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Her kan du læse om efterårets forløb i 
KUNSTkammerater. Du kan finde opgaver, 
der forbereder eleverne på besøget samt 
forslag til, hvordan I kan følge op på besø-
get tilbage på skolen. De indledende opga-
ver er udviklet til at forberede eleverne på 
workshoppen og arbejdet med kunstneren 
på museet. Det er muligt at vælge mellem 
opgaverne alt efter klassens ønsker og be-
hov, dvs. alle opgaver skal ikke nødvendigvis 
bruges. 

Om Rune Fjord

Rune Fjord har arbejdet professionelt med 
kunst, design og arkitektur i snart 20 år, 
bl.a. i Bosch & Fjord og nu Rune Fjord Studio. 
Han arbejder i et krydsfelt mellem kunst og 
funktionelt design. Rune Fjord Studio ind-
drager kunstneriske arbejdsprocesser for at 
skabe nye og overraskende sammenhænge. 
Her vendes ting ofte på hovedet for at bryde 
vaner og pege på nye perspektiver. 

EFTERÅRETS TEMA Dæk op til dialog!

Rune Fjord

Odsherreds Kunstmuseum, Museet for 
Samtidskunst & Sorø Kunstmuseum

KUNSTNER

STED

Kunst kan være med til at skabe 
identitet og fællesskab. Det æstetisk 
sanselige sprog kan kommunikere på 
tværs af alder, køn og etnicitet. Kunst 
gør det muligt at kommunikere og tale 
med et andet sprog, som er fælles.

Rune Fjord, 2017

http://runefjord.dk/
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En bordopdækning lægger op til et fælles 
måltid. Den kan tilskynde forskelligt sam-
vær: Et lille intimt bord med to lys til det for-
elskede par, et festligt langbord til en rund 
fødselsdag eller en formel borddækning ved 
et statsbesøg. Bordopdækning er traditio-
nelt forbundet med faste normer og forstå-
elser, som er kulturelt betingede.

Det opdækkede bord

En bordopdækning er også konkrete gen-
stande, former og farver, som hver især for-
tæller noget. Dette ”noget” kan der arbejdes 
kunstnerisk med. Hvilken betydning har det, 
hvis visne blomster erstatter friske? Hvis 
servicen er slået itu eller er fuld af maling? 
Eller en mystisk keramisk genstand pludse-
lig står midt på bordet?

Samtalestykket

Når vi har sat os til bords, er der lagt op til 
samtale. Det kan være hyggeligt, konflikt-
fyldt, pinligt eller kedeligt. Samtalen i sig 
selv er en kunst. Derfor er det til tider også 
svært at få den i gang. Hvis såkaldte ”sam-
talestykker”, små kunstneriske genstande, 
placeres på bordet, kan det bryde den pin-
lige tavshed. Dette trick kendes bl.a. tilbage 
fra det franske hof i 1700-tallet, hvor små 
kunstgenstande blev anbragt på bordene 
som afsæt for samtale. 

Den gode dialog

Kunst kan få folk i tale – alt fra rørende 
enighed til heftig debat eller måske endda 
skænderi. Samtalestykker giver mulighed 
for dialog. Her udfordrer, oplyser eller under-
søger kunsten forskellige emner, som vi kan 
tale med hinanden om og berige samtalen 
med omkring bordet. 

DÆK OP TIL DIALOG
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•     At styrke elevernes visuelle kommuni-
kation, herunder bevidsthed om farver, 
former og materialers betydning.

•     At opnå fordybelse i en kunstnerisk og 
innovativ proces.

•     At blive bevidst om, hvad konstruktiv 
dialog kan være.

LÆRINGSMÅL

PRAKTISK

Grupper

På museet opdeles eleverne i grupper på 
fem-seks elever. Det er en god idé at inddele 
grupperne på forhånd.

