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Forår og Kærlighed - SMK
Hvor
fysisk
placering,
adgangsforhold

SMK – samling og værksted
Velkomst i slutningen af ældre europæisk samling. Aktivitet på 2. sal i
moderne samling / samtidskunstafdelingen (Dansk og international
kunst 1900-1980). Værkstedsaktivitet i
Handicapvenlige toiletter, adgang via elevator

Hvem
(målgruppe,
Personer med nogenlunde talefærdigheder til aktiviteten. Ca. 4-5 per
begrænsninger, frivillig formidler, da vi arbejder i grupper.
antal deltagere)
Antal til stede d. 9/4: 18 borgere, 4 personale, 4 formidlere

Hvad
(Indhold)

Tema: ”Forår og Kærlighed”
Aktivitet i samling:
Vi viser billeder fra samlingen og har mulighed for at spille
atmosfærisk lyd (bl.a. fuglelyde, bølgelyde, frølyde, musik,
børnelegelyde). Ved hvert billede skaber vi en fortælling i forhold til
billedet og temaet og optager lydbidder af fortællingen til senere
sammensætning (lydcollage).
Herefter kort præsentation af billederne for de andre grupper i
samlingen.
Herefter arbejde i værkstedet – viderebehandling af
lydbidder/fortællinger og visuelle collager.
Frokost under vejs. Præsentation til sidst.
Billeder brugt (fra samlingen: Dansk og international kunst 19001980)

William Scharff - Drenge ser på tudse

Per Kirkeby - Et romantisk billede

Edward Weie - Faun og Nymfe

Asger Jorn – Livshjulet

Evaluering efter d. 9.4.2019:
Velvalgte billeder – passede godt til indhold.

Hvordan
(metoder og
principper)

Man har print af det værk, man skal arbejde med – udleveres fra start
og borgerne skal finde billederne inden aktiviteten starter (en slags
skattejagt).
Opdeling i mindre grupper (ca. 4-5 per formidler). Metode med at sige
et ord hver, finde på titel eller italesætte ud fra temaet.
Dialogbaseret formidling – tage borgeres ord for gode varer og følge
op på alle inputs – skabe historie ud fra det. Lyd afspilles i forbindelse
med borgeres fortælling eller som inspiration. Fortællingsbidder
optages med henblik på at lave en historie, der kan afspilles for de
andre samtidig med visuel collage vises.
Evaluering efter d. 9.4.2019:
Nogle borgere fandt det lidt intimiderende at optage lyd, når ipaden
blev sat lige foran dem – det skal nok hellere ske lidt mere diskret
eller med anden lydoptager. Et par stykker havde svært ved at huske
deres ’replikker’, når mikrofonen kørte.
Godt at have både lydcollager og visuelle collager, hvilket får aktiveret
alle.

Hvormed
(hjælpemidler
eller andet
materiel)

-

1x lydoptager til hver gruppe (ipad med recorder-app)
Print af hvert billede til hver gruppe
Bluetoothhøjtalere og afspiller med stemningslyd
Store papirer til collage og farver, magasiner eller farvet papir,
sakse og lim

Evaluering efter d. 9.4.2019:
Muligvis kan en anden type lydoptager være mulig – evt. clip-on

mikrofon. En ekstra formidler per gruppe kunne også være
fordelagtigt (en optager, en fører ordet).

Hvornår
(tidsramme,
evt. optimal
tidspunkt)

09:00 – 10:00 opsætning og klargørelsen – formidlere mødes
10:00 – 11:00 Ankomst og introduktion + aktivitet i samlingen
11:00 – 11:15 Fremlægge: grupperne for hinanden i samlingen
11:15 – 12:00 Værkstedsaktivitet
12:00 – 12:30 Frokost
12:30 – 13:00 Præsentation af produktioner (fortællinger)
13:15 Bus hjem
Evaluering efter d. 9.4.2019:
Brandalarm går kl 11, hvilket forstyrrer tidsplanen – alle får ikke
præsenteret i samlingen.
Bus er bestilt til kl 12:45 og vi når ikke at præsenterer de endelige
produktioner i værkstedet.
Ellers virkede tidsplanen efter hensigten.

Hvorfor
(formål)

Lave aktivitet, der passer til årstiden (forår).
Få deltagerne til at lave fortællinger om billederne.
Der er lavet brugerinddragelse, hvor en formidler har været ude og
tale med borgerne inden (på deres kunsthold) i forhold til, hvilke
aktiviteter der skal laves – visuel collage var et valg herfra.
Evaluering efter d. 9.4.2019:
Virker godt, da værkstedsaktiviteten var velkendt og derfor fungerede
flydende (deltagerne har på kunstholdet arbejdet med
fantasifortællinger de sidste uger). Dog skal brugerinddragelse ske
med god tid

Hvorhen
(mål)

-

Få gode oplevelser med gruppesamarbejde ved at skabe en
fortælling omkring et billede på SMK (som borgerne er trygge
ved)
Lave et produkt: En fortælling i lydoptagelser og visuel collage
Fremlægge for hinanden

Evaluering efter d. 9.4.2019:
Fremlæggelsen blev ikke nået pga. brandalarm og tidlig bus. Alle
grupper fik ikke sat lydcollage sammen heller af samme grund.
Andet

