louisiana Museum of Modern Art. Erhvervet med midler fra C.L. Davids Fond og Samling.  

Foto: Ulrik Jantzen   

Materialer: Mixed media: Akryl LED-pærer, ledning, vand, vinyldug, spejl, bemalet træ og tæppe. 

Mål: 287,4  x 415  x 415 cm 

 

 

Yayoi Kusama: Gleaming Lights of the Souls 
(Sjælenes funklende lys), 2008 

Kort tekst om værket 

Sjælenes funklende lys er en installation, som vi kan gå ind i. Rummet består af 

spejlbeklædte vægge og loft, gulvet er et vandspejl og med en lille platform i midten til at 

stå på. De mange lamper i rummet skifter farve i et roligt tempo. Det hele, inklusive os selv, 

spejles i, hvad der opleves som et uendeligt rum. 

 

 

Yayoi Kusama 

 Med base i Tokyo, og for en årrække New York, er Yayoi Kusama (f. 1929) siden 1960erne 

blevet verdenskendt for sit univers af farvestrålende, vidt forgrenede mønstre, der dækker 

overfladerne på malerier og skulpturer og breder sig ud i hele rummet i store 

installationer. Kusama selv iklæder sig ofte prikket tøj, som får hende til at gå i et med sin 

kunst. 
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PETER ADOLPHSEN: OFU/UBU, 2015 

Til Louisiana Literature 2015 skabte den danske forfatter Peter Adolphsen en lydtur 

med udgangspunkt i Louisianas lysinstallation af Yayoi Kusama. Her er lyden på 

skrift. Du kan høre lydturen i powerpointen. 

 

 
Louisiana Magasin nr. 43, 2015 

 

 

OFU/UBU 

 

Det væsen, der for tiden befinder sig i den japanske kunstner Yayoi Kusama, kom 

svævende fra en fjern galakse, indtørret og i dvale, ført af millioner af stjerners solvinde. 

En dag for over 43.000 år siden blev det indfanget af jordens tyngdefelt og ploppede ned i 

Stillehavet, hvor det rehydrerede på få sekunder og genantog sin oprindelige skikkelse: en 

ærtestor slimklat med glimmerstøv i. Dengang kaldte det sig selv for Ofu, men gennem 

årtusindernes erindringsforskydninger har navnet ændret sig til Ubu. 

 

De første mange tusind år på jorden tilbragte dette væsen løst svævende i vandet, ført 

rundt af havstrømmene, men en dag røg det ind i munden på en kæmperokke, hvor det 

lærte sig et trick: ved at sive ind i vævet på de jordiske organismer og gensamle sig i 

nervesystemet kunne det bemægtige sig deres krop og bevidsthed. Således at tage bolig i 

en krop var en forrygende oplevelse for Ofu/Ubu, som derefter kun var i sin oprindelige 

slimklatskikkelse i passagen fra et dyr til det næste. Ofu/Ubu prøvede at leve som søhest 

og krabbe, som fisk i alle størrelser og former, som blæksprutte og hval, før det, med en 

havskildpadde som overgangsform, begyndte at indtage de landlevende organismer. Ofte 

var passagen mellem værtsorganismer nærmest automatisk, fordi den ene blev spist af 

den næste, men ellers, når den hidtidige vært døde eller bare blev kedelig at opholde sig i, 

plejede Ofu/Ubu at sive ud gennem vævet, gensamle sig og lade sig føre af strømmen til 

den fik kontakt med ny organisme. Men udenfor havet var der en vis risiko for udtørring; 

Peter 
Adolphsen  

 
Peter Adolphsens    

(f. 1972) stil er på en 

gang drilsk og 

legende og samtidig 

drevet af en filosofisk 

erkendelsestrang. I 

1990’erne blev 

Adolphsen kendt for 

sine kortprosatekster, 

der parrer det 

mystiske med det 

hverdagslige og det 

videnskabelige med 

det overnaturlige. I 

dag udfolder han 

mødet mellem fakta 

og fiktion i længere 

romaner som 

Rynkekneppesygen, 

2017. 
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Ofu/Ubu kunne sagtens overleve udtørring, det var bare så frygtelig kedeligt. Det huskede 

med træt og trist væmmelse en periode på over tusind år i det nordlige Sibirien, hvor en 

arktisk ræv, som det havde boet i, pludselig drattede ned i en klippespalte og døde 

utilgængelig for alle andre dyr end flyvende insekter (og insekters enrvesystemer var ikke 

store nok til at huse Ofu/Ubu).  