Eleverne skal medbringe

På museet skaber Rune Fjord en stor fæl-
les skulptur af genstande, som eleverne har 
haft med. Eleverne skal derfor medbringe 
en lille ting, der for dem symboliserer kær-
lighed. Det kan være et dukkehoved, bamse 
el.lign. Bemærk: Eleverne får ikke deres ting 
med hjem igen.

Din rolle

Din rolle som lærer er vigtig i forhold til ele-
vernes møde med kunsten og museet. Du 
kan hjælpe den enkelte elev med forforstå-
else og refleksion over emnet, samt motive-
re og understøtte elevernes eget kunstneri-
ske arbejde på museet. Forløbet faciliteres 
af kunstneren i samarbejde med en muse-
umsunderviser, der ikke kender eleverne på 
forhånd. Dit engagement er derfor vigtigt. 

Medbring kamera 

Eleverne arbejder med en bordopdækning 
og et samtalestykke. Kun sidstnævnte får I 
med hjem. Selve bordopdækningen er derfor 
en god idé at dokumentere.

Kontakt 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
rette henvendelse til det museum, du skal 
besøge: 

Odsherreds Kunstmuseum   
Jesse-Lee Costa Dollerup
jed@vestmuseum.dk
tlf. 5781 1528 
vestmuseum.dk  

Museet for Samtidskunst     
Fillip Danstrup         
fillipda@samtidskunst.dk
tlf. 4631 6575  
samtidskunst.dk                       

Sorø Kunstmuseum
Mette Truberg Jensen
formidling@sorokunstmuseum.dk
tlf. 5783 2229
sorokunstmuseum.dk
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FØR-MATERIALE

Som forberedelse til museumsbesøget er 
der udviklet en række opgaver. Opgaverne 
har til hensigt at spore eleverne ind på det at 
arbejde med borddækning og samtalestyk-
ker som kunstnerisk udtryksform. 

I den digitale mappe KUNSTkammerater Da-
ekOp finder du billedmateriale til brug i flere 
af øvelserne. 

Mappen finder du på Google Drev via linket:
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/0BxD8-9hnaeg7UUdOM3QzclhJaWs

https://drive.google.com/drive/folders/0BxD8-9hnaeg7UUdOM3QzclhJaWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BxD8-9hnaeg7UUdOM3QzclhJaWs
https://drive.google.com/drive/folders/0BxD8-9hnaeg7UUdOM3QzclhJaWs
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Måske har vi alle prøvet det? At have en ting 
mellem hænderne, som minder os om noget 
eller nogen. En ting, som indeholder en stør-
re fortælling end blot at være den konkrete 
genstand. 

ØVELSE  

Til denne øvelse skal hver elev medbringe 
en ting, som betyder noget for dem. Det 
kan være en souvenir fra en ferie, en gave 
fra en ven eller en ting, som de selv har købt 
eller fundet. Øvelsen handler om at samtale 
med afsæt i genstande. Eleverne skal stille 
spørgsmål til en af de medbragte ting, dvs. 
hver elev starter en samtale med en gen-
stand ved at stille den spørgsmål. En anden 
elev sætter sig herefter i genstandens sted 
og besvarer spørgsmålene.

Formål

•     At varme op til at have samtaler ud fra 
genstande

•     At blive bevidst om at genstande kom-
munikerer

•     At øve sig i at fremlægge i en uformel 
kontekst

Praktisk

Eleverne sidder i grupper på tre. Hver elev 
har medbragt en genstand. Eleverne bytter, 
så alle har en ting, de ikke på forhånd kender 
til. Herefter skriver hver elev tre spørgsmål 
til genstanden på et ark papir. 

Spørgsmål kan være: 

•     Hvor er du fra? 

•     Hvorfor har du prikker? 

•     Hvad er din største hemmelighed?

•     Hvordan har din rejse været? 

Når alle har skrevet tre spørgsmål ned, skal 
eleven ved siden af besvare spørgsmålene 
som om han/hun er genstanden. Først til 
sidst kommer eleven, som har haft genstan-
den med, på banen med sin historie. 

