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Undervisningsmateriale til udstillingen 
OLAFUR ELIASSON. RIVERBED  
på Louisiana 

 

 

 

Olafur Eliasson 

Riverbed, 2014 

© 2013 Olafur Eliasson  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Undervisningsmaterialet består af: 

 
En lærervejledning, som indeholder en introduktion til udstillingen, forslag til litteratur og 
film samt et elevark med 11 forskellige invitationer til gåture på nye måder.  

 

En powerpoint-præsentation med nedslag blandt udstillingens - og kunstnerens øvrige - 
værker. 
 

Hvordan bruger jeg Louisianas undervisningsmateriale? 

Materialet henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at introducere deres elever til 

Olafur Eliasson. Det kan anvendes i folkeskolen, gymnasiet, HF og seminariet eller andre 

steder. Idéen er at give dig som underviser et godt afsæt til at arbejde videre med kunst og 

eksperimenter. Olafur Eliassons udstilling åbner nye perspektiver i fagene dansk og 

billedkunst og giver et anderledes afsæt for at arbejde med psykologi og naturfag.  

 

 

 

 

 

 

Begge fotos: Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn, Model room, 2003.  
Studio Olafur Eliasson, Berlin, 2014 
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OLAFUR ELIASSON. RIVERBED. 

DIN UNDERVISNINGSGUIDE 

 

 Har vi en bestemt måde at gå på museum på?  

At opleve kunsten på?  

Og hvad sker der, hvis den brydes?  

Få dig selv til at blive stående foran det samme værk i 10 minutter.  

Eller flyv gennem udstillingen som en asteroide.  

 

 

Olafur Eliasson har udgivet app’en Your exhibition guide, 2014, hvor 

han i korte film udfordrer den gængse måde at gå på museum på.  

Du kan finde den gratis app i App Store og Google Play.  

 

  

 

Den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson (født 1967) omtaler nogle gange 

sine værker som eksperimenter eller maskiner. Kunstværkerne er ofte en form for 

forsøg, som vi træder ind i og selv bliver en aktiv del af i kraft af vores sanselige 

tilstedeværelse. Kunsten har mulighed for at give os ny indsigt og nye erfaringer. 

Hvordan indgår vi som mennesker og individer i verden, og på hvilke måder kan 

den opleves og påvirkes? Eliassons fokus er hverken maskinen eller naturen i sig 

selv, men dig og mig i verden, dvs. mennesket, som både modtager indtryk fra 

omgivelserne og sætter sine aftryk.  

 

Frem for kunstværker forstået som objekter skaber Eliasson altså kunst, der 

fungerer som katalysator for det egentlige, nemlig oplevelsen. Og på den måde 

kan hans eksperimenter måske ses som modtræk til den i dag ”bestandigt 

tiltagende oplevelsessløvhed, som samfundet frembringer i så rigelige mængder”, 

som Eliasson har udtalt. Hans værker trækker linjer tilbage til 1960ernes og 

1970ernes amerikanske minimalisme, hvor fx Donald Judd og Robert Morris var 

optaget af at skabe situationer frem for salgbare objekter. Kroppens mange 

sanser (og dermed ikke længere kun synssansen) kommer her i spil, ligesom vi 

også mærker det i en anden forløber for Eliassons værk, nemlig Land Art, hvor 

landskabet og vores færden i det er omdrejningsfeltet.  

 

I en tid, hvor vi i stigende grad tilegner os verden gennem digitale flader, inviterer 

Eliasson os til at sætte os selv fysisk i spil på anden vis. Velkommen til efterårets 

store eksperiment, hvor Eliasson indtager Louisiana med en radikal udstilling! 

KORT OM UDSTILLINGEN   

Olafur Eliasson-udstillingen på Louisiana består af fire dele: Et stort stedsspecifikt 

værk i form af et flodleje, som udgør tyngdepunktet på udstillingen. Et modelrum, 

der viser en samling af geometriske modeller, som Eliasson har udviklet i 

samarbejde med den islandske kunstner Einar Thorsteinn. Tre videoværker, som 

alle kredser om bevægelse. Sidste del er et stort bogværk, skabt specifikt til 

udstillingen. Bogen er en rejse gennem et landskab og handler om navigation. 

Alle dele af udstillingen undersøger mødet mellem Eliassons kunst og Louisiana 

som sted, både i fysisk, arkitektonisk og institutionel karakter.   
  

Værket er dit!  

 
Ofte bruger Eliasson 

et ”din” (”yours”) i 

sine titler. Vi er 

oplevere, frem for 

beskuere; mobile og 

dynamiske som 

sansende individer.  
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RIVERBED, 2014 

Sand, jord, store og små sten og lidt vand. Ikke nogen smuk have eller noget 

romantisk landskab, blot et landskab. Vandløbet løber stille gennem det stenede 

flodleje i gallerirummene i Louisianas Sydfløj. Naturen er ikke kun noget, vi kigger 

ud på gennem de store glaspartier, naturen er kommet inden for på kunstmuseet 

og har fuldt ud overtaget de velkendte rum. Det, som umiddelbart kan ligne ikke 

bare et indgreb på museet, men også et angreb, udstiller ikke desto mindre 

Louisiana som sted og idé.  