 

Endelig en dag kom der så en brugbar organisme forbi, et menneske, som samlede 

rævekraniet op, hvorved Ofu/Ubu så sit snit til at sive ind gennem fingerspidserne. Det var 

første gang at det prøvede at styre et menneskes bevidsthed og det var så fantastisk, at 

det siden aldrig har taget ophold i andre organismer end disse opretgående, ubehårede 

aber. Gennem århundrederne har det været alt fra foster til olding, mand, kvinde eller 

hermafrodit, slave, kejser og alt derimellem. Det har boet på alle kontinenter og intet 

menneskeligt er det længere fremmed. For indeværende befinder det sig som nævnt i  

Yayoi Kusama, hvor det foretager en art kunstnerisk genskabelse af sine dybe erindringer. 

Ofu/Ubu er udødelig, og de godt 43.000 år, som det har befundet sig her på jorden er 

næsten intet i forhold til de næsten 200 millioner år, som det tilbragte på rejse i 

verdensrummet. Mest af alt husker det stjernehimmelen; lysende prikker på sort baggrund. 

 

 

 

ARBEJDSSPØRGSMÅL 

 
 

  Forestil dig du står midt i Kusamas installation. Beskriv for hinanden to og to, hvad 

det er for et sted, I står? Hvor er du? Hvad ser du? Hvor er du på vej hen? 

 

  Lyt til Peter Adolphsens lydtur UFO/UBU flere gange og forestil dig, du rejser 

gennem Kusamas installation imens. Hvilke perspektiver på tid åbner lydturen for? 

 

  Du skal nu skrive din egen historie om rejsen gennem Kusamas installation på 

baggrund af Adolphsens lydtur, men du må kun bruge seks ord. Du kan udvælge 

ord fra Adolphsens tekst eller finde på dine egne. 

 

  Læs teksterne op for hinanden. 

 

 

 
 

 

 

Roman på 
seks ord 

  

Det forlyder, at den 

amerikanske forfatter 

Ernest Hemingway 

engang blev udfordret 

til at skrive en hel 

roman på blot seks 

ord. Hans bud lød:  

 

”For sale: baby 

shoes. Never worn.” 

 

Se TED-talk om at 

koge indhold ned til 

seks ord. 

 

 

https://www.ted.com/talks/sebastian_wernicke_1000_tedtalks_6_words?language=en
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ALBERTO GIACOMETTI 

 
Giacometti-salen på Louisiana.  

Til venstre i billedet: Alberto Giacometti: Femme debout IV (Stående kvinde IV), 1960 

Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co. Louisiana Museum of Modern Art. 

Materiale: bronze. Mål: 270 x 33 x 57 cm 

 

Alberto Giacometti: Femme debout IV  
(Stående kvinde IV), 1960 

Kort tekst om værket 

Den langstrakte og tynde Stående Kvinde står rank og stærk men forekommer samtidig 

også blottet og sårbar. Fødderne er store og er vokset sammen med soklen. Den tynger 

kroppen ned mod jorden. Overfladen er ujævn og knudret, som ar i huden, eller som om 

hendes krop vibrerer.   

 

Alberto Giacometti 

 
Den schweiziske kunstner Alberto Giacometti (1901-66) er det meste af sit liv bosat i Paris. 

Han eksperimenterede med både surrealisme og kubisme i sine tidlige år. I hans senere 

værker, fra omkring 2. Verdenskrig og frem, bliver han mere og mere optaget af at give krop 

til det, han ser. At vise det det alment menneskelige i al sin intense anonymitet.   
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PIA JUUL: STÅENDE KVINDE, 2010 

Til Louisiana Literature 2010 skabte den danske forfatter Pia Juul en lydtur med 

udgangspunkt i Alberto Giacomettis Stående kvinde IV. Her er lyden på skrift. Du 

kan høre lydturen i powerpointen. 

 

Pst! 