Opsamling

I plenum kan I tale om, hvilke gode spørgs-
mål/svar, der kom. Eleverne kan reflektere 
over:

•     Hvordan var det at stille spørgsmål til en 
genstand? 

•     Hvordan var det at skulle svare? 

•     Har du tænkt nye tanker om din egen 
genstand?

1 FORTÆL MIN 1 
 GENSTAND
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For både kunstnere og designere er former 
og farver essentielle i arbejdet med at skabe 
den rette funktion eller kunstneriske udtryk. 
Former og farver er ikke entydige og kan op-
fattes meget forskelligt. Her spiller kultur, 
personlig smag, humør mv. også ind.

ØVELSE

Eleverne skal arbejde med at forbinde for-
skellige former, farver og ord. Gruppevis 
kobler eleverne en form, en farve og et ord. 
Først laver de sæt, som de synes passer 
sammen. Dernæst laver de sæt, som ikke 
passer sammen. Samme form og farve må 
gerne bruges flere gange. 

Formål
 
•     At blive bevidst om at former og farver 

kommunikerer
 
•     At opleve at vi kan opfatte farver og for-

mer både ens og forskelligt

•     At få forståelse for forskellige opfattel-
ser af former og farvers betydninger

Praktisk

I mappen FormerFarverOrd på Google Drev 
findes et opgaveark, som kan printes til 
øvelsen (gerne i A3).

Opgaven løses i grupper på tre. Hver gruppe 
skal have udleveret to ark. På 1. ark sættes 
streger ml. former, farver og ord, som ele-
verne synes passer sammen. De skal lave 
mindst tre sæt på samme ark. På det 2. ark 
sættes streger ml. elementer, som ikke pas-
ser sammen. 

Opsamling

Som opsamling kan I sammenligne kombi-
nationer. 

•     Er der nogle, som eleverne oplever som 
særligt harmoniske / uharmoniske? 

•     Hvilke kombinationer er der flest af?  

I kan også se på, hvor mange forskellige 
kombinationer fx farven rød indgår i mv.  

Hvilken farve har et fællesskab?

Opgaven kan udbygges med, at eleverne 
udtrykker sig i et abstrakt maleri eller ud-
klip til collage, som tager udgangspunkt i 
et begreb. Det kan fx være fællesskab eller 
ondskab. Eleverne arbejder i grupper. Ma-
leriet eller collagen laves med geometriske 
former, gerne på stort papir.

2 FORMER –  
 FARVER – ORD

himmel træt

glad

voldsom

skæv

sjov

rar
tryg

mørkt

spændende

blød
sur

skarp ensom

http://FormerFarverOrd
https://drive.google.com/drive/folders/0BxD8-9hnaeg7Wk5EQW0xeWdnX1U
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Et samtalestykke er en kunstgenstand, der 
bruges som samtaleemne ved bordet. Det 
kendes tilbage fra det franske hof i 1700-tal-
let, men bruges også i dag. Et par af kunst-
neren Mette Vangsgaards keramikfigurer 
er fx erhvervet af Den Danske Ambassade 
i USA og bruges som samtalestykker om-
kring, hvad Danmark er.

Mette Vangsgaard, Arne the farmer takes a nap, 2016, 
Glaseret stentøj, 33x15x15 cm     

Mette Vangsgaard, Reunion, 2016, Glaseret stentøj, 
20x32x15 cm 

ØVELSE

I denne øvelse skal eleverne indgå i et rolle-
spil, hvor de diskuterer et samtalestykke ud 
fra forskellige holdninger. Forud for øvelsen 
er det en god ide at lave en kort fælles intro-
duktion af samtalestykkerne i klassen. 

Formål

•     At blive præsenteret for samtalestykker

•     At blive bevidst om at kunst kan skabe 
dialog

•     At øve argumentation og den gode sam-
tale, trods forskellige meninger og hold-
ninger

Praktisk

I mappen SamtalensKunst på Google Drev 
findes eksempler på forskellige samtale-
stykker. I den indledende præsentation, kan 
I tale om: 

•     Hvad handler samtalestykkerne om?

