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UGE 9
MEL BOCHNER   
– ORD MED TRYK PÅ! 
BREATHTAKING! AWESOME! OMG! Er blot en 
række ord, man kan finde på Mel Bochners 
billede Amazing fra 2020. Bochner bearbejder 
skriftsproget som betydningsbærer og 
udfordrer maleriet. I værkstedet trykker vi 
billeder med skriftsproget i centrum. 

UGE 10
SARAH SZE
– COLLAGEMALERI MED LAK OG PAPIR
Der er kræfter og forskellige materialer i 
spil i den amerikanske kunstner Sarah Szes 
maleri First Sight. Med inspiration fra værket, 
udforsker vi farver og komposition og blander 
teknikker og medier i værkstedet.

UGE 11
SHARA HUGHES  
– FARVESTRÅLENDE  
BLOMSTERMALERI PÅ LÆRRED
Meterhøje valmuer, der snor sig rundt i et 
farvestrålende univers, har hovedrollerne i 
Shara Hughes maleri Pop. Vi zoomer ind på 
forårets friske blomster og lader os inspirere 
til at male vores eget personlige billede  
på lærred. 

UGE 12
PETER COOK –  
DRØMMENDE BYLANDSKABER
Arkitektens vigtigste værktøj er tegning, mener 
britiske arkitekt Peter Cook, hvilket også 
skinner tydeligt igennem i forårets On Paper 
udstilling. Vi studerer Cooks farvestrålende 
eksperimenter og tegninger af byer, højhuse  
og landskaber. I værkstedet tegner vi 
fantasifulde byer og drømme frem med 
farveblyant og akvarel.

UGE 13
SONIA DELAUNAY   
 – MALERI PÅ TEKSTIL
Russisk-franske kunster Sonia Delaunay 
indtager Louisiana, hvor et univers af farver  
og abstrakte former folder sig ud. Vi 
undersøger, hvordan billedkunsten vandrer 
ud af maleriets ramme og ind i det moderne 
liv på kjoler, biler, pyjamas og butterflies. I 
værkstedet gør vi kunsten efter og arbejder 
med tekstilmaleri. 

UGE 14
SONIA DELAUNAY  
– SIMULTANITET MED LYRIK OG BILLEDE 
Den dynamiske udveksling mellem kunstarter 
og farver blev fundmentet for Delaunays 
arbejde. I udstillingen ser vi  “den første 
simultane bog”, hvor lyrik og abstrakte billeder 
smelter sammen. I værkstedet arbejder vi 
videre med den simultane tankegang med 
lyriske værker og billeder i gouache. 

UGE 15 -  
PÅSKEFERIE

UGE 16
LOUISE BOURGEOIS  
– KOLDNÅLSRADERING
Vi dykker ned i Louisianas samling af 
værker fra den fransk-amerikanske 
kunstner Louise Bourgeois. Berømt for 
sine edderkopper og værker der reflekterer 
over hendes opvækst, arbejder vi videre i 
værkstedet med den personlige fortælling. 
Vi arbejder med koldnålsradering, som er en 
gammel trykketeknik, hvor motivet ridses i 
kobberplader og trykkes med grafikpresse  
på bomuldspapir. 

UGE 17
SARAH LUCAS & POUL GERNES 
 – KUNSTNERENS AFTRYK I LER OG GIPS 
Siden Van Gogh har et par støvler kunne 
udtrykke den menneskelige eksistens. Vi 
kigger på Sarah Lucas højhælede støvler 
der giver et væld af associationer og Poul 
Gernes drillende fortolkning af et selvportræt. 
To kunstnerne, som med humor formår at 
kritisere og udfordre. I værkstedet skaber  
vi vores egne skulpturelle objekter med ler  
og gips. 

PROGRAM FOR 
BILLEDVÆRKSTED 
FORÅR 2022 

Shara Hughes, Pop, 2021. Olie og stoffarve på lærred.  

Louisiana Museum of Modern Art © Shara Hughes.

Magiske farver, sanselige fortællinger og vores forunderlige 

verden er i fokus, når vi på forårets billedværksted udforsker 

værker på udstillingen med Sonia Delaunay, farvestrålende 

bylandskaber med Peter Cook og går på opdagelse i Louisianas 

nyeste værker i samlingen.

På forårets billedværksted skal vi eksperimentere med 

forskellige udtryksformer inden for maleri, skulptur, tegning 

og grafik. Vi starter hver aften i en udstilling, hvor Louisianas 

kunstformidlere giver en introduktion til kunstner og værk, og 

sammen undersøger vi værkets tilblivelsesproces.

Hver gang starter i en udstilling, hvor Louisianas kunstformidlere 

giver en introduktion til kunstner og værk, og sammen 

undersøger vi værkets tilblivelsesproces. Tilbage i værkstedet 

skal vi selv prøve kræfter med materialer og teknikker svarende 

til dem, som kunstnerne bruger. At arbejde med kunsten med 

egne hænder giver en unik mulighed for at få kunsten ind under 

huden og få en udvidet forståelse for forskellige kunstneriske 

metoder. Det kræver ingen forkundskaber at deltage. 

Billedværkstedet løber over i alt 8 uger (med pause i påskeferien)  
og slutter med en fernisering onsdag d. 25. maj 2022 kl.18.30. 

PRIS: inklusiv materialer kr. 1700/ kr. 1500 for medlemmer