 

Eliassons Riverbed er skabt specifikt til stedet Louisiana. Arkitekterne Jørgen Bo 

og Vilhelm Wohlerts bygninger har siden 1958, hvor Louisiana åbnede med 

Nordfløjens udstrakte glaskorridorer i zigzaggende kurs mod Øresund gennem 

parken, været baseret på idéen om glidende overgange mellem inde og ude, 

glidende overgange mellem kultur og natur. Louisianas bygninger er udformet 

som en invitation til at gå, hvor museet undervejs tager form i kraft af den 

besøgendes bevægelse gennem arkitektur, natur og kunst. Vandringen gennem 

landskabet er således helt konkret nedfældet i byggeriet.  

 

Eliasson forsøger med indgrebet på Louisiana at spore sig ind på det mest 

karakteristiske for museet, og han lægger her en helt ny (og nok mere krævende) 

gåtur ned over dén, der allerede er tilrettelagt gennem museets arkitektur. 

Riverbed bliver først til, når vi selv går ind i landskabet, forsigtigt finder fodfæste i 

de løse sten og langsomt bevæger os gennem lejets stigende skråning. Vi går 

altså ind i de måske velkendte rum på en ny måde! Det konstruerede landskab 

gør, at vi nødvendigvis må bevæge os på en anden - og måske mere fri? - måde 

gennem rummene. Gennem vandringen oplever vi måske et gearskifte hos os 

selv: 

 

 

 

Vandring gennem Louisianas park med Sydfløjen i baggrunden.  

Louisiana Museum for Moderne Kunst. Foto: Bjarke Ørsted. 
 

Landskabet på 

Louisiana kræver, 

[…] at man 

konstant 

forholder sig til 

det. Man kan ikke 

ignorere sin krop 

eller dens 

passage gennem 

tiden, når man 

snubler og famler 

og falder. 
         

                           OLAFUR ELIASSON  
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Læg mærke til, hvordan du reagerer, og hvordan din krop instinktivt har lyst til at 

agere og følg det. For som Eliasson siger: Det, jeg er interesseret i med mit værk 

på Louisiana er nu ikke, at man oplever et objekt, et kunstværk, men at man 

oplever sig selv. Forventningen om, hvad man skal opleve på et kunstmuseum, 

bliver tricket - for gulvet er måske vådt, det er glat og ujævnt, der er andre lyde i 

salene og lyset er anderledes, end det plejer. Og hvor er kunsten på væggen? 

Man bliver nødt til at gå til det på en anden måde, end den vante. Det er 

Eliassons håb, at man i denne udfordring får en større fornemmelse af sin egen 

frie tilstedeværelse. 

  

Ofte inddrager Eliasson bevidst tiden i sine værker. Hvordan bebor vi tiden, 

hvordan bruger vi den? I Riverbed er tiden en nødvendig faktor, da værket først 

rigtigt tager sin begyndelse, når vi selv går ind i landskabet, tilegner os det med 

vores krop, og på den måde aktiverer hele situationen som en slags 

medproducenter. Vi kan ikke overskue værket fra ét punkt, hverken fysisk eller 

tidsligt. Det bliver til undervejs. På uoverskueligt mange forskellige måder, i 

forskellige tempi og bevægelser. Noget tilsvarende er på færde med Louisiana 

som sted, hvor arkitekturen slanger sig omkring naturens præmisser.  

 

 

 

 
 
Olafur Eliasson  
Riverbed, 2014.  
Louisiana Museum for 
Moderne Kunst.  
Foto: Anders Sune Berg.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskabet er lavet til 

rummene. 

Museumsrummene ses 

ofte bare som autonome 

størrelser, hvor 

forskelligt indhold kan 

rykke ind, men jeg vil 

gerne pege på dem som 

fysiske, kropslige 

forløb.  
 

                           OLAFUR ELIASSON 
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MODEL ROOM, 2003 

 

Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn, Model Room, 2003. Martin-Gropius-Bau, Berlin, 2010.  

 

Hundredvis af modeller, udfoldet i papir, pap, træ og metal, er samlet på et stort 

arbejdsbord midt i Lanternerummet på Louisiana. Det er som et kig ind i 

kunstnerens værksted, hvor arbejdsmodeller, materialeeksperimenter og 

skulpturelle objekter, som har været brugt i udviklingen af kunstværker, ligger side 

om side. De geometriske modeller er siden 1996 udviklet i samarbejde med den 

islandske arkitekt og kunstner Einar Thorsteinn og vidner om det nødvendige flow 

mellem forsøg og eksperimenter, arbejdsprocesser og færdige værker, som i høj 

grad kendetegner Eliassons metode som kunstner. Brugen af naturvidenskabens 

strukturer er tydelig her i rummet, hvor Möbius-bånd, Penrose-fliser, kvasikrystal-

ler (med de såkaldte ”forbudte” symmetrier) og geodætiske kupler går igen i et 

samspil med kunst og arkitektur.  

