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WORKSHOP PROGRAM 

PræsentationPræsentation

Kort rids af vores dannelses‐/lærings‐synKort rids af vores dannelses /lærings syn

Præsentation af projektet pArt of Valby

Unge formidler egne kunstfilm på din skole

Dannelsesprocesser i projektet

Diskussion i grupper ud fra jeres praksis 



Nikolaj KunsthalNikolaj Kunsthal
Københavns Kommunes kunsthal siden 1981 beliggende i den gamle Nikolaj KirkeKøbenhavns Kommunes kunsthal siden 1981 beliggende i den gamle Nikolaj Kirke

Fra januar 2015 en del af Historie & Kunst – Kultur‐ og Fritidsforvaltningens 
sammenlagte organisation med Thorvaldsens Museum, Københavns Museum ogsammenlagte organisation med Thorvaldsens Museum, Københavns Museum og 
Københavns Stadsarkiv

5 ‐ 6 årlige udstillinger af international og eksperimenterende samtidskunst 
i kl i f dinklusiv et omfattende eventprogram

Særlige udstillingstyper er FOKUS videokunstfestival og udstillinger for børn

Udvikling og drift af flerårige komplekse outreachprojekter som en del af profilen

Undervisning og skoletjeneste siden 2005Undervisning og skoletjeneste siden 2005 



ANNELSESSYN I NIKOLAJ KUNSTHAL

Farvet af socialkonstruktionistisk tænkning og teori med rødder i bl.a. :

– Michail Bakhtin/flerstemmighed og flertydighed
– Olga Dysthe/autentisk dialog
– Etienne Wenger/praksisfællesskaberg p

Formet af vores læringspraksis, hvor dannelse og kultur er noget der sker 
og udfoldes som handling og deltagelse i sociale verdener og 

f ll i k b l l å l id !som fælles meningsskabelse – altså altid nogens! 

Undersøgt i ’Medborgerskabssprojektet’ 2009 - 12

Krystalliseret i et dialektisk videns- og kunstbegreb



ÆRINGSMÅL 
baseret på æstetiske læreprocesser der træner demokratiske kompetencerbaseret på æstetiske læreprocesser der træner demokratiske kompetencer 
g herved bl.a. støtter elever i: 

erfare, at udviklingen af egen og fælles identitet hænger sammen
rumme dilemmaer og paradokser, kontraster og uenigheder
skabe mening af flertydige og modsatrettede udsagn
dvæle ved processer og ikke altid resultater og produkterp g g p
sætte pris på det forgængelige, midlertidige, uforudsigelige og tilfældige 
se det abstrakte i det almindelige og det almindelige i det abstrakte
få øje på kvaliteterne i langsomhedfå øje på kvaliteterne i langsomhed
åbne sig for ’den anden’ i sig selv og i omverden
være empatisk og samtidig mærke sin egen integritet
se uærbødigt på normer dogmer og magtstrukturerse uærbødigt på normer, dogmer og magtstrukturer
forstå, at øjnene der ser, er en del af det sete
iagttage egen og fælles læreproces (metalæring)

d h f k ll ll i ll i kundersøge sammenhænge og forskelle mellem rationelle, etiske og 
æstetiske dimensioner af tilværelsen



Undervisning og Skoletjeneste 

Undervisningstilbud i relation til kunsthallens skiftende 
udstillinger for børn og unge under uddannelse

Partnerskaber med københavnske grundskoler – valgfag og 
samarbejdspakkerj p

Samskabende kunstprojekter mellem samtidskunstnere og børn 
og unge i skoleregiog unge i skoleregi

Børneudstillinger 

Outreachprojekter (som fx pArt of Valby)





HVEM SAMARBEJDEDE?

Unge beboere i Valby g y
Den boligsociale indsats ‐ SURF Valby 
Københavns Kommune KFF:Københavns Kommune, KFF:
• Kultur Valby

Sk l F itid• Skole og Fritid  
• Nikolaj Kunsthal  
Billedkunstner Tina Enghoff   



SULTATER 
stfilm med premiere i Nikolaj Kunsthal på den årlige FOKUS videokunstfestival

ørre samling stillfotografier, bl.a. vist på det lokale bibliotek

søgte ferniseringsarrangementer i Nikolaj Kunsthal for familier og venner 
kalområdet i lejede busser 

v opmærksomhed om projekterne fra deltagerne, deres familier, 
er, lokalpoliti og institutioner

ttelse af unge i læringsformat Unge viser egne film på din skole

ag om rollemodeller og kunst distribueret lokaltag om rollemodeller og kunst distribueret lokalt 

ling i det offentlige rum med filmprojektioner og ’valgplakater’ i november i 
i tre ugeri tre uger.

entation og videndeling af projektet på diverse konferencer



FARINGER OG LÆRING

arbejdet mellem socialfaglige, kunstneriske, kuratoriske
æringsfaglige kompetencer er centraltæringsfaglige kompetencer er centralt

alle kunstnere kan arbejde med outreachprojekter –
tram rekruttering og kuratering er nødvendig 

l id b t f k i å h dmangler evidensbaseret forskning, som peger på, hvordan 
ve kunstprocesser og resiliens hænger sammen.

each‐arbejde tager lang tid, fordi det bygger på sociale og 
onlige relationer

l k ti li i it i fi i i i i f











BAHARAS PERSPEKTIV



HVORDAN KAN VI BESKRIVE DE 
DANNELSESPROCESSER DER KNYTTER SIGDANNELSESPROCESSER DER KNYTTER SIG 
TIL PROJEKTET?

•For de unge deltagere i Valby samt deresFor de unge deltagere i Valby samt deres 
familier

•For Nikolaj Kunsthal og andre KFF j g
institutioner

•For den boligsociale helhedsplan SURF?

•For børn og unge på byens skoler
som bruger undervisningsforløbet



ANNELSESPROCESSER

sonlig og social empowerment afsonlig og social empowerment af 
e deltagere og deres miljø

mskabende kunstnerisk arbejde

todeudvikling inden for det socialfagligetodeudvikling inden for det socialfaglige 
råde, som udnytter aktive kunstprocesser  

each organisationsudvikling i Nikolaj Kunsthal:   
ærfaglig kuratering af kunstfilm i kunsthallens
fessionelle udstillingsprogram
volvering af unge i kunsthallens Skoletjeneste



DISKUTÉR I GRUPPER

Hvordan hænger demokratiskHvordan hænger demokratisk 
dannelse sammen med æstetiske 
læreprocesser i jeres egen 
undervisningspraksis?undervisningspraksis?   

Hvilke muligheder har I for at styrke 
disse processer for elever lærere ogdisse processer for elever, lærere og 
skoler, for eventuelle andre eksterne 
aktører og for jeres egen 
kulturinstitution?kulturinstitution?




































