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”Lydcollage med Goodiepal på SMK” 
Hvor   

fysisk placering, 
adgangsforhold 
 

Statens Museum for Kunst.  
• Udstilling, fokus Goodiepal installation:  

El Camino del Hardcore ≈ Rejsen til Nordens Indre 2014 
• Værkstedet SMK. 

 

Hvem   

(målgruppe, 
begrænsninger, 
antal deltagere) 

Deltagerne var Dagklubben Borgervænget (6 personer + 1 
medarbejder) og Sdr. Fasanvej (2 personer + 1 medarbejder) ingen 
kørestole 
 

Hvad  

(Indhold) 
 

Cykeltur til SMK: 

 
To omviser fra SMK med to Grupper, som tager på tur gennem 
SMK og lave lydoptagelser: 

 
 
 
 



Fokus på installation af Goodiepal (*se nærmere oplysninger om 
værket under ”Andet”).  
 
Vi bruger forskellige genstande til en fantasi-cykeltur med 
Goodipals cykel: 
 

 
 

 
 

 
 
I værkstedet bygger vi en lille collage af cykelturen i kasser med 
det samme genstande, som vi brugte i udstillingen og samlede 
lydoptagelser fra begge grupper til at skabe en lydcollage: 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



Hvordan   

(metoder og 
principper) 
 

Sanse, bruge kroppen og samtale om værker. 
Bruge sanse ”lyd” til at får (en anden) adgang til værker. 
Bruger fantasirejse til at forstille sig, hvad man kunne opleve med 
de forskellige genstande i installationen, fx hvor cykler Goodiepal 
hen? 

Hvormed   

(hjælpemidler 
eller andet 
materiel) 
 

Udstillingen:  
• Ipads og mobiltelefoner, samt hørtelefoner 
• Apps som man kan bruge til at optage lyd, fx Lydoptager 

eller Audio recorder 
• Genstande som ligner ting i Goodiepals installation 

 
Værkstedet:  

• Ipads og mobiltelefoner med lydoptagelser, højtaler til at 
lytte til lydfiler 

• Kasser, genstande fra fantasirejse, papir og pap og farver.  

Hvornår   

(tidsramme,  
evt. optimal 
tidspunkt) 
 

Kl. 11.00 Velkomst på SMK 
Kl. 11.10-12.00 Omvisning med lydoptagelser og fantasi-cykeltur 
med relation til Goodiepals installation.  
Kl. 12.00-12.20 Frokostpause i værkstedet  
Kl. 12.20-12.45 Skabe Lydcollage og billedcollage i kasser 
Kl. 12.45-13.00 Farvel 

Hvorfor  

(formål) 
 

At opleve udstillingen, især Goodiepals installation, sammen med 
andre og tage oplevelsen med i værkstedet i form af lydoptagelser. 
Bruge lydoptagelser til at skabe lydcollager og billedcollager i 
kasser.  
 

Hvorhen   

(mål) 
 

Det er en af flere (3-4) aktiviteter med lydcollager. Planen er at 
genbruge lydcollager på et tidspunkt igen og bruge dem til at 
huske oplevelsen i udstillingen og værkstedet. 
 

Andet  
 *Goodiepals installation:  

Værket består bl.a. Goodiepals kabinecykel, som Goodiepal siden 
2010 har tilbagelagt utallige kilometer i Norden og Europa på og 
bl.a. brugt som transportmiddel på en tur til Spanien – her 
suppleret med forskellige effekter fra hans rejser. Man kan se 
bøger, han har læst undervejs, hans tandbørste og gaver fra folk, 
han har mødt, i form af eksempelvis hjemmelavede kunstværker. 
Tekst: https://kunsten.nu/journal/goodiepal-vaerk-optaget-paa-
smk/ 

https://kunsten.nu/journal/goodiepal-vaerk-optaget-paa-smk/
https://kunsten.nu/journal/goodiepal-vaerk-optaget-paa-smk/


 

 
 


