
BRUG KUNSTEN 
INSPIRATIONSDAG  

PÅ LOUISIANA

 YAYOI KUSAMA
PROGRAM FOR 18.9.2015

Kusama med græskar. Installation View: Aichi Triennale 2010.
Courtesy Ota Fine Arts, Tokyo/ Singapore; Victoria Miro Gallery, London; David Zwirner, New York; og KUSAMA Enterprise © Yayoi Kusama 



Ankomst, registrering og kaffe.

Velkomst ved formidlingschef på Louisiana, Elisabeth Bodin.

Fornyelsens kunst og det interdisciplinære – indgangsreplik ved professor i kreativitet, Lene 
Tanggaard.

Besøg i den aktuelle udstilling med Yayoi Kusama, dernæst introduktion til hendes praksis 
gennem konkrete øvelser og diskussion af undervisningsrelevante spørgsmål ved bl.a. 
kunstformidlere Signe Jacobsen og Mette Simonsen Nielsen.

Frokost.

Workshop ved modeskaber, musiker mm. Henrik Vibskov.

Kaffe og kage samt udveksling af erfaringer og idéer ved adjunkt Anne Mette W. Nielsen 

Vi er alle prikker – perspektiv ved astrofysiker, Steen H. Hansen.

Afrunding og kommende arrangementer.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.
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Tilmelding via PolitikenBillet fra 30.07.2015. Deltagergebyr: 290 kr. Dækker entré til Louisiana, 
frokostbuffet, vand, kaffe, kage og materialer. Tilmelding på louisiana.dk

BRUG KUNSTEN: DET INTERDISCIPLINÆRE
INSPIRATIONSDAG PÅ LOUISIANA
YAYOI KUSAMA
PROGRAM FOR 18.9.2015

Louisiana Learning har i samarbejde med Globale Gymnasier fornøjelsen af at invitere gymnasielærere 
og andre kunstinteresserede undervisere til den fjerde inspirationsdag i rækken under overskriften BRUG 
KUNSTEN. Denne gang tager vi uendelighedsbrillerne på og retter fokus mod prikkede universer på 
efterårets store udstilling med japanske YAYOI KUSAMA (17.9.2015-24.1.2016). Polkaprikkens ukronede 
dronning, Yayoi Kusama, har siden karrierens start i 1960’erne ubesværet bevæget sig ind og ud af kunst, 
mode, poesi, musik og politik. 

Inspirationsdagen stiller skarpt på Yayoi Kusamas arbejde i interdisciplinært felt. Med afsæt i 
hendes eksperimenterende og performative praksis ser vi nærmere på, hvordan den kan inspirere 
gymnasieundervisningen på tværs af fag som billedkunst, samfundsfag, dansk, fysik, psykologi mm. Dagens 
teoretiske oplæg vil belyse Yayoi Kusamas praksis fra forskellige vinkler: Vi møder en professor og forfatter 
til flere bøger om kreativitet såvel som en astrofysiker, der forsker i universets mørke stof og kaster et andet 
blik på Kusamas uendelige prikker. Gennem et besøg i Kusama-udstillingen og en kunstnerisk workshop med 
multitalent og modedesigner, Henrik Vibskov, giver inspirationsdagen mulighed for at hente baggrundsviden 
og konkrete idéer til øvelser og workshops, der kan bruges i egen undervisning.



OPLÆGSHOLDERE

Lene Tanggaard er professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, 
og leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling i samarbejde med Svend Brinkmann. Lene Tanggaard 
forsker i læring og kreativitet i praksis, og så er hun forfatter til Kreativitet skal læres og Fornyelsens kunst til 
bestselleren I bad med Picasso - sådan bliver du mere kreativ, som hun har skrevet sammen med Christian 
Stadil.

Henrik Vibskov er modeskaber, designer, musiker mm. Siden sin afgang i 2001 fra Central Saint Martins 
College of Art and Design i London har Henrik Vibskov skabt over 20 kollektioner. Med inspiration fra både 
installations- og scenekunsten bygger han på sine catwalks et stemningsunivers op omkring hver kollektion, 
som ofte rummer en mangfoldighed og variation af leg med etniske og kønsspecifikke detaljer.

Steen H. Hansen er lektor i astrofysik på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. Steen H. Hansen 
forsker i mørkt stof og undersøger bl.a., hvordan universet ikke kun består af de synlige himmellegemer som 
stjerner, planeter og galakser – der er også en stor mængde usynligt stof derude, mørkt stof.

Anne Mette W. Nielsen er adjunkt ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet. Titlen på hendes 
ph.d.-afhandling er Gymnasiet i det globale: perspektiver på demokrati, viden og dannelse med Globale 
Gymnasier som case.

Elisabeth Bodin er mag. art. og har været formidlingschef på Louisiana siden 2008. Hun har arbejdet med 
museumsformidling på flere museer og undervist i museologi på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på 
Københavns Universitet samt været redaktør på antologien Udstillinger – mellem fokus og flimmer (2006).

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

BRUG KUNSTEN 
INSPIRATIONSDAGE I 2014-15
 
BRUG KUNSTEN løber over 2 år, hvor fokus i 2014 var eksperimenter og i 2015 det interdisciplinære. Målet 
er at undersøge, hvilke muligheder og barrierer gymnasielærere oplever ift. at inddrage kunst på tværs af 
undervisningen. Alle fire inspirationsdage præsenterer en praktisk såvel som en teoretisk tilgang til dagens 
emne - i form af udøvende kunstnere/arkitekter på den ene side og internationalt anerkendte forskere på 
den anden side.

Læs mere på louisiana.dk/brug-kunsten

Tilmelding på louisiana.dk


