Invitation til kunstudstillingen

Office Shore af Hannah Anbert
Til klasser i udskolingen, særligt i fagene dansk, billedkunst, kristendom og samfundsfag:
I inviteres hermed til at opleve kunstinstallationen Office Shore i ’Den Lille Bølge’ ved Vejle
Lystbådehavn fra d. 1. november til d. 31. november 2018.
Om kunstneren:
Kunstner Hannah Anbert (1984) tog afgang fra Statens Kunstakademi i 2016. I sit
kunstneriske virke undersøger hun, hvorfor mennesker arbejder så meget. Det gør hun
blandt andet ved at skabe installationer, der rykker ved vores fornemmelse for
størrelsesforhold. Hannah Anbert er en meget eftertragtet kunstner i Danmark og i
udlandet. Hendes afgangsværk fra kunstakademiet vandt prisen: Extract – Young Art Price
2016, der er en international pris, nyuddannede kunstnere i hele EU udvælges til.
Om Office Shore:
Kunstværket Office Shore er tilpasset ’Den lille Bølge’. Det er en totalinstallation, der kan
opleves fra begge glassider på bølgen. Installationen består af to hæve-sænkeborde, fire
modificerede kontorstole der er 3-5 meter høje og et sandbeklædt gulv. Kontorstolene er
udstyret med vandflasker, kaffekopper, briller, kuglepenne og andre fornødenheder. Med
dette værk vil Hannah Anbert diskutere vores idé om arbejde som en identitetsskabende
faktor og hvordan arbejdet, på nogle områder, har erstattet religionens funktion i
samfundet, ved at være meningsskabende for den enkelte og den strukturerende orden
for samfundet. Disse pointer er yderst relevante i dag, hvor der er en tendens til at måle fx
succes på, hvor travlt man har på jobbet.
Undervisningsforløb:
Inden besøget:
Underviseren forbereder eleverne på, at de skal se en kunstinstallation, de ikke kan røre
ved men derimod gå rundt om.
Mødet med kunstværket:
Alle klasser får en introduktion til kunstværket ved kunstformidler Tanja Toft Rix-Nielsen på
ca. 30 minutter. Her introduceres eleverne for kunstnerens tanker bag værket.
Vidensmål:
Målet med at opleve kunstværket er, at introducere eleverne for en undersøgende,
kunstnerisk og eksperimenterende arbejdsmetode, der får eleverne til at reflektere over
hvorfor, arbejde fylder så meget i vores liv. Der er mange mennesker, der bliver syge og
stressede af deres arbejde, fx ved ikke at få sagt fra i tide, og derfor bliver pressede af alt
for mange arbejdsbyrder. Der er også mange, der bliver stressede af, ikke at have noget
arbejde. Og mennesker, som er glade for deres arbejde. Måske har de selv defineret
rammerne for, hvad deres arbejde skal indeholde. Måske tjener de godt, eller måske har

de ikke store udgifter. Eleverne lærer igennem udstillingen at analysere visuelle
kunstinstallationer i et uddannelses og dannelsesperspektiv.

Øvelser: (der kan laves før eller efter besøget)
Eleverne diskuterer, hvordan man arbejder godt, hvornår man arbejder for meget og
hvornår man arbejder for lidt – og kan man arbejde for lidt?
Kan arbejdsliv og fritidsliv smelte sammen, eller er det to forskellige ting?
Eleverne laver en øvelse, hvor de beskriver hvilke værdier, der betyder allermest for dem i
deres hverdag. Derefter prøver eleverne at forestille sig en jobsituation, hvor nogle af de
værdier indgår. Eleverne reflekterer over, hvad det betyder samfundsmæssigt og
menneskeligt at være arbejdsløs.
Artist talk:
Efter besøget, når eleverne har haft tid til at reflektere over udstillingen, får hver klasse
tilbudt en Skype-artist-talk med Hannah Anbert. Her kan eleverne stille hende uddybende
og afklarende spørgsmål, fx hvordan hun arbejder som kunstner.
Tilmelding: Det er gratis at deltage. Book jeres besøg ved at skrive til kunstformidler, Tanja
Toft Rix-Nielsen, på tanja@frieformidlere.dk eller ring på tlf.nr. 26153033.
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