
Tusind år
er ingen alder for en form.

arbejdsmetoder, skitse, materialer, stadig under udvikling.
Her i oversigten vil I få et grundlæggende bud på hvordan 

materialer og opsætning kan tage sig ud. 





Parvis eller i større grupper vil eleverne arbejde med en ring hvor kunstneren har 
forberedt et gennemsigtigt lag, hvor eleverne limer deres former i stof på. Stoffet 
som eleverne kommer til at arbejde med er Organza en plastik type som er stærk 
når den limes sammen. Til sidst vil Kunstneren give ringen og stoffet et lag af lak så 
stoffet som minimum kan holde vind og vejr i 2 år. 

Helhed og detalje på Lejre museum



Jern ring/ cirklen 
• i en fælge af jern og rem 

spændes et lag tyndt 
gennemsigtigt stof op, før 
eleverne arbejder med ringen. 

• stoffet er Præpareret med lim, lak 
eller harpiks. 

• eleverne arbejder med former i 
Organza som er en tynd plastik 
som igen limes på cirklen. 

• efterfølgende præparere Astrid 
Randrup igen ringen med harpiks 
eller limLak. ( udendørs 
vandafvisnede) 



Lyset falder forskelligt på Organza alt 
efter hvordan de placeres, hvornår på 
dagen vi ser skulpturen og er med til at 
give formerne liv.

Sammen med eleverne laver vi 
forskellige forsøg med lyset og lag. før 
de skaber deres egne cirkler.

De næste ringe kan I se hvordan lyset 
reflekteres og virker i en mindre skala.





• Forskellige lys og baggrunde
• Lyset har stor betydning for hvordan formerne kommer til udtryk 



Lyset har stor betydning for hvordan formerne 
kommer til udtryk.

Baggrunden for børnenes former har også stor 
betydning for hvordan lys og form kommer til 
udtryk.

Her er det organza grå oven på gul bomuld. Limet. 



skitse til placering og udformning



Denne udformning kræver stort arial og plads. Cirkel formen 
ligger op til at Publikum skal kunne gå ind i skulpturen og 
forsvinde et øjeblik. Den kræver 25 m i diameter



den store skulptur i set oppe fra 



Cirklernes størrelse afhænger af muligheder. 
Men den største størrelse er i diameter 60 cm. 

60cm



skitse hvor cirklerne står i gården







Elev og kunstnerisk 
arbejdsmetoder



På næste side kan I se et par eksempler, på hvordan elverne kommer til at arbejde med 
formerne og sammensætninger i et kollektivt og samskabende rum. 

Når eleverne har tegnet, malet og undersøgt oldtidens former, symmetrier og 
fortællinger. Skal de igang med deres egne skitser og deres egne ideer. det sker 
igennem fysiske og sanselige øvelser. 

Deres skitser tager vi med ind i vores undersøgelser af stoffets karakter. Elverne vil folde 
og klippe i foldningerne deres figurer og former som de senere skal komponere ind i en 
fælles cirkel. 

Ved at fast spænde materialet Organza kan eleverne se deres tegning neden under det 
foldede stof og kan derved klippe deres form ud i et foldet stof. Det giver en gentagelse 
af form. her kan elverne skabe og komponere asymmetrier, symmetrier, samtidig med at 
de sammen skal få deres gentagelser i sammenspil med andres. 

I vikingetiden var symmetri stadig et stort æstetisk centrum, hvor det først senere er 
asymmetrien som for stor betydning. Denne kunstneriske tanke vil vi i vores 
komponering komme omkring og italesætte og synliggøre i vores fælles registreringer. 
Eleverne vil også skulle både forholde sig til sig selv og deres egne registreringer og 
andres registreringer. Samtidig vil de blive bevidste om hvornår de selv syntes der er en 
ubalance og hvornår der er en balance.  







flytning af former i et kollektivt 
og fælles rum. 
Eleverne flytter former rundt. 









–R. Broboy-Johansen, hverdagskunst - verdenskunst

Citat:
“Stilens historie er ikke et kedeligt skema over mønstre og ornamenter, men læren om 
menneskesindets synlige udtryk i det mindste og i det største. Vi prøver ved studiet af 
den at skelne klangfarven i de vekslende slægters stemme og læse deres hånds skrift. 
Ikke for at efterligne dem, og slet ikke for at imponere med navne og titler, men for at 

forstå den verden, vi har fået i arv, og virker i. “


