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Richard Mosse. Drag, 2012. Soldat fra Mai Mai Yakutumba-militsen slæber en anden soldat gennem græsset i en kampsimuleringsøvelse, i nærheden 
af South Kivu, Demokratisk Republik Congo. © Richard Mosse. Courtesy kunstneren, Jack Shainman Gallery & carlier | gebauer



Ankomst, registrering og kaffe.

Velkomst ved formidlingschef på Louisiana, Elisabeth Bodin, og Globale Gymnasier.

Thinking Streams and Stepping Stones: Artists and Interdisciplinarity – indgangsreplik ved 
forsker, kurator og kunster, Martha Fleming

Besøg i den aktuelle udstilling med RICHARD MOSSE, dernæst introduktion til hans 
praksis gennem konkrete øvelser og diskussion af undervisningsrelevante spørgsmål ved 
kunstformidler Hanne Flarup m.fl.

Ser krigen sådan ud? Krig i kunst-, presse-, dokumentar- og amatørfotografi – kort foredrag 
ved forskningsbibliotekar, Mette Kia Krabbe Meyer

Frokost.

Workshop ved billedkunstner Jeannette Ehlers med afsæt i Richard Mosse udstillingen.

Oplæg ved gymnasielærere, der præsenterer konkrete undervisningsforløb inden for en 
række fag.

Kaffe og kage under opsamlingen på dagen ved adjunkt Anne Mette W. Nielsen i samtale med 
Martha Fleming og Mette Kia Krabbe Meyer – Hvordan kan vi bruge kunstneriske strategier i 
det interdisciplinære arbejde i undervisningen?

Introduktion ved kuratoren til Louisianas anden udstilling AFRIKA. En arkitektur-, kultur- og 
identitetsudstilling med åbning i juni 2015.

Tak for i dag
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Der tages forbehold for ændringer i programmet.
Tilmelding via PolitikenBillet fra 19.01.2015. Deltagergebyr: 290 kr. Dækker entré til Louisiana, 
frokostbuffet, vand, kaffe, kage og materialer. Tilmelding på louisiana.dk

BRUG KUNSTEN: DET INTERDISCIPLINÆRE
INSPIRATIONSDAG PÅ LOUISIANA
AFRIKA I NYT LYS
PROGRAM FOR 9.4.2015

Louisiana Learning har i samarbejde med Globale Gymnasier fornøjelsen af at invitere gymnasielærere 
og andre kunstinteresserede undervisere til den tredje inspirationsdag i rækken under overskriften BRUG 
KUNSTEN. Temaet vil denne gang være Afrika. Louisianas to kommende udstillinger i hhv. forår og efterår 
2015 kaster hver sit blik på det komplekse kontinent:

RICHARD MOSSE (5.2-25.5.2015): Film og fotografier af Richard Mosse om den glemte krig i DR Congo. 

AFRIKA (25.6-25.10.2015): Del af Louisianas udstillingsserie om arkitektur, kultur og identitet. 

Her er stof til både AT-forløb og forløb i enkeltfagene – lige fra historie, psykologi, samfundsvidenskab, 
sprog-, billedkunst- og mediefag til de naturvidenskablige fag. Mød en sand ekspert ud i interdisciplinære 
greb, Martha Fleming, og få baggrundsviden og konkrete øvelser med hjem til undervisningen fra en 
gennemgang af Richard Mosse udstillingen samt et foredrag ved Mette Kia Krabbe Meyer om krigens 
billeder efterfulgt en kunstnerisk filmworkshop ved Jeannette Ehlers. Undervejs vil en række gymnasielærere 
og -elever fortælle om deres erfaringer fra gennemprøvede forløb, hvor de har arbejdet tværfagligt med 
Afrika-tematikken. Sammen vil vi blive klogere på, hvordan vi kan gå fra at lære om kunst til at lære gennem 
kunsten ved hjælp af en eksperimenterende og interdisciplinær tilgang.



OPLÆGSHOLDERE
Martha Fleming er kunstner, forsker og kurator, og har arbejdet med en interdisciplinær tilgang til kunst og 
naturvidenskab i en længere årrække, bl.a. på Londons Science Museum og Naturhistorisk Museum samt på 
Medicinsk Museion i København.

Mette Kia Krabbe Meyer er forskningsbibliotekar på Nationalsamlingsafdelingen for billeder på Det 
Kongelige Bibliotek og arbejder bl.a. med en interdisciplinær tilgang til krigsfotografiets historie. Hun har 
kurateret en række udstillinger, senest Ned med våbnene, som fortæller historien om krigsmodstanden 
under 1. verdenskrig set med forskellige, fotografiske blikke.

Jeanette Ehlers er video- og fotokunstner, uddannet fra Det Kongelige danske Kunstakademi. Sidste år fik 
hun stor ros for den omfattende soloudstilling Say it loud! på Kunsthal Nikolaj. Ehlers behandler ofte temaer 
som identitet og tilhørsforhold, globalisering og historisk magt i sine værker, hvor hun også inddrager sin 
egen biografiske tilknytning til de danskvestindiske øer.

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).

BRUG KUNSTEN 
2 INSPIRATIONSDAGE I 2015
 
BRUG KUNSTEN løber over 2 år, hvor fokus i 2014 var eksperimenter og i 2015 vil være 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. Tilmelding på louisiana.dk

9.4.2015:
BRUG KUNSTEN: DET INTERDISCIPLINÆRE
AFRIKA I NYT LYS
Vi vil kigge nærmere på to udstillinger på Louisiana, der i 
2015 kaster hver sit blik på det komplekse kontinent, Afrika. 
Dagen vil bl.a. bestå af oplæg ved Martha Fleming og Mette 
Kia Krabbe Meyer samt en kunstnerisk filmworkshop ved 
Jeannette Ehlers. 

Se mere på de foregående sider.

29.9.2015:
BRUG KUNSTEN: DET INTERDISCIPLINÆRE 
YAYOI KUSAMA

Programmet for den sidste inspirationsdag i rækken ligger 
endnu ikke helt fast, men sæt allerede nu kryds i kalenderen  
og glæd jer til en dag i den japanske kunstner Yoyoi Kusamas 
og prikkernes tegn.