•     Hvilket selskab ville samtalestykket 
passe til?

•     Hvad ville der ske, hvis det stod på bor-
det til en familiefest hjemme hos jer?

•     Hvordan kan kunst skabe en god dialog? 

•     Hvordan holder man en god tone, hvis 
man er uenig om kunsten?

•     Evt. kender I kunstværker, som har skabt 
stor debat?

3 SAMTALENS   
 KUNST

https://drive.google.com/drive/folders/0BxD8-9hnaeg7M3VjbHcxcm5Qc2s
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Eberlein, Meissen-porcelænsfigur, Musical Family with 
Baby Suckling, ca. 1750

Louise Hindsgavl, The Majority is Always Right, 2009, 
porcelæn, træ, udstoppet fugl, foto: Galleri Christoffer 
Egelund

Bosch & Fjord, Lagkagen blev brugt som samtalestykke 
ved skoleudviklingsprojektet SKUB i Gentofte, 2005.

Nikolaj Lorentz Mentze, Monoculture, 2013, korn, metal, lys. 
Skabt i forb. m. det danske erhvervsfremstød og statsbesøg i 
Chile, marts 2013. Foto: Kim Wendt 

Maya Rosette, Fast food emballage, 2017, perler, brodderi
Indgik i bordopdækning på udstillingen Bord til To, Århus 
Rådhus, 2017 

Egyptisk telefon, designet i 1970 

3 SAMTALENS   
 KUNST
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3 SAMTALENS   
 KUNST

Rollespillet 

Eleverne inddeles i grupper på fem, som 
hver tildeles en rolle. Grupperne får hver et 
billede af et samtalestykke. Eleverne skal 
forestille sig, at de sidder ved en fin middag 
og har forskellige meninger om kunst og det 
samtalestykke, de sidder og ser på. I rolle-
spillet skal eleverne diskutere ud fra deres 
rolle i 3-5 min. 

Regler

1    Eleverne må ikke kende hinandens roller 
på forhånd.

2    Alle elever indleder med at sige noget om 
samtalestykket ud fra deres rolle. 

3    Eleverne skal gennem gode argumenter 
prøve at overbevise de andre om, at de-
res måde at se på samtalestykket er den 
rigtige.

4    I rollespillet skal eleverne lytte og give 
plads, så alle får sagt noget. 

5    Eleverne må ikke afbryde hinanden.

Rollerne

I kan tage udgangspunkt i nedenstående 
roller, eller omskrive rollerne efter eget øn-
ske.  

1    Gamle Gerda: Kan ikke lide moderne 
kunst, men er meget glad for gamle 
smukke malerier, som man kan se, hvad 
forestiller. Hun elsker godt håndværk.

2   Friske Frede: Kan ikke fordrage nogen 
former for kunst. Han kan slet ikke forstå, 
hvad man skal bruge kunst til. 

3    Vrede Viggo: Kunst er fint nok, hvis det 
ikke er lavet af skrald og andet mærke-
ligt. Når det minder ham om noget, er det 
ok.

4    Rolige Rita: Elsker al slags kunst. Hun 
kan se spændende historier i alt.

5    Farverige Finn: Elsker at se på og lave 
kunst, men kan bedst lide at tale om 
kunstens former og farver.

Opsamling

Opgaven afrundes med en snak i plenum. 

•    Hvordan oplevede eleverne deres rolle? 

•     Hvordan var samtalen i grupperne? 

•     Kan eleverne fx gengive de andres syns-
punkter?

Omvendt debat

Øvelsen kan også laves, hvor eleverne de-
batterer ud fra deres egen mening, enten: 

”Jeg synes, det er et godt værk, det får mig 
til at tænke på…” eller 

”Jeg forstår ikke, at det skulle være kunst. 
Det siger mig ingenting!”  

