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Krop og bevægelse
Hvor
fysisk placering,
adgangsforhold

Statens Museum for Kunst

Hvem
(målgruppe,
begrænsninger,
antal deltagere)

Kursus for frivillige kulturformidlere vol. 2 (i alt på kursusdagen
og fordelt på tre aktivitetsforløb: 16 frivillige, 10 borgere med
handicap og 5 medarbejdere)
I bevægelsesforløbet: 5 frivillige samt 3 deltagere plus en
medarbejder fra Dagklubben Borgervænget.
(de to andre forløb på dagen var

Hvad
(Indhold)

At opleve og tale om kroppen i bevægelse, at forstå værker (maleri
og skulptur i SMKs samling), der skildrer bevægelse gennem
kroppen og selv at prøve, hvordan kroppen i bevægelse kan skabe
et værk.

Hvordan
(metoder og
principper)

1. På vej til samlingen taler vi om kroppen i bevægelse.
Hvad tænker vi, når vi hører ordet bevægelse? Hvordan har
vi bevæget os i løbet af dagen
- fra dagtilbuddet til museet (distance)
- fra indgangshallen til værkstedet (højde op ad trappen)
- fra indgangshallen mod Nordisk samling (kiggede ned på
indgangshallen – hvordan er vi kommet herop? Fx elevator,
trapper, hastighed, svært/nemt osv?)
- kan i komme i tanke om en bevægelse, I har lavet i dag?
(armbøjninger til morgengymnastik)
2. Nordisk samling værker L.A. Ring Høst (maleri), Niels
Hansen Jacobsen Skyggen og Døden og Moderen
(skulpturer)
Nordisk samling vi snakker om manden i maleriet Høst og
hvad han laver. Hvordan bevæger han sig? Kan i stille jer
som ham? Kan i bevæge jer som ham? Er det hård? Er det
en hurtig eller langsom bevægelse?
Tale om skulpturerne: Gå rundt om skulpturerne (også dem
i kørestol) Hvordan står skulpturerne? Kan vi stille os som
dem? Hvor langt kan de nå op? Eller ned? Kan vi bevæge os
som skulpturen? Forestil jer: Hvis skulpturen bliver
levende? Er den langsom eller hurtig…? - Kan du gå som

skulpturen? Krybe som skulpturen?...
Vi får lov at røre ved Skyggen med handsker på, føler
bevægelsen. Prøver at stille os som Skyggen. Refleksion
over kropsholdning.
3. Værkstedsdel: Med inspiration fra den Amerikanske
kunstner Heather Hansen
Stort stykke papir på en væg Farver- forskellige farve
oliekridt- hver borger fik sin egen farve, så deltagerne
kunne følge deres bevægelse på papiret Hvordan kunne
man bruge de bevægelser vi har talt om i samlingen, til at
lave et kunstværk på papiret? Kan man strække sig? Lave
cirkler? Store og små? Kan man lave en stjerne? op og ned
bevægelser? Hvis man tænker på nogle af skulpturerne?
Kan man krybe ned på knæerne og tegne i en bevægelse
man har set denne skulptur gøre? Hvordan kan man bruge
de bevægelser vi også har talt om? Kan man tegne hurtigt?
Langsomt? Hårdt? Blødt?

Hvormed
(hjælpemidler
eller andet
materiel)

Handsker og tilladelse til at røre ved en skulptur.
Stort stykke papir på en væg Farver- forskellige farve oliekridthver borger fik sin egen farve, så deltagerne kunne følge deres
bevægelse på papiret

Hvornår
(tidsramme,
evt. optimal
tidspunkt)

16. november 2016 kl. 11-14

Hvorfor
(formål)

Kursets formål:
At introducere frivillige kulturformidlere til
alternative/dialogbaserede formidlingsmetoder og give dem et
afsæt for selv at planlægge og afvikle aktiviteter og forløb. Dette
forløb har to kulturformidlere selv planlagt.
Forløbets formål:
En fælles oplevelse og refleksion over spørgsmålet – hvad er
bevægelse.

Hvorhen
(mål)
Andet

Vi får lavet et stort fælles bevægelsesbillede i værkstedet.

