
KunstKurs 2018-19: Opgør med fremmedgørelsen: 

Kunsten at forvandle,

Forvandling i Kunsten.

Vores bevidsthed om naturen - den verden vi lever i - 
har forvandlet sig. Det ses på disse to kunstværker der 
fortæller to vidt forskellige oplevelser af naturen:

Apsismosaik fra 
Ravenna. (450)
Jordens åndelige 
oprindelse, 
Naturen set 
guddommlig 
glans.

 

Per Kirkeby:
Weltuntergang. (2002)
Et studie af jordens 
historie. Naturen er 
begribelig, nærværende 
og i forhold til 
mennesket. 



Kunst-Kurs lørdage:  

1: Kvalitet, bevidsthed og kunst.
Lørdag den 10. nov.  2018 (kl. 10-16)
¨Mål alt, hvad der er måleligt, og gør det, der ikke kan måles, 
måleligt¨ krævede Galilei ved indgangen til den moderne, 
videnskabelige tid. Det har vi gjort så grundigt, at vores sans for 
kvalitet er blevet fortrængt i en grad, det gør det let at anse kvalitet 
for noget subjektivt, kvantitet for noget objektivt.  
Men kunstværker!! Det giver INGEN mening at beskrive deres 
kvantitative sider. Derfor er kunst, kunstoplevelse og kunstnerisk 
arbejde en udpræget kvalitativ beskæftigelse  og dermed opøvelse 
af vores sans for kvalitet. 
Lørdagen bliver sammensat af foredrag, kunstbetragtning, form og 
farve øvelser og samtaler.  Den vil give mange individuelle 
oplevelser af (billed)kunst og dets objektive? kvaliteter. 
 

2: Det kunstneriske arbejde.
Lørdag den 26. jan. 2019 (kl. 10-16)

At arbejde uden mål. Intuition. 
Kunstnerisk erfaring via øvelse både med blyant og papir og med 
kunstbetragtning.
Vi vil både iagttage, erfare og klarlægge begrebsmæssigt, hvad der 
sker i en kunstnerisk proces.
I modsætning til de arbejdsprocesser, vi almindeligvis deltager i og 
hører om, har den kunstneriske proces ikke noget forud fastlagt 
mål! Handlinger kan derfor ikke bestemmes ud fra deres 
formålstjenlighed men udelukkende ud fra den umiddelbare 
forståelse af hver enkelt situation.
Dermed udforsker vi en 'ny' og supplerende 
rationalitet: Situationsrationalitet. 
 



3: Metamorfoser i kunsten og i naturen.
Lørdag den 9. mar. 2019 (kl. 10-16)
‘Kunstens opgave er at afdække natur-love, som ellers ville forblive 
skjulte.’ (Goethe)
Naturlove er kvantitative, målbare.
Hvordan kan vi forstå naturen kvalitativt?
Vi arbejder os ind i eksempler på naturforståelse i kunsten gennem 
tiderne:
Billede af Naturen.
Naturen selv. Billedet selv. 
Hvad er naturens natur?
‘En gul plet får sin placering i billedet af maleren. Solen får sin plads 
i verdensrummet af tyngdekræfterne. Sammenhængen mellem sol 
og jord kan erkendes og er en lovmæssighed, en IDE! Og ideen 
kan bevæge kunstneren til at anbringe sin gule plet lige 
der!’(Bockemühl: Turner) 

4: Tænkningens metamorfose. Om intuitioner og frihed.
Lørdag den 27. apr. 2019 (kl. 10-16) 
Sædvanerne i samfundet forleder os til at antage, at uddannelse og 
udvikling er en hovedsag: Vi underviser i viden. Vi optager viden. Vi 
anvender viden. 
Men hvad afgør om den viden nu også er rigtig? Det korte svar er: 
Det gør vi selv!
Vi er naturligvis påvirkede af erfaringer (viljeshandlinger) følelser og 
tankevaner.
Og endda af både formålsbestemt og situationsbestemt fornuft? Alt 
dette stemmer ikke altid overens. Hvad kan vi have tillid til?
At se billeder (kunstværker) er i vid udstrækning at producere 
billeder. Først når man ‘overlader sig’ til billedet begynder det at 
opstå.
Vi skal øve situationsrationalitet på denne lørdag: For den næres af 
hele mennesket: Handlinger (vilje), følelser og tanker. Og det er her, 
intuitionen kan finde plads. 



Hvilke udviklings-kræfter har frembragt denne forandring? 
Er det muligt at finde ‘lovmæssigheder’ der bringer forståelse for 
metamorfoser i planter, dyr, mennesker og tænkning?
KunstKurs 2018-19: ledetråd er at opsøge metamorfosernes 
virkeområde og dynamik. 

Hvor:  Skaberiet, Adolphsvej 59  1. sal. Gentofte.
Tider: Lørdagene 10. nov,  26. jan 2019, 9. mar. og 27. apr fra 
10:00 til 16:00 
Tilmelding:  Send mail til info@udviklingskunst.dk
Betaling: Via Mobile Pay til 40372038
Pris:   Undervisning, materialer, kaffe/the, småkager og frokost: 550 
kr pr. gang.  (Rabat til studerende, kontanthjælpsmodtagere m.m.)
Tilmelding:  Send mail til info@udviklingskunst.dk  -også hvis du 
skal have nedsat pris.   
Hvem:  Kursus ledes af Ove Frankel og Helle Witte Christiansen. 
Se mere på www.udviklingskunst.dk og www.helle.it   

KunstKurs: Rejse til London.
Mandag 8/4 - fredag 12/4 2019
Nogle kunstværker lader sig ikke reproducere uden væsentligt tab 
af kvalitet. Dette gælder i høj grad værker af Turner og Rothko. 
Begge kunstneres værker er fyldigt repræsenteret i London. 
Derfor går dette års kunstrejse til London. En sydende, multikulturel 
og kulturrig hovedstad med en overvældende fylde af oplevelser. 
Kunst Kurs London bliver en kombination af kunstbetragtning, 
fremlæggelser, tegne- og maleøvelser og samtaler, alt lagt til rette 
for at styrke deltagernes oplevelse af farver, nuancer og 
billedskabelse. 
Prisen er endnu ikke fastlagt fordi vi p.t. ikke kender entrepriser etc. 
Men et løst gæt er ca. 3.500 kr. Deltagerne sørger selv for transport 
til og fra London og overnatning mm. i London. 
Der er flere  oplysninger og program på http://
www.udviklingskunst.dk/london-kunstrejse/
Kurset ledes af Helle Witte Christiansen, Lisbeth Ancker og Ove 
Frankel
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