Efter første debatrunde skal eleverne bytte 
holdning, dvs. prøve at diskutere ud fra den 
modsatte holdning af deres egen.
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Måltidet og det dækkede bord kan være 
centrale aspekter til både hverdag og fest. 
I kunsten har måltidet, bordet og samværet 
omkring det på forskellig vis dannet mo-
tiv. Stilleben er fx en genre, hvor forskellige 
madvarer mv. opstilles på et bord ofte med 
symbolske betydninger. I andre kunstvær-
ker er samværet omkring det dækkede bord 
værkets hovedmotiv. 

Rune Fjord, del af totalinstallationen Restaurant, Charlotten-
borgs Efterårsudstilling, 2002, foto, 220x180cm. 

Temabilledet til totalinstallationen Restaurant var et stil-
leben med reference til 1600-tallets franske og hollandske 
måltidsbilleder med opstillinger af kostbare genstande og 
halvt skrællede frugter. Restaurant var et spisested under 
Efterårsudstillingen, som undersøgte måltidet som socialt og 
kulturelt mødested. 

ØVELSE

Eleverne skal lave en komparativ analyse, 
hvor de sammenligner to meget forskellige 
måder at bruge det dækkede bord i kunsten: 
P.S. Krøyers Hip, Hip, Hurra! (1888) og Tanya 
Mars’ performance Dulci (2012). Lav gerne 
først en fælles præsentation af de to værker 
i klassen. Efter den indledende fælles snak 
sammenligner eleverne værkerne ved at se 
på forskelle og ligheder. 

Formål

•     At sammenligne kunstværker, der har 
bordet som motiv

•     At tale om bordets symbolske betyd-
ninger

•     At styrke elevernes kompetence i bil-
ledanalyse ud fra den komparative me-
tode

4  BORDDÆKNING  
  OG KUNST

Stilleben (fr: nature morte, "død 
natur"): Opsætninger af livløse 
genstande, fx blomster, frugter, 
glasvaser m.m. med symbolsk 
betydning såsom livets cyklus og 
forgængelighed mv.
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P.S. Krøyer (1859-1909): Hip, Hip, Hurra! Champagnegilde i den 
gamle have ved Brøndums Hotel, 1888, 134,5x165,5 cm, olie 
på lærred, Gøteborg Kunstmuseum 

Hip, Hip, Hurra! er et af Krøyers ikoniske ma-
lerier. Billedet forestiller en frokost blandt 
venner i Anna og Michael Anchers have i 
Skagen. Personerne er fra venstre og bordet 
rundt: Martha Johansen, Viggo Johansen, 
Chr. Krohg, P.S. Krøyer, Degn Brøndum, Mi-
chael Ancher, Oscar Björck, Thorvald Niss, 
Helene Christensen, Anna Ancher og dat-
teren Helga Ancher. Krøyer brugte fotografi 
som forlæg for maleriet.

Tanya Mars (CA), Dulci, 2012, performance, varighed: 4 timer, 
ACTS – Festival for lyd og performance, Museet for Samtids-
kunst. Foto: Kopenhagen 

I sin performance Dulci dukker Tanya Mars 
op ved et festdækket bord med hvid dug, 
500 tallerkner, stearinlys og 40 smukke lag-
kager. I en 4-timers lang proces spiser Mars 
sine kager, liggende, stående, siddende og 
samtalende - uden på et eneste tidspunkt 
at tilbyde nogen at smage. Efter fire timers 
smæsken, og nu med tydelige brækfornem-
melser, pakker Mars hele kagebordet her-
metisk ind i plastik og forlader ”festen”. 

4  BORDDÆKNING  
  OG KUNST

Performancekunst
 
En handling, som udføres af kunst-
neren selv ofte foran et publikum, 
dvs. kunstnerens egen krop og 
handlinger bruges som ”materiale” 
og udtryksform. Performancekunst 
opstår i 1960erne og har rødder i 
både billedkunst, teater og dans.
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Praktisk 

Billedmateriale findes i mappen Borddaek-
ning på Google Drev. En fotorapportage fra 
Mars' performance kan også ses her. 