Jeg ved godt jeg er for tynd 

 

Men jeg kan læse dine tanker 

 

Du tænker på lindetræet 

Du tænker på lindetræets blomster, 

den svimlende duft 

der ramte dig 

på din tur over torvet i juli 

Trækronen var levende af bier, de 

summede voldsomt, 

dét tænker du på, 

det ved jeg, jeg 

læser dine tanker 

Læs nu mine 

Læs mine tanker 

Læs mig nu! 

 

Liguster 

Ligusterhækken blomstrede også i juli 

shh 

 

[hvisker] 

Gå ikke forbi 

Gå ikke forbi mig 

Gå ikke forbi mig bare fordi jeg er tynd 

Sænk ikke stemmen  

Sænk ikke blikket  

 

Ssh 

Det er også noget med at han går 

Han er i fart og jeg er så stille 

Hvorfor går han 

Han skridter ud 

Strakt karriere 

 

Giaco 

Metti 

i min øregang 

med ambolt stigbøjle og hammer 

i min støbeform 

en hammerlyd 

kling 

kling 

Pia Juul  

 
Pia Juul (f. 1962) 

lader det 

humoristiske og det 

foruroligende gå hånd 

i hånd i sit 

forfatterskab. Hun 

brød igennem i 1985 

og har siden 

udforsket vores måde 

at bruge sproget på i 

poesi, noveller og 

romaner. Hun har 

gennem tiden fået en 

række priser, 

herunder Montanas 

Litteraturpris og 

Kritikerprisen. 
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jeg er nogen 

Men jeg er ikke nogen, 

jeg var bare en tanke 

og gips 

og så blev jeg bronze 

Alligevel har jeg øjne 

et blik 

der ser dig og ved hvad det er med dig 

 

Nu tænker du for eksempel på 

kartofler 

kartoffelmarkerne blomstrede 

også i juli, det tænker du 

også på 

og at jeg er tynd 

Pst! 

og at jeg har sådan et ømt blik 

Pst! 

Ømt blik der ser 

dig 

Pst! 

 

ARBEJDSSPØRGSMÅL 

 
 

  Den franske eksistentialistiske forfatter Jean-Paul Sartre skrev blandt andet 

følgende om Giacometti og hans karakteristiske skulpturer: 

 

”Han skaber sin figur på ’ti skridts afstand’ eller på ’tyve skridts afstand’, og hvad 

man end gør, så bliver denne afstand den samme. (…) Man nærmer sig ikke en 

skulptur af Giacometti. Tro ikke, at dette bryst udvider sig, jo mere man går frem 

mod det: det ændrer sig ikke, og medens man går, har man et mærkeligt indtryk 

af at gå på stedet…” 

 

  Hvis Alberto Giacometti forsøger at skildre, hvad det vil sige at være til blandt 

andre mennesker, hvilken tilstand er det så, han skildrer? Brug Jean-Paul Sartres 

citat som inspiration. 

 

  Lyt til Pia Juuls lydtur Stående kvinde flere gange, og kig godt på Giacomettis 

værk imens. 

 

  Skriv en tekst inspireret af Alberto Giacomettis skulptur og Pia Juuls lydtur, hvor 

du færdiggør følgende sætninger: 

 

Jeg er… 

Jeg er ikke… 

Jeg tænker på… 

Du ser… 

Det er… 

Hvorfor… 
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JERES LYDTUR 

 

 

 

I arbejder sammen i grupper, fx tre og tre. Vælg et værk, som tiltaler jer, udfordrer jer, 

undrer jer, eller som I af andre grunde synes er interessant. Det kan være et værk i jeres 

lokalområde, et værk på et kunstmuseum i nærheden af skolen, eller I kan finde værker fra 

Louisianas samling på https://kunstportalen.louisiana.dk.  

 

 

  Start med jeres umiddelbare indtryk af værket. Hvorfor tiltaler det jer? Skriv stikord. 

 

  Vælg hver især én detalje i værket, I synes er interessant. Skriv en kort tekst på max 

syv linjer med udgangspunkt i denne detalje. Læs teksterne op for hinanden. 

 

  Nu kan I søge viden om kunstværket på nettet, fx kunstportalen.louisiana.dk. 

 

  Lav et mindmap over jeres idéer til lydturen, som er jeres personlige fortolkning af 

værket. Tag udgangspunkt i jeres oplevelse af lydturen. Hvad undrede jer? Fandt I 

nogen modsætninger? Hvad var det mest interessante osv.? Udvælg de bedste 

idéer, I vil arbejde videre med. 

