Middelfart 03.05.2018

Workshop for voksne på CLAY
Kunstmuseer fokuserer ofte på børn og overser voksne menneskers skabertrang, mener unge
studerende, der d. 10. maj inviterer til workshop på CLAY.
Kr. Himmelfartsdag kan man få lov til at lege med ler - også selv om man er voksen. CLAY har
nemlig givet de to studerende fra Århus Universitet mulighed for at lave en anderledes workshop
på museet. Sofie Bjerre Nielsen og Natascha L. S. Beringer har i forbindelse med deres studier på
kunsthistorie undret sig over, at kunstneriske og kreative workshops på museer næsten altid
henvender sig til børn.
-

Vi er af den opfattelse, at fysisk kontakt med materialet vil være gavnligt for alles
forståelse af kunsten. Det bør derfor ikke kun være børn forundt at komme i berøring med
kunsten, fortæller de to studerende.

De har derfor skabt et tilbud til voksne, der tager udgangspunkt i CLAYs aktuelle udstilling
”Figurinens Fortællinger – fra det fornemme til det folkelige”.
-

Vi har alle et forhold til figuriner. Måske har vi selv en stående i reolen, måske ser vi dem
i genbrugsbutikker eller i vindueskarmen hos bedsteforældrene. Men vi lægger måske ikke
mærke til dem som de små kunstværker, de egentlig er? Den erkendelse vil vi gerne hjælpe
på vej, forklarer Sofie Bjerre Nielsen og Natascha L. S. Beringer

I workshoppen kan deltagerne prøve at forme deres egne figuriner i ler. Derudover kan de komme
med på guidede inspirationsture i udstillingen, hvor der er plads til en diskussion om symbolikken,
tilblivelsen og ikke mindst folks personlige forhold til figurine-genren.
-

Selv om museet pt. ikke råder over et formidlingsværksted, hvor man kan arbejde med ler,
så er ideen så god, at vi denne ene dag godt kan omdanne Pavillonen med den smukke
udsigt over Lillebælt til et ler-værksted, siger CLAYs direktør, Pia Wirnfeldt.

Inspirationsturene finder sted kl. 10.30, 12.00, 13.30 og 15.00, og det er gratis for museets gæster
at deltage i workshoppen.
Selv om workshoppen er udviklet til voksne, så må børn dog også godt lege med, fortæller
initiativtagerne.