I den fælles præsentation i klassen, kan I 
tale om: 

Hip, Hip, Hurra!

•     Hvad ser I på billedet?

•     Hvordan er der dækket op?

•     Hvor og hvornår tror I, det foregår?

•     Hvilke farver er brugt i billedet? Hvad 
betyder farverne?

•     Hvilken stemning er der?

•     Hvilken historie synes I, billedet fortæl-
ler?

Dulci

•     Minder borddækningen her om noget, I 
kender?

•     Hvad betyder det, at bordet er langt, og 
at der er hvid dug på?

•     Hvorfor tror I, der kun er lagkager - og så 
mange?

•     Hun er alene, så hvorfor så mange tal-
lerkner? 

•     Hvad tror I, kunstneren vil fortælle?

•     Hvordan ville det være at stå og se den-
ne performance? 

Komparativ analyse 

Den komparative metode er baseret på 
sammenligninger af ligheder og forskelle i 
det, man kan se. Den bruges ofte i kunst-
historien.  Øvelsen kan både laves i klassen 
eller gruppevis.

Eleverne skal se nøje på de to kunstværker 
og lave en sammenligning med fokus på lig-
heder og forskelle. 

Ligheder kan fx være 

•     Der er dækket op til fest
•     Fint tøj
•     Hvid dug

Forskelle kan fx være 

•     Inde/ude
•     Samvær/ensomhed
•     Glæde/nedtrykthed
•     Snakken/stilhed
•    Kvalme/ veltilpas
•    Performance/maleri
•    Fortid/nutid

Opsamling

Hvis eleverne har arbejdet i grupper, af-
sluttes analysen med en fælles diskussion 
af forskelle og ligheder mellem de to vær-
ker. Hvilke forskellige betydninger er der fx 
i måden at bruge bordopdækningen i de to 
kunstværker?

4  BORDDÆKNING  
  OG KUNST

https://drive.google.com/drive/folders/0BxD8-9hnaeg7STU0ZFhETS1DRkU
http://kopenhagen.dk/magasin/magazine-single/article/tanya-mars-dulci/
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Til efterbearbejdning af museumsbesøget 
foreslår vi en opgave, hvor eleverne på skift 
har det samtalestykke med hjem, som de 
har lavet i grupperne på museet. 

EFTER-FORLØBET5
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I den afsluttende øvelse skal eleverne på 
skift have samtalestykket med hjem på  
familiens middagsbord.

Formål

•     At afprøve samtalestykket i en ny kon-
tekst

•     At inddrage elevernes familier

Praktisk 

Eleverne skal på skift have gruppens sam-
talestykke med hjemme til et af families 
fælles måltider. Samtalestykket placeres på 
bordet derhjemme. Samtalen dokumente-
res ved enten at skrive noter, optage lyd eller 
lave en lille film. 

Opsamling 

Tilbage i klassen kan I tale om, hvilke snakke 
samtalestykket affødte derhjemme. 

SAMTALESTYKKET PÅ MIT  
MIDDAGSBORD
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Undervisningsmaterialet Dæk op til dia-
log! er udviklet i samarbejde ml. Museet for 
Samtidskunst (v. Fillip Danstrup), Museum 
Vestsjælland (v. Jesse-Lee Costa Dollerup 
og Marlene Kramm), Sorø Kunstmuseum (v. 
Mette Truberg Jensen) og freelance muse-
umsunderviser Sisse Hoffmann. 

Materialet er udviklet i dialog med kunstner 
og designer, Rune Fjord og museernes part-
nerskabsskoler. 

Tekst: Sisse Hoffmann og Mette Truberg 
Jensen

Redaktion: Mette Truberg Jensen

Grafisk design: Cecilie Heering 

KUNSTkammerater er støttet af Kulturmi-
nisteriet og Kulturregion Midt- og Vestsjæl-
land.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland


