
› INDGANG

› 1.STOP
Heroiske sindbilleder, 1969-70 

  Hvad må jeg male? Kiefers malerier 

handler om de ting, vi IKKE vil tale om – 

tabuer. Kan du komme i tanke om egne eller 

fælles hemmeligheder – tabuer – som kan være 

svære at tale om? Kan de blive til billeder?

› 5.STOPSolskibet, 2010: Undersøg skulpturens forskellige dele. 
En gammel myte om solskibet fortæller, at solen 

sejler i en båd hen over himlen. Hvor leder Kiefers 
solskib dig hen? Sammenlign med flyet, 

Kiefers anden skulptur, Jason, 1989.

› 2.STOPVerdensvisdommens Veje: Hermanns-slaget, 1988-90. Kiefer har lavet et stort stamtræ med portrætter af alle de personer, som har betydet noget for ham personligt eller for Tyskland. Tegn dit stamtræ med de personer, som har betydning for dig, og for hvem du er i dag.

› 3.STOP

Den uovervindelige sol, 1995  

Kiefer har malet sig selv for foden af en 

kæmpe solsikke, der lader sine frø regne 

ned over ham. Hvad handler billedet mon om? 

Tegn en skitse og hvad forstår du ved billedets 

titel Den uovervindelige sol.

› 4.STOP Dit askegrå hår, Sulamith, 1981 /Dit gyldne hår, Margarethe, 1981: Stil dig tæt på værket. Hvad ser du? Gå langt væk fra værket. Hvad ser du nu?Billederne handler om en tysk og jødisk kvinde. Led efter spor fra dem og deres historie i billederne. 

› Et stort fly er landet på Louisiana. Blygråt og tungt står 
det i rummet fyldt med spor af historier og mytestof. 
Flyet er skabt af den tyske kunstner, Anselm Kiefer.

› Hvad får du øje på, når du går rundt om det? Forestil 
dig nu, at du sætter dig ind i flyet. Du er en pilot, der kan 
rejse i tid og rum. Spænd sikkerhedsselen! Vær beredt på 
lufthuller, som kan give en del rystelser undervejs…

› Fold 

dit ark som et fly og 

send det ud i verden med 

et ønske. 
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