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Af Anette Grønholt 

Andersen

Billedkunstens Dag, onsdag den 15. marts 

2017, blev fejret med en lang række spæn-

dende arrangementer i hele Danmark. Børn & 

Bøger besøgte på dagen Ribe Kunstmuseum, 

hvor den smukke pavillon i haven dannede 

en "ot og æstetisk ramme om skoleklassers 

møde med billedkunstneren og billedkunsten.

Her var rig mulighed for at udfolde sig i et 

fantastisk og inspirerende miljø, sikkert guidet 

af Helene Termansen, som er forvalter på Ribe 

Kunstmuseum, underviser på Esbjerg Billed-

skoles Ribehold og selvlært museumsformid-

ler.

- Jeg har lært meget af at være med muse-

umsinspektørerne på rundvisning, siger hun. 

Helene Termansen er den, der kan over-

sætte det undertiden svære og tunge kunst-

faglige stof til overskuelig og anskuelig bør-

ne- og nåhøjde gennem eksempler og hands 

on-aktiviteter.

Når det gælder de ældste elever i skolen, 

er det dog museets uddannede kunstformid-

lere, der tager over, for så er det de histori-

ske fakta og det overordnede perspektiv, det 

gælder. 

Nye rum skaber nye idéer

I forhold til de yngre børn er det sansning, 

iagttagelse, prøven sig frem og oplevelse, der 

er udgangspunktet – det er forudsætningerne 

for at føle og forstå de kunstneriske virkemid-

ler og kunstnerens særlige tilgang til det le-

gende og eksperimenterende.

I nye rammer tænkes nye tanker, og det 

at blive "yttet ud af de vante omgivelser åb-

ner både hjerne og hjerte for nye vinkler. Når 

børnene er ude af de kendte roller, vendes tin-

gene på hovedet, og alting kan ske.

Papiret lokker, hvidt og ubeskrevet, uden 

tegn, uden spor. Her kan man selv sætte sine 

spor. Det gør de, de 15 elever fra 5.a på Va-

dehavsskolen, som sammen med billedkunst-

lærer Rita Lauridsen har takket ja til kunstmu-

seets invitation og nu er på besøg i de tidlige 

eftermiddagstimer. 

Midt i rummet under den højloftede hvæl-

ving står der et bord med en lille dekorativ 

opstilling. Gule påskeliljer signalerer det forår, 

der lever og kalder i solen udenfor pavillonen, 

og en gruppe børn har her på falderebet ladet 

sig lokke ned til søen, broen og svanerne.

Der er arbejdet koncentreret den sidste 

time med iagttagelsestegning og akvarel, og 

eleverne har fået indsigt i skyggelægning, vir-

kemidler og teknikker.

Fokus på børn, unge og billedkunst

Billedkunstens Dag er en tilbagevendende, 

landsdækkende begivenhed, hvor der sættes 

fokus på børn, unge og billedkunst og mang-

foldigheden i billedkunstundervisningen.

Danmarks Billedkunstlærere og Kompe-

Billedkunstens Dag på 
Børn & Bøger kiggede med, da skoleklasser udfoldede sig kreativt i museets fantastiske pavillon.

Kunstpædagog Helene 

Termansen byder velkom-

men til pavillonen på Ribe 

Kunstmuseum, der på 

Billedkunstens Dag dan-

nede en "ot og æstetisk 

ramme om børns møde 

med billedkunstneren og 

billedkunsten.
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tencecenter for Børn, Unge og Billedkunst er 

gået sammen om at udgive et inspirationska-

talog, der sprudler af gode ideer, sjove input 

og nye vinkler. Det giver umiddelbart LYST til 

at slippe kreativiteten og skaberglæden fri. 

Billedkunstens Dag er dagen, hvor billed-

kunstundervisningen rykker udenfor. Det er 

samtidig en anledning til at vise i det offent-

lige rum, hvad billedkunsten kan.

Det er en dag, hvor der skabes synlighed 

omkring billedkunstområdet. Det er samtidig 

en mulighed for at indgå nye samarbejder 

mellem skoler, billedskoler, museer, kunstnere 

m.". (Fra inspirationskataloget.) 

Flere oplysninger om Billedkunstens Dag 

kan læses på www.danmarksbilledkunstla-

erere.dk og www.kbub.dk. 

Kommende billedkunstlærere

Kristine N. Hansen og Signe Balsby Helle er 

tredjeårs-lærerstuderende på UC med billed-

kunst som linjefag.

De er med i dag for at hjælpe Helene Ter-

mansen med de mange praktiske ting i forbin-

delse med at have klasser på op til 28 elever 

på besøg, lige akkurat, hvad bænkene langs 

væggene i pavillonen kan rumme.

Her sidder børnene i en rundkreds, og fo-

kus er fra starten på det, der foregår i midten. 

Børnene inspireres af omgivelserne, fortæller 

de to studerende, det er helt anderledes end 

i et billedkunstlokale, som både de og Helene 

Termansen har mindre gode erfaringer med.

Ofte deles billedkunstlokalet mellem "ere 

brugere, og undertiden er det blot et almin-

deligt klasseværelse. Det betyder, at det ikke 

er muligt at hænge noget op på væggene og 

lave udstillinger, og at alt skal pakkes væk, 

også ting, man er ved at arbejde på.

Mange steder må man nøjes med kældre 

eller andre rum, der ikke er egnede, og der er 

ikke tilbud til overbygningen. De kreative fag 

er under pres i skolen, i en tid, hvor man taler 

rigtig meget om at udvikle børnenes kreative 

potentiale.

Det hænger ikke sammen, og de er klar 

over, at det kan blive mod strømmen, når de 

skal ud og arbejde med billedkunst i skolen, 

selvom de brænder for faget. Det kan noget 

og gør noget ved eleverne. Her i pavillonen 

arbejder selv børn, der i klassen er urolige, 

dybt koncentreret. 

Mange tilbud til børn

Ribe Kunstmuseum har mange tilbud til børn. 

Helene Termansen pakker værkstedet i træk-

vognen, og vi forlader pavillonen, der står 

ua"åst og til fri benyttelse i sommerperioden. 

Der ligger materialer til skitser fremme, hvis 

nogen får lyst til at bruge rummet.

Der har også været sommeraktiviteter, 

hvor hele haven var fuld af staffelier og børn, 

der malede. Man kan næsten se det for sig. 

tens Dag på Ribe Kunstmuseum
asser udfoldede sig kreativt i museets fantastiske pavillon.

De tredjeårs-lærerstude-

rende Signe Balsby Helle 

og Kristine N. Hansen har 

billedkunst som linjefag og 

hjalp på Billedkunstens Dag 

til på Ribe Kunstmuseum.


