GEN*FORENE
LAND ART PROJEKT
FOR INDSKOLINGEN
Kunst, natur og fællesskab er omdrejningspunktet for GEN*FORENE – et Land Art
projekt for indskolingen.
Tilmeld din klasse til en dag med oplæg og
kunstnerdrevne workshops i inspirerende
omgivelser ved Augustiana Kunstpark &
Kunsthal i Augustenborg.
Projektet afholdes i uge 39. Der er plads til
to klasser hver dag (max. 60 børn i alt) fra
mandag den 27. september til torsdag den
30. september kl. 9-13.
Fredag den 1. oktober holder vi åbent hus
på Augustiana kl. 9-16, hvor alle er velkomne til at komme og se resultatet af ugens
workshops.

I GEN*FORENE benytter vi os af Land Art
kunstnernes metode, men kobler deres
praksis sammen med et tematisk fokus
inspireret af Genforeningen.
GEN*FORENE handler om sameksistens og
synergi mellem mennesker og naturen frem
for modsætninger og konflikter. Forløbet
understøtter den æstetiske læreproces og i
skabelsen af værkerne vil eleverne bruge
deres egen fysik via den taktile tilgang til
naturens egne materialer.

TILMELDING
OG YDERLIGERE
INFORMATION TIL
AUGUSTIANA
Hanne Lundgren Nielsen
hnnl@sonderborg.dk
21 62 44 52

"Grænselandet
er en del af os
og vi er en del
af grænselandet."

Eleverne får viden om Land Art og mulighed for både at lave egne objekter ud fra
temaet GEN*FORENE samt bidrage til et
stort fælles Land Art værk, som i løbet af
ugen vel tage form i Augustiana Kunstpark.
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GEN*FORENE - ET LAND ART PROJEKT FOR INDSKOLINGEN I SØNDERBORG KOMMUNE

"Naturen
præger os,
ligesom vi
præger
naturen."

Klimakrisen og mennesket forhold til naturen fylder meget i den aktuelle debat – og i
kunsten. Billedkunstnerne tematiserer
naturen i kunsten, arbejder med bæredygtige
og organiske materialer eller skaber deres
kunstværker ude i landskabet – udelukkende
ved hjælp af materialer, som er på stedet.
Sidstnævnte praksis betegnes Land Art, og
er en kunstform som opstod i slutningen af
1960'erne, men som i dag har fået fornyet
aktualitet.
Der vil i løbet af dagen være flere små pauser
og afsat tid til at spise medbragte madpakker.
Forløbet foregår i og omkring Augustiana,
primært i Det Røde Palæ og under teltdug,
men også i parken og i skoven.

Forløbet tilrettelægges og varetages af
billedkunstner og kunstskoleunderviser Iris
Fridriksdottir og billedhugger Lars Waldemar
i samarbejde med Suzanne Jagd og Oliver
Jon Christensen, VidenBy Sønderborg samt
kunstkonsulent Hanne Lundgren Nielsen,
Augustiana. Alle har erfaring med formidling
af kunst i børnehøjde og der vil minimum
være to undervisere til stede pr. klasse.
Et detaljeret program og yderligere informationer fremsendes til de tilmeldte klasser i
uge 35.
OBS: Der er mulighed for at rekvirere gratis
buskørsel til Augustenborg.

Sted:
Augustiana Kunstpark & Kunsthal,
Palævej 10-14, 6440 Augustenborg

Tidspunkt:
Mandag den 27/9 - kl. 9-13
Tirsdag den 28/9 - kl. 9-13
Onsdag den 29/9 - kl. 9-13
Torsdag den 30/9 - kl. 9-13

Åbent hus:
Fredag den 1/10 kl. 9-16

Arrangør:
Augustiana Kunstpark & Kunsthal
Vidensby Sønderborg og
Sønderjyllands Kunstskole.

Støttet af:
Projekt 'Land Art på tværs af
Sønderjylland' og Genforeningen
2020.

Tilmelding:
Kontakt Hanne Lundgren Nielsen på
21 62 44 52 / hnnl@sonderborg.dk
Der er plads til 8 klasser i alt i løbet
af ugen. Oplys ved tilmelding, om I
har brug for buskørsel.
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