
Lavuk Stjerne i Louisiana
12 oktober 2021
LAVUK: 12 deltagere (8 borger, 4 medarbejder)
Louisiana:
Skrevet af: Gabriela Garza de Linde. 06 oktober 2021.

Noter: Gruppen har arbejdet med tema en måned og kender meget til Giacometti. De
har også lavet skulpturer før (Billeder fra Facebook).

Tidsplan
10:30 Ankomst + Tasker
10:40 Giacometti salen (dialog + skitser)
11:15 Børnehuset (ostevoks)
11:40 Fernisering
11:50 Frokost
12:20 Tasker
12:30 Afgang

Materialer
12 stk A3 papir delt i 6 områder (harmonika-stil, til udstilling)
12 stk skriveunderlag
12 blyanter
12 tråd figurer + ostevoks

Links



Louisiana Skoletjeneste: https://louisiana.master.re-cph.dk/uploads/giacometti_1.pdf
Tate: https://youtu.be/M58oMKBO7S0
Sotheby's: https://youtu.be/JeBpRrLqdaY
Marina Abramovich Louisiana Channel: https://vimeo.com/211444080

Indhold
Velkommen til Louisiana! I dag skal vi lære om kunstere Alberto Giacometti. Vi skal
være sammen to timer i dag.

Vi vil :
1. Starte med at se på nogle af sine kunstværker ud i museet
2. Skitse nogle figurer med blyant og papir, tænke over hvordan vi placerer vores

krop, og hvordan vores krop kan vise hvordan vi føler.
3. Gå tilbage til børnehuset og skabe en lerskulptur inspireret af Giacometti’s figurer
4. Spise frokost

Giacometti Salen
Louisiana har en stor samling af Alberto Giacomettis værker.

Giacometti var både maler og skulptør. Han døde for mere end 50 år siden, og han
levede og skabte sin kunst i Schweiz, Italien og Frankrig.
Nogle af dem er placeret i dette smukke sal som er specielt bygget til dem.

Gående mand I (1960)

Her har vi et værk, kan I gætte hvad skulpturen hedder?
Hvad tænker du på når du ser på dette værk?

https://louisiana.master.re-cph.dk/uploads/giacometti_1.pdf
https://youtu.be/M58oMKBO7S0
https://youtu.be/JeBpRrLqdaY
https://vimeo.com/211444080


// Kontekst // Den gående mand tager et stort skridt ud i rummet, virker fastfrosset i et
øjeblik, der lige så godt kunne være evigheden. Hans bagerste fod løfte sig fra soklen,
og hans krop læner sig fremad, mens de lange, tynde arme med de tunge hænder
holder skuldrene i balance.
// Et af Giacomettis hovedværker, bronzeskulpturen Gående mand I (1960), blev i 2010
solgt for 104,3 mio $ (600 mio. kr.), indtil da den højeste pris betalt for et kunstværk på
en auktion. Gående mand findes i seks identiske eksemplarer, hvoraf Louisiana ejer et.

Stående kvinde

Her har vi en værk, kan I gætte hvad denne hedder?
Hvad tænker du på når du ser på dette værk?
// Kontekst// Den Stående kvinde, med de abnorme lemmer, står rank som stele og med
samme værdighed, men forekommer alligevel sårbar og nøgen: De brede hofter og de
hængende bryster vidner om kvindelighed

Er der forskel mellem de to skulpturer?
//Kontekst// skala; en mand og en kvinde; rolig kvinde vs aktiv mand.

Er der ligheder mellem de to skulpturer?
//Kontekst// bronze (materiale); sitrrende overflade (hud ser ujævn ud); arme, ben og
krop; længere og tyndere end rigtigt mennesker

Skitse-øvelse
Vi skal også skabe en skulptur bagefter, men lige nu vi skal nu lave en
opvarmningsøvelse med papir og blyant.

Vi skal nemlig tegne nogle figurer som skal forestille sig kroppe i forskellige positioner.



BRUG KORT
1. Alle får et stykke papir, som er delt i fire områder (vise)
2. Tag en blyant og i den første område du skal lave en skitse (en hurtigt tegning) af

en pindefigur. Hvordan ser din person ud? (vise)
3. Løb: tegn en person som løber. Tænk på hvordan albuer og knæ bøjer når vi

løber, og prøv at fange det i din skitse.
4. Trist: I den næste område, tegne en figur der føler sig ked af det.
5. Dans: i den næste område, tegne en figur som danser (spille musik, hvis muligt)
6. Glad: I den fjerde område, tegne en figur som er lykkelig.

Skulptur (Børnehuset)
Tænk på Giacometti’s skulpturer og dine egne skitser - nu skal du skabe din egen
skulptur med ostevoks. Skal din skulptur være glad, trist, eller noget andet? Det er helt
op til dig. Vi afslutter opgaven 11:40 med en fernisering. Det vil se, vi skal vise værkerne
for hinanden og snakke om hvad vi har oplevet i dag.
(Husk Time Timer)

Fernisering
Er der nogle figurer der ligner hinanden?
Er der nogle som er triste? Er der nogle som er glade?
Er der nogle som står stille? Er der nogle som er aktiv?
Er der nogle som ligne en bestemt person?....

Frokost
Nu skal vi spise vores frokost i Biografen. Busen kommer kl. 12:30, så vi skal starte at
pakke vores ting kl, 12:20. (Husk Time Timer)