 

Hvordan tænker vi forholdet mellem model og objekt? Er vi i disse år vidne til et 

skifte i den traditionelle tænkning omkring forholdet mellem repræsentation og 

virkelighed? Skal vi ikke længere nødvendigvis (kun) tænke modellen, som et 

afbildende stadie på vej til det færdige værk? Modellerne giver alternative måder 

at skabe rum på, at se verden på. Hver og én model er et forsøg på bedre at 

forstå verden, at løse et problem. At eksperimentere er at forstå.  

 

Eliasson arbejder med sine modeller i visheden om, at enhver model er virkelig. 

Modellen er dermed ikke en modpol til virkelighedens ”værk”, men opererer på 

lige fod med skulpturer, huse og andre objekter, da de indgår i tid og rum.  

 

Interview med Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn omkring modeller:  

http://032c.com/2007/model 

 

 

 

 
Et möbius-bånd er en   
ikke-orienterbar flade, der 
fremkommer ved at give et 
bånd en halv snoning og 
hæfte enderne sammen.  
www.denstoredanske.dk 
© Møllers-Grafisk  
Tegnestue / Hans Møller 
 

 
En geodætisk kuppel er en 
moderne kuppelkonstruktion, 
der består af et netværk af 
standardiserede enheder, 
f.eks. korte stål- eller 
aluminiumsrør, som 
sammensættes til et system 
af trekanter, dækket af eller 
udfyldt med et let materiale 
som plastik eller karton. 
Foto: Jens Bilgrav  

http://032c.com/2007/model
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YOUR EMBODIED GARDEN, 2013 
MOVEMENT MICROSCOPE, 2011 
INNEN STADT AUSSEN, 2010 

Jeg er meget optaget af, hvordan krop og bevægelse genererer rum. Krop og 

bevægelse implicerer naturligvis også tid - den tid, det tager os at gå fra et sted til 

et andet, for eksempel gennem landskabet på Louisiana, eller den tid, det tager 

os at gøre en erfaring. Jeg bliver tit inspireret af dans og tænker kroppen som en 

slags tegnemaskine - ved at bevæge sig aftegner den rum. 

     Olafur Eliasson.  

 

Alle tre videoværker, som vises i Store Sal på Louisiana, har fokus på bevægelse. 

De sætter den under mikroskop, som det antydes i én af filmene med titlen 

Moving microscope. På hvilken måde påvirker vores krops bevægelser vores 

omgivelser? Og hvordan påvirkes vores krops bevægelser af omgivelserne, af de 

rum vi befinder os i og af de mennesker, vi er sammen med?  

 

I Movement microscope bevæger såkaldte “movement experts” sig gennem 

rummene i Studio Olafur Eliasson i Berlin. Det umiddelbare clash mellem dansen 

og hverdagens vante bevægelser foran pc’en er slående. Værket peger på et 

bredt spektrum af kropslig udfoldelse og tegner muligheder for små nye 

udvidelser af bevægelsesmønstre og -tider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olafur Eliasson, Superimposed video stills from the Movement microscope, 2011 

HDV 16:9, 14:15 min. Supported by LUMA Foundation 

Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; and Tanya Bonakdar Gallery, New York 

© 2003 Olafur Eliasson 
 

 

 

Pssst…  

 
Du kan opleve alle tre 

videoværker på  

Studio Olafur Eliasson 

Vimeo-konto:  

http://vimeo.com/search

?q=olafur+eliasson 

 

 

 

 
 

http://vimeo.com/search?q=olafur+eliasson
http://vimeo.com/search?q=olafur+eliasson
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CONTACT IS CONTENT, 2014 

Fjerde del af udstillingen befinder sig øverst i Sydfløjen, hvor et bibliotek er 

indrettet med en lang række af Eliassons kunstbøger og adgang til hans nye 

hjemmeside med et stort arkiv over hans arbejder. Contact is content er titlen på 

et nyt stort bogværk fra kunstneren, lavet specifikt til udstillingen. Den rummer 

bl.a. landskabsfotografier taget i Island i årene 1986-2013. Bogen er en rejse 

gennem et landskab og handler om navigation. Her får vi adgang til en 

naturerfaring formidlet ikke hinsides teknologien men gennem teknologien. 

Kameraindstillingens udpegning af den ene klippeø efter den anden. 

Klippegrotternes næsten ens huler, hvorigennem vi kigger ud på lyset. Kameraet 

viser os naturen på en særlig måde, som en rigdom af strukturer, detaljer og 

stoflighed. Det er en grundpræmis i hele Eliassons værk, at vi lever og ser 

gennem teknologiske systemer og kulturelt betingede koder, og at det netop er 

menneskets vilkår. I hans installationer er naturelementer ikke interessante som 

udtryk for noget ”naturligt”, men som et sanseligt eksperiment, der bringer vores 

krop, bevidsthed og erindringer i spil.   

