


1. Skulpturen som medie

Kunst kan være mange forskellige ting – både noget du møder i sko-
len, hjemme hos dig selv måske, ude i byen eller på et museum. Ken-
der I nogle former for kunst? Kunst kan for eksempel være billeder, 
malerier, performances, som er nogle små teateragtige oplevelser, og 
skulpturer. Men hvad er egentligt en skulptur?

Skulpturer

•	 Tal om, hvad en skulptur er? 
•	Hvordan kan en skulptur se ud?
•	 Er	der	en	eller	flere	skulpturer	på	skolen?
•	 – eller måske der hvor du bor?
•	 Kan	I	finde	billedeksempler	på	skulpturer?

2. Cronhammar og skulpturer

Ingvar Cronhammar er en svensk kunstner, som bor i nærheden af 
Herning. Han arbejder med forskellige former for kunst og har blandt 
andet lavet bestik: ”Stelth”  

– men han er specielt kendt for sine skulpturer, som I lige nu kan 
opleve nogle af i udstillingen ”Mørkets Hjerte”/”Heart of Darkness”.  
Værkerne i udstillingen handler blandt andet om den mørke side i 
mennesket og i vores verden. Værkerne kan virke som ting, vi ikke har 
set før men måske alligevel godt kan genkende, og vi bliver derfor 
nysgerrige på, hvad dette fremmede er. Når Cronhammar arbejder 
med mørket, betyder det ikke, at det er det eneste element i værker-
ne, de indeholder som regel også noget ’godt’, og han vil gerne udfor-
ske vores forståelser af, hvad der er godt, og hvad der er dårligt/ondt. 
Måske er det ikke lige så enkelt, som vi tror…

Sanser
Mennesker	har	flere	sanser,	som	vi	bruger	til	at	opleve	med.	Kender	I	
de 5 sanser, vi har?

Find værket ”Fountain II”, der står i foyeren.  
Det er et springvand.

•	Hvilke sanser kan man bruge, når man skal opleve en skulptur som 
”Fountain II”? (Måske kan I prøve at lukke øjnene)

•	 Er der nogen sanser, som er svære at bruge, når man skal opleve en 
skulptur? – Eller andre former for kunst?



3. Form og virkemidler

Når vi taler om skulpturer, ved vi, at de kan have mange forskellige 
udformninger, men fælles for kategorien er, at der er tale om tredi-
mensionelle objekter. Forskellen på det todimensionelle og det tredi-
mensionelle	kan	ses,	hvis	man	ser	på	en	firkant	og	en	kube.	Firkanten	
har to mål: en bredde og en længde, mens kuben har en bredde, en 
længde og en dybde.
Det vil altså sige, at man ofte kan gå rundt om en skulptur, mens det 
er noget svære, når det handler om billeder. Når skulpturer er tredi-
mensionelle, kan man tale om en åben eller en lukket form. En skulp-
tur kan fx siges at være åben, hvis der er ’huller’ i den, den er luftig, el-
ler den inddrager det omgivende rum. En skulptur er derimod lukket, 
hvis den ingen åbninger har mod beskueren, så man ikke kan komme 
ind i den, eller den virker afvisende. Nogle gange kan en skulptur have 
en blanding mellem en åben og en lukket form.

Man kan sige, at ”Fountain II” er en åben skulptur, fordi den virker 
meget let, og man kan se igennem den. ”Well of Roses” er derimod en 
lukket skulptur. Hvis man går rundt om den, kan man se, at den har 
en form, der lukker sig om sig selv. Der er ikke nogle sprækker eller 
åbninger i siderne, hvor vi kan komme ind. Den er i stedet massiv. 
Skulpturer kan have forskellige størrelser og være lavet af et bredt 
udvalg af materialer. Begge dele har betydning for, hvordan vi oplever 
skulpturen	–	om	man	fx	skal	knække	nakken	bagover,	eller	finde	 
luppen frem.

Materialer og størrelse

Find først skulpturen ”Udkrængningens Ly”,  
det står i udstillingsrum 1

•	 Gå rundt om den 
•	 – hvad er forside, og hvad er bagside?
•	 – kan man altid kalde det sådan, nå vi taler om skulpturer?

Prøv at find skulpturen ”Skrig i vilden nat”

•	 Gå rundt om den 
•	 – hvad er forside, og hvad er bagside? 
•	 – kan man altid kalde det sådan, nå vi taler om skulpturer?

Nu har I set to forskellige skulpturer, I kan vælge én af 
dem og tale om følgende:

•	Hvordan er størrelsen på skulpturen?
•	 Virker skulpturen åben eller lukket?
•	Hvilke materialer er den lavet af? – hvordan er farverne? 
•	Hvad gør man, når man skal opleve en skulptur?



Følelser

Kunst kan få os til at føle, måske bliver vi glade eller eftertænksom-
me. Kunst kan også få os til at tænke på nogle bestemte ting, og det 
vil være forskelligt alt efter hvem man er. 

Find igen værket ”Udkrængningens Ly”

•	Hvordan får værket jer til at føle?
•	 Er det rart, spændende, uhyggeligt, sjovt, skræmmende, hyle mor-

somt, fantastiske, kedeligt eller føler man ikke så meget? – eller 
føler man noget andet?

•	 Bliver man nysgerrig – på hvad? Er der noget, I undrer jer over?
•	Hvad er det, der kan påvirke os og få os til at føle? (Stemning, erfa-

ringer)

Farver

Kunstneren kan bruge det, vi kalder virkemidler, for at påvirke besk-
ueren. Virkemidler kan være lys, størrelser, materialer, farver og 
meget mere. Ofte kan farver have betydning for, hvad vi føler, og vi 
tillægger også farverne symbolik og betydning. Farven grøn er fx et 
symbol på håb – hvad får farven grøn jer ellers til at tænke på? Man 
kan tænke på græs og blad og forår – og på den måde kommer farven 
til at betyde noget andet end bare grøn.

