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Sofie
12. november 2015

”Kusama på Louisiana ”
Hvor
fysisk placering,
adgangsforhold

Louisiana i Humlebæk. Gode adgangsforhold for rullestol og
parkering

Hvem
(målgruppe,
begrænsninger,
antal deltagere)

Turen var for alle. Det var første tur, hvor frivillige
kulturformidlere var med og alle dagtilbuddene deltog. Der var ca.
10-15 frivillige med.

Hvad
(Indhold)

Formålet med turen var at møde borgerne og lære dem at kende,
og besøge udstillingen af Yayoi Kusama. De frivillige blev tildelt
mindre grupper, bestående af borgere og medarbejder, som de
skulle gå med rundt i udstillingen med.

Hvordan
(metoder og
principper)

Den vigtigste funktion var at kigge og opleve kunsten med
borgerne. Hver frivillig havde et ark med en øvelse, som kunne
bruges, hvor det gav meningen. Øvelsen gik ud på at spørge ind til
et enkelt (selvvalgt) værk, ved at sætte følelser og ord på det de
oplevelede.

Hvormed
(hjælpemidler
eller andet
materiel)

Ark med øvelse til enkelte værker.

Hvornår
(tidsramme,
evt. optimal
tidspunkt)

Alle ankom inden kl. 11, hvor museet åbnede. Grupperne gik rundt
i udstillingen, til ca. 12.15, hvor der var frokost i cafeen. Busserne
kørte hjemad ved 13-13.30tiden.
Man kunne sagtens have brugt længere tid, da det var en stor
udstilling, men museet åbnede først kl. 11.

Hvorfor
(formål)

Hvorhen

Formålet var at frivillige, borger og medarbejdere skulle møde
hinanden i en museumskontekst, og se hvordan det hele
fungerede. Og ikke mindst at opleve Kusama og den sanselige
udstilling.

(mål)

De frivillige fik afprøvet et par ting, og fik et bedre indtryk af hvilke
borgere som er tilknyttet dagstilbuddene, og hvad deres behov kan
være. Desuden fik man også mødt medarbejderne, og omvendt.

Andet
Det var en rigtig god tur, men da der var mange deltagere kunne
det måske til tider være lidt uoverskueligt at være, i udstillingen,
på trods af, at man var delt op i mindre grupper.
Det fungerede godt at alle spiste sammen, og man fik snakket lidt
mere med de borgere man havde gået rundt med.