FORSLAG TIL LITTERATUR OG FILM 

Olafur Eliasson, Riverbed, Louisiana Revy, 2014  

Matthias Ussing Seeberg, “Olafur Eliasson siger deltag”, Louisiana Magasin #40 

Olafur Eliasson. Your rainbow panorama, ARoS Aarhus Kunstmuseum 2011  

Utopic Curating, ARKEN bulletin, volume 5, 2010 

Rune Gade / Camilla Jalving, Nybrud. Dansk kunst i 1990erne, Aschehoug 2006 

Lisbeth Bonde / Mette Sandbye, Manual til dansk samtidskunst, Gyldendal 2006 

 

Studio Olafur Eliasson: http://www.olafureliasson.net 

 

Studio Olafur Eliasson Vimeo-konto: http://vimeo.com/search?q=olafur+eliasson 

 

http://www.kunsteder.dk er et undervisningssite, hvor gymnasielærere og elever 

kan finde viden og inspiration til at beskæftige sig med kunst og dens kontekst. 

Inden for nyere kunstteori er der kommet større og større fokus på, at 

kunstværkers betydning opstår i samspil med omgivelser og beskuer. En 

udvikling, som modsætter sig ideen om, at et kunstværks betydning er fast og 

indlejret i værket selv.  

 

Olafur Eliasson, ”Models are real”:  

http://www.olafureliasson.net/archive/read/MDA109975/models-are-real 

 

Olafur Eliasson, TED:  

http://www.ted.com/talks/olafur_eliasson_playing_with_space_and_light#t-157259 

 

Interview med Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn: http://032c.com/2007/model 

 

 

 

Tekst: Helle Søndergaard. Redaktion: Elisabeth Bodin.  

Louisiana Museum for Moderne Kunst, 2014.  

 

Vandring i Island med 
deltagere fra Institut für 
Raumexperimente, Berlin og 
Olafur Eliasson, 2010  

 

http://www.olafureliasson.net/
http://vimeo.com/search?q=olafur+eliasson
http://www.kunsteder.dk/
http://www.olafureliasson.net/archive/read/MDA109975/models-are-real
http://www.ted.com/talks/olafur_eliasson_playing_with_space_and_light#t-157259
http://032c.com/2007/model
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POWERPOINT 

 

 1. Olafur Eliasson, Riverbed, 2014. 

 

Louisiana åbner dørene for den første separatudstilling på museet med den dansk-islandske 

kunstner Olafur Eliasson. Siden 1995 har han arbejdet med base i Berlin, hvor han flyttede til, 

nyudklækket fra Det Kongelige danske Kunstakademi. Her etablerede han Studio Olafur Eliasson i 

et nedlagt bryggeri i den berlinske bydel Prenzlauer Berg. Studio Olafur Eliasson tæller i dag 

omkring 80 ansatte håndværkere, teknikere, arkitekter, kunsthistorikere, matematikere, økonomer, 

mv. Siden 1990erne har man hos Eliasson kunnet følge udviklingen af et overordnet kunstnerisk 

projekt, der handler om at udforske og eksperimentere med nye erfaringsrum, som åbner sig 

mellem kunst, videnskab og arkitektur. 

 

 

 2. Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn, Model Room, 2003. Installationsfoto fra Martin-

Gropius-Bau, Berlin, 2010. Fotograf: Jens Ziehe. © 2003 Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn.  

 

Louisianas Lanternerum (også kendt som Jorn-rummet) er for en tid omdannet til Modelrummet. Et 

værk, som er i evig udvikling, for der kommer stadig nye modeller og projekter til. Hundredvis af 

modeller, foldet og bygget i papir, pap, træ, metal er samlet omkring et stort arbejdsbord. Og man 

har fornemmelsen af, at man har fået et kig ind i kunstnerens eksperimenterende laboratorium. 

Her i modelrummet bliver Eliassons interesse for og brug af naturvidenskab særlig tydelig, hvor 

man kan lede efter både Möbius-bånd, Penrose-fliser, kvasikrystaller (med de såkaldte ”forbudte” 

symmetrier), og geodætiske kupler. Et sandt paradis for matematik-elskere!   

 

 

 

 3. Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn, Model Room¸ 2003.  

Louisiana Museum for Moderne Kunst 2014. Foto: Anders Sune Berg.  

 

I interviewet nedenfor fortæller Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn om deres arbejde med og 

tanker omkring modellerne: http://032c.com/2007/model 

 

                           

 

 

 4. Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn, Model Room, 2003.  

Studio Olafur Eliasson, Berlin, 2014.  

 

Den amerikanske arkitekt, professor og opfinder, Richard Buckminster Fuller, er med sine utopiske 

projekter en inspiration for Eliasson. Flere af kuppelkonstruktionerne i Modelrummet er bygget 

med afsæt i tankerne omkring Buckminster Fullers mest berømte projekt, nemlig den geodætiske 

kuppel. Denne moderne kuppelkonstruktion består af et netværk af standardiserede enheder, 

f.eks. korte stål- eller aluminiumsrør, som sammensættes til et system af trekanter, dækket af eller 

udfyldt med et let materiale som letmetal, plast eller karton. 

 

http://032c.com/2007/model
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 5. Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn, Model Room, 2003.  

Studio Olafur Eliasson, Berlin, 2014.  

 

Einar Thorsteinn: Buckminster Fuller forklarede mig engang, at netop fordi vores verden er 

konstrueret ud fra geometriske forhold, såsom Det Gyldne Snit og Fibonacci-tallene, kan vi  

- ved hele tiden at omsætte vores tanker i geometri - organisere og skabe harmoni i vores liv.  

Jeg er tilbøjelig til at give ham ret.   

 

 6. Videostill fra Moving microscope, 2011. HDV 16:9, 14:15 min.  

 

Louisianas Store Sal er ombygget til en monumental trappe med udsigt til et stort lærred. Her 

vises tre videoværker, der på hver deres måde handler om bevægelse. I Movement microsope 

følger vi en lille gruppe dansere, som går ind og sætter hverdagens bevægelser i perspektiv i 

Olafur Eliassons studio i Berlin. I Innen Stadt Aussen leges der med et spejlende portræt af Berlins 

gader. Og i Your embodied garden kan vi opleve koreografen Steen Kørners minimale bevægelser 

i en kinesisk have i Suzhou.    

 

Alle tre videoværker kan opleves på Studio Olafur Eliasson Vimeo-konto: 

http://vimeo.com/search?q=olafur+eliasson 

 

 7. Olafur Eliasson, Riverbed, 2014. Louisiana Museum for Moderne Kunst.  

Foto: Anders Sune Berg.   

 

Hovedværket på Eliasson-udstillingen på Louisiana er Riverbed, et kæmpe landskab med sten, 

grus og vand, som folder sig ud gennem hele museets Sydfløj. Det kunne ligne en stress-test af 

Louisianas fysiske formåen, men står som en manifestation af museets grundtanke; at udfordre og 

perspektivere hverdagen og det vante.    

 

 

 8. Olafur Eliasson, Riverbed, 2014. Louisiana Museum for Moderne Kunst.  

Foto: Kim Hansen.   

 

”Jeg har lavet halvdelen af historien, og så kan I lave den færdig” siger Olafur Eliasson om 

Riverbed. 

http://vimeo.com/search?q=olafur+eliasson
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 9. Nordfløjen, Louisiana Museum for Moderne Kunst. Foto: Kim Hansen.  

 

At gå på museum har fået ny betydning med Eliassons Riverbed. Vi går på museum, og vi går på 

museum. Jørgen Bo og Vilhelm Wohlerts bygninger har siden 1958, hvor Louisiana åbnede med 

Nordfløjens udstrakte glaskorridorer i zigzaggende kurs mod Øresund gennem parken, været 

baseret på idéen om glidende overgange mellem inde og ude, glidende overgange mellem kultur 

og natur. Og på det at gå og at tingene bliver til undervejs. Vandringen gennem landskabet er helt 

konkret nedfældet i byggeriet.  

 

 

 

 

 10. En vandring i Island med deltagere fra Institut für Raumexperimente, Berlin og Olafur 

Eliasson, 2010.  

 

Sidste del af udstillingen ligger ved Pauserummet for enden af Sydfløjen, hvor et bibliotek er 

indrettet med en lang række af Eliassons kunstbøger, adgang til hans nye hjemmeside og et nyt 

stort bogværk, lavet specifikt til udstillingen. Bogen hedder Contact is content og handler om at 

bevæge sig gennem et landskab, den rummer bl.a. landskabsfotografier taget i Island i årene 

1986-2013.  

 

 

 

 11. En vandring i Island med deltagere fra Institut für Raumexperimente, Berlin og Olafur 

Eliasson, 2010.  

 

Når jeg går eller kører gennem det islandske landskab, sanser jeg omgivelserne og min egen 

søgen efter mening. Dette vidtstrakte landskab er som et test-site, der giver næring til idéer og 

hjælper mig med at omsætte dem i følte følelser - måske endda i kunst.  

                                                                                                                    Olafur Eliasson.  

 

 12. Your mobile expectations: BMW H2R project, 2007. 

BMW H2R understel, rustfrit stål, rustfri stålspejle, is, kølesystem, monofrekvent lys.  

 

Riverbed er Eliassons første solo-udstilling på Louisiana, men det er langt fra første gang han 

udstiller på museet. Mange vil nok huske hans nedkølede BMW, fra udstillingen The World is 

Yours, 2009, som man kunne besøge, iklædt varme tæpper, i det ekstremt kolde rum. 
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 13. Olafur Eliasson, Your rainbow panorama, 2006-2011. ARoS Aarhus Kunstmuseum, 2011. 

 

Herhjemme i Danmark kender vi især Olafur Eliasson for ARKENS Din blinde passager, 2010 og 

det store regnbue-værk, Your rainbow panorama, på toppen af ARoS. Ligesom i Riverbed er 

vandringen kendetegnende for dette værk, hvor også lyset og regnbuens mange farver på vores 

egen krop er i fokus for oplevelsen.  

Undervisningsmateriale til Your rainbow panorama:  

http://www.aros.dk/boern/inspirationsmateriale-til-undervisere/uv_yrp/ 

 

 

 14. Olafur Eliasson, Green river, 1998. Uranin, vand. Vist her som udført i Stockholm, 2000.  

 

Eliassons værker bevæger sig ofte ud i det offentlige rum og udvisker grænserne mellem 

museumsinstitution og virkelighed. Green river forandrer på meget kort tid byens velkendte flow. 

For hvad er der sket her? Et giftudslip? Vandet i floder og havneløb, her i Stockholm (men også i 

Tokyo og Los Angeles bl.a.) blev for et par timer grønt! Byens borgere havde ingen anelse om, at 

de var vidne til et kunstværk og reaktionerne var mange.   

 

 15. Olafur Eliasson, Lava floor, 2002. Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.  

 

Hvor Riverbed hovedsagelig består af blå basalt-sten er den rå installation i Paris præget af en 

stor mængde af brunlige lavasten, som ligger i rummene, rå og rene uden stier eller andre 

pejlemærker. 

 

Se flere billeder af Lava floor her:  

http://www.olafureliasson.net/archive/artwork/WEK101076/lava-floor#slideshow 

 

 

 

 

 16. Olafur Eliasson, Moss wall, 1994. Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz, 2000.  

 

En hel væg er dækket af islandsk mos fra gulv til loft. Allerede i 1994, året før Eliasson bliver 

færdiguddannet på Kunstakademiet i København og flytter til Berlin, skaber han værket Moss 

Wall, som tidligt lægger spor ud omkring det at undersøge (natur-)materialer og at invitere 

brugeren til om at opleve kunsten med flere sanser.  

 

 17. Olafur Eliasson, Moss wall, 1994. Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz, 2000. 

http://www.aros.dk/boern/inspirationsmateriale-til-undervisere/uv_yrp/
http://www.olafureliasson.net/archive/artwork/WEK101076/lava-floor#slideshow
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 18. Olafur Eliasson, The mediated motion, 2001. Kunsthaus Bregenz, Østrig.  

 

The mediated motion er på mange måder en forløber for Eliassons værk på Louisiana. Også her 

er der tale om et meget stort stedsspecifikt værk/projekt, hvor naturen i renset form bliver inviteret 

inden for i - i dette tilfælde - arkitekten Peter Zumthors museumsbygning. I et af rummene på 

kunstmuseet er gulvet omdannet til et lavt vandbassin med andemad! En gangbro, bygget af træ, 

gør det muligt at opleve og sanse installationen på egen krop ved at gå ind i selve værket.  

 

 19. Olafur Eliasson, The mediated motion, 2001. Kunsthaus Bregenz, Østrig. 

 

Et andet rum på samme udstilling er fyldt med en hvid tåget dis, som man kan bevæge sig 

igennem via en hængebro.  

 

 20. Olafur Eliasson, Waterfall, 2004. SESC Pompeia, São Paulo, 2011.  

 

Landskabet på Louisiana kan indskrives i en lang tradition hos Eliasson om at arbejde med 

naturfænomener i renset form. For ligesom Riverbed tydeligvis er et konstrueret landskab, kan 

man heller ikke være i tvivl om, at vandfaldet, her i São Paulo, er skabt. Eliasson kalder det for 

“konstruktiv gennemskuelighed”. 

  

 

 

 

 21. Olafur Eliasson, The New York City Waterfalls, 2008. Brooklin Bridge, New York City.   

 

Fire kolossale vandfald langs New Yorks East River går ind og ændrer byens vartegn. Vandet 

fosser ned fra synlige stilladser og naturfænomenet optræder her i renset, konstrueret form.  

Eliasson isolerer natur-(fænomener) fra deres omgivelser; vandfaldet fosser uden floden. Lavaen 

ligger lige foran os, dog uden forbindelse til vulkanen.  
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 22. Olafur Eliasson, The weather project, 2003. Tate Modern, London.  

 

Tate Moderns store Turbinehal blev for en tid til et sanseligt, til tider meditativt, rum under Olafur 

Eliassons installation i 2003. Hele hallen havde fået spejle i loftet, og solen viste sig at være et 

optisk bedrag. For lyskilden udgjorde kun den halve sol, og resten var en spejling i loftet.  

Eliassons værker rammer os ofte spontant og kropsligt, de besøgende i London reagerer som var  

det i naturen. Men fordi konstruktionen er så åbenlys, bliver vi måske mere opmærksomme på 

vores måde at være i, bevæge os i og opleve naturen?  

 

Læs mere om The weather project her:  

Tate Modern: http://www.tate.org.uk/whats-on/exhibition/unilever-series-olafur-eliasson-weather-

project/olafur-eliasson-weather-project 

DR / Den kunstneriske proces: 

http://www.dr.dk/skole/Billedkunst/Den+kunstneriske+proces/Olafur_eliasson/olafur.htm 

 

 

 23. Olafur Eliasson, Little sun, 2012. 

 

Eliasson udviklede i 2012 i samarbejde med ingeniør Frederik Ottesen den lille - og efterhånden 

meget populære - lampe som et aktivistisk projekt. Den letgenkendelige gule lampe er drevet af 

solenergi og er tænkt som en miljøvenlig og billig lyskilde til bl.a. afrikanske lande i områder uden 

elektricitet. For øjeblikket forhandles den i otte afrikanske lande. 

 

Læs mere om Little sun-projektet her: http://www.littlesun.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.tate.org.uk/whats-on/exhibition/unilever-series-olafur-eliasson-weather-project/olafur-eliasson-weather-project
http://www.tate.org.uk/whats-on/exhibition/unilever-series-olafur-eliasson-weather-project/olafur-eliasson-weather-project
http://www.dr.dk/skole/Billedkunst/Den+kunstneriske+proces/Olafur_eliasson/olafur.htm
http://www.littlesun.com/
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Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn, Model Room, 2003.  

Installationsfoto fra Martin-Gropius-Bau, Berlin, 2010.  
Fotograf: Jens Ziehe. © 2003 Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn.  
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       Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn, Model Room¸ 2003.  

                          Louisiana Museum for Moderne Kunst 2014.  

Foto: Anders Sune Berg.  
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Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn, Model Room, 2003.  

                 Studio Olafur Eliasson, Berlin, 2014.  
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         Olafur Eliasson og Einar Thorsteinn, Model Room, 2003.  

Studio Olafur Eliasson, Berlin, 2014.  
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Videostill fra Moving microscope, 2011.  

HDV 16:9, 14:15 min.  
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Olafur Eliasson, Riverbed, 2014.  

Louisiana Museum for Moderne Kunst.  

Foto: Anders Sune Berg.  
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Olafur Eliasson, Riverbed, 2014.  

Louisiana Museum for Moderne Kunst.  

Foto: Kim Hansen.  
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Passage gennem Nordfløjen på Louisiana  

med kig til Max Ernsts skulpturer 
Foto: Kim Hansen 
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En vandring i Island med deltagerne fra Institut für 

Raumexperimente, Berlin og Olafur Eliasson, 2010.  
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En vandring i Island med deltagerne fra Institut für  

Raumexperimente, Berlin og Olafur Eliasson, 2010.  



/ SIDE 12 POWER POINT / OLAFUR ELIASSON. RIVERBED / 20.8.2014 – 4.1.2015 

Olafur Eliasson, our mobile expectations: BMW H2R project, 2007. 

Fra udstillingen The World is Yours, 2009,  

Louisiana Museum for Moderne Kunst. 
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Olafur Eliasson, Your rainbow panorama, 2006-2011.  

ARoS Aarhus Kunstmuseum, 2011. 



Olafur Eliasson, Green River, 1998 

Udført i Stockholm, 2000.  
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Olafur Eliasson, Lava floor, 2002  

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.  
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Olafur Eliasson, Moss wall, 1994.  

Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz, 2000.  
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Olafur Eliasson, Moss wall, 1994. 
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Olafur Eliasson, The mediated motion, 2001.  

Kunsthaus Bregenz, Østrig. 
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Olafur Eliasson, The mediated motion, 2001.  

Kunsthaus Bregenz, Østrig. 
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Olafur Eliasson, Waterfall, 2004.  

SESC Pompeia, São Paulo, 2011.  
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Olafur Eliasson, The New York City Waterfalls, 2008.  

Brooklin Bridge, New York City.  
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Olafur Eliasson, The weather project, 2003.  

Tate Modern, London.  
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Olafur Eliasson, Little sun, 2012. 

littlesun.com 



Walk backwards for fifteen 
minutes through the city.

Barefoot Walk

In the middle of winter, with ice or 
snow on the ground, find a place 
in public a few hundred meters 
from a warm inside environment. 
Take your shoes off. Walk until 
you start losing the feeling of your 
connection to the earth, then walk 
inside. Have towels and mildly 
warm water waiting for your feet.

Blind Walk

Start in a place that is unfamiliar. 
One person is blindfolded; one 
person guides. Start walking. The 
blindfolded person tries to make 
a loop back to where you started 
walking.

Blind Walk  
(Variation I)

Work as a team of two: one 
person is blindfolded; one person 
wears earplugs. Start walking, one 
guiding by sound, one by sight.

(Variation I)

Define a distance of 100m. The 
group starts walking, everyone 
walks in the same direction and 
stops after what they think is 
100m.

See  Walk

With a route in mind, use a mirror 
to orient yourself in reflected 
space. Walk the route by looking 
into the mirror to see where you 
are going.

As a group, walk very, very, very 
slowly for 15 minutes in public. 
Feel your weight on the ground. 
Feel your balance shift. Feel each 
part of the slow motion as it is 
distributed though your entire 
body. Don’t forget to breathe.

Start some distance from where 
you need to go. Find your way by 
hitchhiking on different smells you 
encounter. If you lose one smell, 
ride on another until you arrive. 
Allow detours.

Your Attent!on Span Walk

On your way to somewhere else, 
focus on something around you. 
Look only at that thing. Think 
about nothing other than that 
thing. Let all other thoughts pass 
through you. When you arrive at 
that thing, pick another thing to 
focus on. Keep doing this over and 
over for some time.

Pick a word or characters which 
has some significance to you. 
With a group of people, try to 
walk those letters or characters 
in a large scale and in a public 
space. Walk those letters or word 
over and over until you become 
the word you make.

Share your experiences with us: 
# LouisianaLearning

Backwards Walk

E s t i m a t i o n  W a l k  

N e t 

With a group of people, ask 
everyone to extend their arms 
out at full length. Ask everyone 
to space themselves so that their 
fingertips are just barely touching 
the fingertips of the people next 
to them. Trying to maintain this 
distance, walk through the city for 
ten minutes.

W a l k

WALK MANUALS

Worksheet for the exhibition 
Olafur Eliasson – Riverbed.

Conceived by  
Institut für Raumexperimente

Walk Manuals is developed by Olafur Eliasson in 
collaboration with Christina Werner and Eric Ellingsen, 
Institut für Raumexperimente.  
www.raumexperimente.net



Gå baglæns gennem byen i 
femten minutter.

Barfods-gang

Midt om vinteren med frost og 
sne skal du finde et offentligt 
sted udendørs med nogle 
hundrede meter til nærmeste 
varme, indendørs opholdssted. 
Tag skoene af. Gå indtil du ikke 
længere kan mærke jorden under 
fødderne og gå så indenfor. Sørg 
for at have et lunt fodbad og 
håndklæder parat.

Blind-gang

Arbejd sammen to og to. Start et 
sted, I ikke kender. Én person har 
bind for øjnene, den anden guider. 
Begynd at gå. Personen med bind 
for øjnene skal prøve selv at gå 
tilbage til udgangspunktet.

Blind-gang 
(Variation I)

Arbejd sammen to og to. Én 
person har bind for øjnene, den 
anden har ørepropper i. Begynd 
at gå, den ene guider via lyd, den 
anden via syn.

(Variation I)

I skal være en gruppe. Definér 
en distance på 100 m. Gruppen 
begynder at gå, alle i samme 
retning - og stopper, når I tror, I 
har gået 100 m.

Syns         -gang

Definer på forhånd en rute. Brug 
et spejl til at orientere dig med i 
det reflekterede rum. Gå ruten 
igennem ved udelukkende at 
bruge spejlet til at se, hvor du går.

I skal være en gruppe. Gå meget, 
meget, meget langsomt i 15 
minutter på et offentligt sted. Føl 
jeres vægt på jorden. Føl balancen 
skifte. Føl den langsomme 
bevægelse efterhånden som  
den går gennem hele kroppen.  
Husk at trække vejret.

ugt-gang

Start i passende afstand fra dit 
slutpunkt. Find vej ved at hægte 
dig på forskellige lugte, du møder 
undervejs. Hvis en lugt forsvinder, 
så hægt dig på en ny/anden lugt 
indtil du når frem. Du må gerne gå 
omveje.

Fokus!-gang

På vej til et givet sted skal 
du fokusere på en genstand i 
omgivelserne. Se kun på denne 
ene genstand. Tænk udelukkende 
på den og lad alle andre tanker 
fare. Når du kommer frem til 
genstanden, så find et andet 
fokuspunkt. Prøv at gøre det 
mange gange i nogen tid.

I skal være en gruppe. Vælg et ord 
eller nogle bogstaver der har en 
særlig betydning for jer. Prøv så 
at gå det ord eller de bogstaver i 
stort format på et offentligt sted. 
Gå bogstaverne eller ordet igen 
og igen, indtil I bliver de bogstaver 
eller det ord, I skaber.

Del dine oplevelser med os: 
# LouisianaLearning

Baglæns-gang

V u r d e r i n g s - g a n g  

N e t v æ r k s -

I skal være en gruppe. Bed alle 
om at strække armene helt 
ud og placere sig, så de lige 
akkurat kan røre hinanden med 
fingerspidserne. Forsøg at holde 
samme position og afstand, mens 
I går gennem byen i ti minutter.

g a n g

Fornemmelser for gang (Org. titel: Walk Manuals) er 
udviklet af Olafur Eliasson i samarbejde med Christina 
Werner og Eric Ellingsen, Institut für Raumexperimente.  
Se mere på www.raumexperimente.net 
Oversættelse til dansk: Eva Lund,  
Louisiana Museum of Modern Art, 2014. 

FORNEMMELSER FOR GANG
EN MANUAL

Elevark til udstillingen  
Olafur Eliasson – Riverbed.  

Udviklet af  
Institut für Raumexperimente 
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