
Sidste chance er efteråret 2017

En workshop foregår i samspil med museernes samlinger. Kunstner Rune 
Fjord sætter fokus på, hvordan et kunstværk bliver til, kan kommunikere og 
skabe dialog.

KUNSTNERWORKSHOP DÆK OP TIL DIALOG! 
Hvordan ser ondskabens bord ud? Eller himmelbordet? Skal der dækkes op 
til konflikt, glæde eller ballade? Hvordan ser følelsen af venskab eller ond-
skab ud? Kan man ’oversætte’ følelser til abstrakte former og dække op gen-
nem forskellige materialer? 

Vi arbejder med form, materialer og installation. Bordet som en form for tab-
leau, hvor vi skaber værker og samtalestykker, der provokerer til dialog. Ele-
verne arbejder med forskellige opdækninger. Materialerne er alt fra porcelæn 
til ler, tekstil, voks og farver i overflod. Gennem samarbejdet med Rune Fjord 
får de kendskab til metoder og kunstneriske processer, der styrker evnen til 
at kunne udtrykke sig. 

Brug forløbet tværfagligt med kunst som afsæt for materialelære, rumlig for-
ståelse og kommunikation. 

HVAD ER KUNSTKAMMERATER?
KUNSTkammerater er et tre-trins undervisningsforløb med inspirationsma-
teriale til brug på skolen før og efter museumsbesøget samt en 2,5 times 
kunstnerworkshop på museet. I workshoppen er særlig fokus på den kreative 
arbejdsproces, hvor eleverne hver gang arbejder med en ny kunstner ud fra 
udvalgte værker fra museernes samlinger. 2017 er det sidste år, der afholdes 
kunstnerworkshops i projektet.

Bliv KUNSTkammerat! 

Kulturregion Midt- og Vestsjælland

EFTERÅR 2017 
PRIS 500 kr
MÅLGRUPPE 4.-6. klasse
FAG Billedkunst, håndværk &      
        design, dansk
VARIGHED 2,5 time

KUNSTNER Rune Fjord, runefjord.dk
TEMA Dæk op til dialog!
STED  Museet for Samtidskunst,  

Odsherreds Kunstmuseum 
eller Sorø Kunstmuseum



BOOKING
Booking sker v. kontakt til det museum, man ønsker at besøge, efter først til 
mølle. Der udbydes workshops i hele uger mandag-fredag

TID Kl. 9-11.30 eller kl. 12.00-14.30

Se mulige uger v. pågældende museum. OBS: løbende tilmeldingsfrist. 

KUNSTkammerater er udviklet i samarbejde ml. Sorø Kunstmuseum, Museum Vest-
sjælland og Museet for Samtidskunst. 

KUNSTkammerater er støttet af Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjæl-
land.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland

ODSHERREDS KUNSTMUSEUM
Rødhøj 11
4550 Asnæs
vestmuseum.dk

UGE 40  (2.-6. okt.)
UGE 41 (9.-13. okt.)

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST
Stændertorvet 3D
4000 Roskilde
samtidskunst.dk

UGE 43 (23.-27. okt.)
UGE 44 (30.okt.-3. nov.)

SORØ KUNSTMUSEUM
Storgade 9
4180 Sorø
sorokunstmuseum.dk 

UGE 46 (13.-17. nov.)
UGE 47 (20.-24. nov.)

BOOKING  
Fillip Danstrup
fillipda@samtidskunst.dk
tlf. 46316570

Tilmeldingsfrist: 19.okt.

BOOKING 
Jesse-Lee Costa Dollerup
jed@vestmuseum.dk
tlf. 57811528 

Tilmeldingsfrist: 28.sept.

BOOKING   
Mette Truberg Jensen
formidling@sorokunstmuseum.dk  
tlf. 5783 2229

Tilmeldingsfrist: 9. nov.

http://www.vestmuseum.dk/
http://samtidskunst.dk/
http://www.sorokunstmuseum.dk/

