Invitation til Statens Museum for Kunst
fredag den 8. marts 2019
Kære Dagklubben Borgervænget og Dagtilbuddet Sdr. Fasanvej,
Vi glæder os meget til at opleve nye værker og kreative udfoldelser sammen med jer
– denne gang på fantastiske Statens Museum for Kunst fredag den 8. marts kl. 10-13.15

Temaet: Billedhugger for en dag
Sammen skal vi opleve forskellige skulpturer af
den danske maler og billedhugger Sonja
Ferlov Mancoba.
I udstillingen skal vi udpege de skulpturer vi
bedst kan lide, tegne og fotografere dem.
Samtidig vil vi få indblik i Sonja Ferlov
Mancobas liv som billedhugger ved at se små
film om hendes arbejde og læse og høre
omkring de skulpturer i udvælger.
I værkstedet vil vi finde vores indre
billedhugger frem og lave vores helt egne
gipsskulpturer.
Efter det hårde arbejde, slutter vi dagen med en
let frokost.

Det praktiske
Da vi som billedhugger skal arbejde
med gips, vil det være skønt, hvis vi
denne dag kunne undvære vores
fineste gallatøj.
Til dem der har mobiltelefoner eller en
tablet med, anbefaler vi at installere
appen ”Vinzgu” på forhånd. Appen kan
bruges til at fotografere skulpturerne,
og fodrer derefter en med en masse
nyttig information om lige netop den
skulptur. Og ja, den kan også bruges
andre steder på Statens Museums for
Kunst og endda på andre museer.

Dagens program
10-10:45 Rundvisning i samlingen i små
grupper

Inspiration inden vores dag
som billedhugger

10:45- 12:30 Værkstedsaktiviteter- vi
laver vores egne skulpturer

https://www.youtube.com/watch?v=5dqyk
xZoNWc

12:30-13 Der serveres en let frokost
bestående af sandwich – alt kød er
halal, og der vil være en vegetarisk
variant

https://www.smk.dk/exhibition/sonjaferlov-mancoba/

Med venlig hilsen De frivillige kulturformidlere, Statens Museum for Kunst og
Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen
Cæcilie, Sofie, Charlotte, Kristine, Julia, Drude, Camilla og fra SMK: Anne Mette

Camilla tager billedder, som kan blive brugt på vores hjemmesider: lavukstjernen.dk, https://frivilligkulturformidling.org/,
instagram og facebook (lavukstjernensvenner) – sig endelig til hvis du ikke vil fotograferes.