Find værket ”Well of Roses”, der står i udstillingsrum 1

•	Hvilke farver bruger Cronhammar?
•	Hvilken betydning kan de have?
•	Hvilken betydning får de i Cronhammars værker? – er der en forskel 

i betydningen/symbolikken i forhold til, hvad man er vant til?



4. Genkendelse og fantasi

Monumentet som tema

Cronhammar arbejder i nogle af sine kunstværker med et tema, som 
er ’monumenter’. Et monument er som regel noget, man laver for at 
mindes og huske en person eller en begivenhed. Derfor kan man også 
kalde det mindesmærke. Monumenter kan have forskellige størrelser, 
og nogle gange er de ret store og massive. 
Faktisk vil Cronhammar gennem monumentet som tema gerne minde 
os om, at vi også glemmer ting. Nogle monumenter har måske været 
der så længe, at folk ikke længere kan huske, hvad de handler om, el-
ler slet ikke lægger mærke til dem mere.

Find værket ”Attack”, som også står i udstillingsrum 1

•	Hvis nu ”Attack” var et monument – hvad tror I så, Cronhammar ville 
have os til at huske? 

•	Hvad er det, monumentet vil have, at vi ikke glemmer?

Det ligner … 

Skulpturer indeholder ofte ting, vi kan kende, eller forestiller ligefrem 
ting fra vores hverdag. Kunstneren kan altså bruge ting, vi allerede 
ved, hvad er, og kan måske sætte forskellige genstande sammen, så 
der opstår noget nyt. Cronhammar har gjort dette i et værk, der hed-
der ”Vigilant”, værket står i udstillingsrum 2. Titlen betyder opmærk-
som og vagtsom, og at være vagtsom kan betyde, at man konstant er 
på vagt over for alle ting.

Find værket ”Vigilant”, som står i udstillingsrum 2

•	 Er der nogle ting, I kan genkende i skulpturen? 
•	Hvad ligner det?
•	Hvis man skulle digte en historie om værket, hvad ville den så 

handle om? 



Maskiner og arkitektur

Inde i udstillingsrum 3 står et værk, der hedder ”The Gate”. Det kan 
være svært at tale sammen ind i rummet, så når I går ind og oplever 
værket, kan I være opmærksomme på følgende: 
Nogle af Cronhammars skulpturer kan ligne maskiner – har I tænkt 
på det? En maskine er en genstand, som er sammensat af mange 
mindre dele, og som automatisk udfører et arbejde. På samme tid 
kan nogle af skulpturerne også godt ligne arkitektur. Han bruger fx 
motiver som tårnet, porten og muren. 
Port og mur kan være arkitektur, der skal beskytte os. Og de holder 
nogle inde og nogle andre ude – så det opsætter en grænse mellem 
noget.

•	Hvis I ser på ”The Gate”, hvilke dele af været kunne ligne noget ma-
skinelt, dvs. noget fra en maskine, og hvilke dele kunne ligne noget 
fra arkitekturen?

•	Hvis det nu var en maskine, hvad kunne den så måske bruges til?
•	 Værket hedder ”porten” på dansk: hvad er en port? Og passer titlen 

på værket?
•	Hvad kunne ”The Gate” være en port til?
•	Hvor kommer vi hen, hvis vi går gennem porten? 

5. Cronhammars univers og skulptursammenligning 

Nu	har	I	set	flere	eksempler	på	Cronhammars	kunst	i	udstillingen	
”Mørkets Hjerte”, hvor kunstneren blandt andet søger at vise den 
mørke side i mennesket og det fremmede eller ukendte.

•	Hvad synes I om udstillingen?
•	Hvis I skal beskrive Cronhammars kunst, hvilke ord, ville I så bruge? 
–	snak	om	det	og	find	3	ord	i	fællesskab.	

Som I har set, laver Cronhammar oftest skulpturer, og I kender måske 
allerede nogle andre skulpturer fra tidligere. Der kan være stor for-
skel på, hvordan skulpturer ser ud eller hvad, de handler om.

•	Hvad er der specielt ved en skulptur? – Fx i sammenligning med et 
billede?

•	 Kan I vælge to af Cronhammars skulpturer, som I synes er meget 
forskellige? – Hvordan er de forskellige?

•	Hvad er forskellen på de skulpturer, I kender andre steder fra, og 
Cronhammars skulpturer? 

•	 Er der forskel på, hvordan man oplever skulpturer andre steder, og 
så hvordan man gør det på et museum? 



Læs mere

Hvis I er interesserede i at læse mere om Cronhammar, anbefaler vi 
følgende litteratur:

Hearts hjemmeside:
www.heartmus.dk/ingvar-cronhammar-3416.aspx 

”Cronhammar – på danske museer”  
af Carsten Thau & Sven Bjerkhof (red.),  
Statens Museum for Kunst 2007,
 ISBN 978-87-92023-12-4

”Tystnaden – en fortælling om Ingvar Cronhammar” 
 af Torben Weirup, Aristo Bogforlag, 2008

”Elia”  
af Ingvar Cronhammar, Gunnar Merrild og Denis Petersen (red.), 
ISBN 87-7468-419-1

”Ingvar Cronhammar Samlingen”  
af Lars Morell og Torben Thuesen, Herning Kunstmuseum, 
1995, ISBN 87-88 367 22 3

Bøgerne kan desuden købes i Heart Shop.

UNDERVISNING