 

  Nu skal tekstproduktionen i gang. Skriv enten individuelt eller sammen i gruppen. 

Husk, I skriver frit og kreativt, og der gælder ikke de samme regler, som når I skriver 

analyserende, debatterende eller reflekterende artikler. I undersøger frem for at 

analysere. 

 

  Læs teksterne igennem flere gange, rediger dem sammen og prøv at læse op for 

hinanden med forskellig betoning. 

 

  Nu skal I indtale jeres lydtur. I kan bruge jeres telefoner til at optage med og redigere 

lyden på computeren. Brug fx Soundcloud til at dele jeres lydtur. Se mere her: 

https://suneweile.wordpress.com/web-2-0/vaerktoejer/podcasting/  

Få idéer til kreativ skrivning: 

 

https://danskpaany.systime.dk/index.php?id=293#c1176 

http://www.111variation.dk/2012/03/kreative-skriveoevelser.html 

https://www.fyldepennen.dk/oevelser/tidligere/  

Inspiration til 
jeres lydtur 

 
Hør flere Louisiana 

Lydture: 

https://www.louisiana.dk

/node/13720  

 

Janet Cardiff har 

produceret en audio 

walk som et værk i 

Louisianas park: 

http://kunsteder.dk/case/

janet-cardiff-naar-

kunsten-kan-vaere-i-en-

ipod 

 

Third Ear producerer 

podcasts af høj kvalitet 

om alverdens emner: 

http://thirdear.dk/.  

 

Også DR er et godt sted 

at finde inspiration: 

https://www.dr.dk/radio/

p1/p1-podcaster/p1-

podcaster-82  

 

 

https://kunstportalen.louisiana.dk/
https://suneweile.wordpress.com/web-2-0/vaerktoejer/podcasting/
https://danskpaany.systime.dk/index.php?id=293#c1176
http://www.111variation.dk/2012/03/kreative-skriveoevelser.html
https://www.fyldepennen.dk/oevelser/tidligere/
https://www.louisiana.dk/node/13720
https://www.louisiana.dk/node/13720
http://kunsteder.dk/case/janet-cardiff-naar-kunsten-kan-vaere-i-en-ipod
http://kunsteder.dk/case/janet-cardiff-naar-kunsten-kan-vaere-i-en-ipod
http://kunsteder.dk/case/janet-cardiff-naar-kunsten-kan-vaere-i-en-ipod
http://kunsteder.dk/case/janet-cardiff-naar-kunsten-kan-vaere-i-en-ipod
http://thirdear.dk/
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-podcaster/p1-podcaster-82
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-podcaster/p1-podcaster-82
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-podcaster/p1-podcaster-82
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César, Le grand pouce, (Den store tommelfinger), 1968
Louisiana Museum of Modern Art. Donation: Louisiana-Fonden. 

Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co.
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César, Le grand pouce, (Den store tommelfinger), 1968
Louisiana Museum of Modern Art. Donation: Louisiana-Fonden. 

Foto: 
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César, Le grand pouce, (Den store tommelfinger), 1968
Louisiana Museum of Modern Art. Donation: Louisiana-Fonden. 

Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co.
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Stine Pilgaard, Blaffer, 2012
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Lyt til Stine Pilgaards lydtur her

https://youtu.be/FmJKm1phwTo


Uddrag fra Stine Pilgaard, Blaffer, 2012
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….Min tommelfinger blafrer i vinden, den 

danser i luften og jeg husker afskallet, blå 

neglelak, tommelfingerringe med 

skelethoveder i halvfemserne, tryk på 

knapper, lysbilledshows, tv-kanaler, rytmisk 

hamren på mellemrumstasten, 

mindeværdige elevatorture i bygninger jeg 

har besøgt, sms’er jeg har sendt, bøger jeg 

har bladret i, basstrengene på min 

guitar….



Uddrag fra Stine Pilgaard, Blaffer, 2012
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….Jeg sætter et fingeraftryk i luften, du er 

et gerningssted og jeg er både 

hovedmistænkt og skyldig og opfyldt af 

motiver, jeg har altid lige været her og er 

konstant på vej tilbage, og du er et 

afspærret område og udenfor rækkevidde, 

nu igen, og jeg strækker armen ud og lader 

min tommelfinger blafre i vinden…



Uddrag fra Stine Pilgaard, Blaffer, 2012
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….jeg danser mig gennem tilfældigheder, 

til min tommelfingers blafren i vinden og 

jeg stiller mig nøgen i vejkanten, i 

grøftekanten, på sengekanten, i 

rendestenen, på dansegulvet, ved 

landevejen, i skovbrynet, i Kødbyen, altid 

på vej mod Italien og jeg venter på 

kørelejligheder og jeg smiler voldsomt, 

mens jeg ser ufarlig ud….



Yayoi Kusama, Gleaming Lights of the Souls, (Sjælenes funklende lys), 2008 
Louisiana Museum of Modern Art. Erhvervet med midler fra C.L. Davids Fond og Samling. 

Foto: Ulrik Jantzen
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Yayoi Kusama, Gleaming Lights of the Souls, (Sjælenes funklende lys), 2008 
Louisiana Museum of Modern Art. Erhvervet med midler fra C.L. Davids Fond og Samling. 

Foto: Ulrik Jantzen
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Yayoi Kusama, Gleaming Lights of the Souls, (Sjælenes funklende lys), 2008 
Louisiana Museum of Modern Art. Erhvervet med midler fra C.L. Davids Fond og Samling. 

Foto: Kim Hansen
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Peter Adolphsen, OFU/UBU, 2015
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Lyt til Peter Adolphsens lydtur her

https://youtu.be/xs4hNd__oxU
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Det væsen, der for tiden befinder sig i den 

japanske kunstner Yayoi Kusama, kom 

svævende fra en fjern galakse, indtørret og 

i dvale, ført af millioner af stjerners 

solvinde. En dag for over 43.000 år siden 

blev det indfanget af jordens tyngdefelt og 

ploppede ned i Stillehavet, hvor det 

rehydrerede på få sekunder og genantog 

sin oprindelige skikkelse: en ærtestor 

slimklat med glimmerstøv i...

Uddrag fra Peter Adolphsen: Ofu/Ubu, 2015



…Endelig en dag kom der så en brugbar 

organisme forbi, et menneske, som 

samlede rævekraniet op, hvorved Ofu/Ubu

så sit snit til at sive ind gennem 

fingerspidserne. Det var første gang at det 

prøvede at styre et menneskes bevidsthed 

og det var så fantastisk, at det siden aldrig 

har taget ophold i andre slags organismer 

end disse opretgående, ubehårede aber…

Uddrag fra Peter Adolphsen: Ofu/Ubu, 2015
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…Ofu/Ubu er udødelig, og de godt 43.000 

år, som det har befundet sig her på jorden 

er næsten intet i forhold til de næsten 200 

millioner år, som det tilbragte på rejse i 

verdensrummet. Mest af alt husker det på 

stjernehimlen; lysende prikker på sort 

baggrund.

Uddrag fra Peter Adolphsen: Ofu/Ubu, 2015
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Giacometti-salen på Louisiana 

Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co. Louisiana Museum of Modern Art. 
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Alberto Giacometti: Homme qui marche (Gående mand), 1960

Foto: Kim Hansen. Louisiana Museum of Modern Art.
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Alberto Giacometti: Femme debout IV (Stående kvinde IV), 1960
Louisiana Museum of Modern Art. Donation: Ny Carlsbergfondet

Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co.
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Pia Juul, Stående kvinde, 2010
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Lyt til Pia Juuls lydtur ved at klikke her

https://youtu.be/zrqBbukylTU


Uddrag fra Pia Juul: Stående kvinde, 2010

…. Pst!

Jeg ved godt jeg er for tynd

Men jeg kan læse dine tanker

Du tænker på lindetræet

Du tænker på lindetræets blomster,

den svimlende duft

der ramte dig

på din tur over torvet i juli …
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Uddrag fra Pia Juul: Stående kvinde, 2010

…. [hvisker]

Gå ikke forbi

Gå ikke forbi mig

Gå ikke forbi mig bare fordi jeg er tynd

Sænk ikke stemmen

Sænk ikke blikket …
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Uddrag fra Pia Juul: Stående kvinde, 2010

…. Ssh

Det er også noget med at han går

Han er i fart og jeg er så stille

Hvorfor går han

Han skridter ud

Strakt karriere …
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