
Det tredje år med KUNST FOR LIVET er
gået, og vi sender hermed en billedrig
status for 2022. 

Vi glæder os dagligt over de velfun-
derede og berigende samarbejder,
begejstringen hos både børn og
voksne, jeres store fleksibilitet og
imødekommenhed – og muligheden
for at lade kunst og vekslende
særudstillinger inspirere hverdagen. 
 
TAK!

Diana & Birgitte

KUNST FOR LIVET 

KUNST FOR LIVET er et samarbejde mellem Urbanskolen,
Dagtilbud Midt- og Østerbyen, Pædagoguddannelsen på 
UC Syd, pædagog og kunstformidler Diana Boholm og
Esbjerg Kunstmuseum. Indsatsen følges af forsker 
Benedikte Kudahl, Københavns Universitet.

KUNST FOR LIVET har modtaget afgørende støtte fra 



Grundtanken i indsatsen er, at kunsten og kunstmuseet bliver en naturlig del af børnenes

erfaringsverden og hverdag. At de får udfordret deres måde at se og tænke på, og at de

selv får mulighed for at eksperimentere og prøve kræfter med forskellige materialer. At

de i kunsten henter stof til leg og udforskning – både tankemæssigt og praktisk.

Til vores store glæde oplever vi fortsat, at det sker – både i vuggestuer, børnehaver,

førskoler og 0. klasser! Samtidig oplever vi, at denne måde at arbejde på har afsmittende

effekt på det pædagogiske personale, og at fødekæden styrkes gennem samarbejdet

med pædagoguddannelsen, så nye pædagoger uddannes med kendskab til indsatsens

metoder og mod på selv at føre dem ud i livet. 

Tilsammen styrker det i den grad motivationen til at fortsætte med at udvikle indsatsen i

samarbejde med jer. 



VUGGESTUER
I år har vuggestuegrupperne kunnet være meget mere på museum! I forløbene er der fortsat

fokus på sanselige oplevelser og nysgerrighed. Ud fra de kunstværker, børnene skal opleve

på museet, skaber Diana taktile elementer, som de kan røre, stable, sortere, bygge og lege

med. Dermed opstår der forbindelser til kunsten på flere forskellige og legende måder – og

uden mange forklarende ord .

Kufferten har været pakket med materialer, som børnene meget umiddelbart har lyst til at

gå igang med ude i institutionerne. I år har vi bl.a. arbejdet ud fra Asger Jorns maleri

Lykkens have og skabt meget store runde, farverige billeder. 

I samarbejde med Midtgård og formidler Fie Bornich har flere grupper været ude på gården

og opleve dyrene, se på Richard Mortensens tuschtegninger og male med haler! 



 
 – Dianas væsen er så smittende, og børnene er umiddelbart
trygge ved hende. Det er ikke givet med vuggestuebørn, men
ALLE har nydt det. 

Det er i god overensstemmelse med, hvordan vi i
almindelighed arbejder, men det giver alligevel altid ny
inspiration. Vi bliver introduceret til mange forskellige
materialer og formater og opdager, at tingene kan bruges
på mange forskellige måder.

                                                 Pædagogmedhjælper i vuggestue



BØRNEHAVER
I begyndelsen af året satte et højt corona-smittetryk stadig sit præg på samarbejdet med

især børnehavebørnene i Børnehuset Bøndergårdsvej. Det indhenter vi i begyndelsen af

2023!

De øvrige børnehavegrupper har alle oplevet fire forskellige dele af museet gennem intense

workshops. Første besøg havde fokus på, hvad kunst er og på mangfoldighed og

mangfoldige udtryk. Børnene var på opdagelse i samlingen og lavede bl.a. usynlige

tegninger. Andet besøg foregik i særudstillingen Andre dimensioner, hvor samtaler om

portaler til andre verdner, universet og forvandlinger gav inspiration til arbejdet med vilde

planeter i værkstedet. 

Tredje besøg var i Thorbjørn Laustens udstilling DRIFT, hvor data omsættes til billeder, og

hvor børnene har brugt egne data (højde, alder, skostørrelse mv.) til at lave flotte personlige

datavisualiseringer. Det sidste besøg for alle grupper har været en kalejdoskopisk øjenåbner

med fokus på Olafur Eliassons nye værk The curious museum wall. Her har børnene bygget

deres egne kalejdoskoper og ser nu lidt anderledes på verden. 

Forsker Benedikte Kudahl følger fortsat fokusgruppen og påbegynder snart en opsamlende

afrapportering af de første års observationer. 



– Det er faktisk både en planet og et spejl... 
– der er vilde rutchebaner mellem tingene 
– man skal passe på den uhyggelige lava
– det er en portal, og hvis du hopper derind, kommer du
ud ovre i det andet billede. 

Børnehavebørn om Ferdinand AhmKrags Rogue Planet I 
 





FØRSKOLER
Diana udviklede i år et forløb, så alle børnene i førskolen oplevede vidt forskellige kunstneriske genrer

og fandt inspiration i både klassiske og krøllede portrætter, skulpturer, abstrakt kunst og konceptuel

kunst af genbrugsmaterialer. Med stort engagement omsatte de indtryk til udtryk både på museet

og ude på skolerne gennem foråret og forsommeren. Forløbet blev afsluttet med en stor fælles

udstilling på museet.

Afd. Præstegård har været på Midtgård til særlige forløb, hvor de først talte om og fodrede gårdens

dyr og efterfølgende arbejdede med hjemmelavede pensler af dyrepels ud fra Richard Mortensens

penseltegninger. Samarbejdet blev meget vellykket, og folder indsatsens kernepunkter yderligere ud

i nye omgivelser. En af pædagogerne skriver bl.a.: I (Fie og Diana) udviste en helt igennem fantastisk
tilgang og formidling ud fra hver jeres kompetenceområder.



Den 16. juni 2022 kunne vi for første gang invitere alle
forældre og familier ind til fernisering af førskolebørnenes
fælles udstilling. Flere end 300 gæster mødte op for at
opleve både børnenes værker og museets udstillinger –
kyndigt vejledt af deres egne små guider. 
Alle familier fik en fribillet til museet, så de kan komme
igen og også opleve museet en anden og mere rolig dag.

– Det gjorde stort indtryk på de små! Superdejligt
arrangement!                                          
                                                                    Forælder i førskolen 

 



0. KLASSER
Når børnene går i 0. klasse, har de museet i frisk erindring fra førskolesamarbejdet. De færdes

hjemmevant og mærker genkendelsens glæde ved mange af de værker fra samlingen, som de

oplevede sammen med Diana i forsommeren.

Derfor er det en pointe, at de i 0. klasse skal på opdagelse i særudstillingerne og opleve,

hvordan museets rum kan forvandle sig, når ny kunst og nye udstillinger rykker ind. I år

udviklede Diana en workshop med udgangspunkt i Andre dimensioner, hvor børnene byggede

deres egne svævende, farverige kloder med inspiration fra udstillingen og især Jeppe Heins

drilske værk No presence. 

Ude på skolerne har kufferten været pakket med materialer til at lave flotte planeter i

usædvanlige omgivelser, bl.a. ved at male med let oppustede balloner. 



– En af de helt gode oplevelser er at have besøg af 0.

klasserne på museet. De kender stedet, glæder sig til at

komme og er stolte af at vide, hvad der venter. 

Deres store forundring, når de opdager, at der er kommet

nye udstillinger, giver dem netop bevidstheden om, at

museet er et dynamisk sted.

                                     Diana Boholm, Esbjerg Kunstmuseum 



PÆDAGOGSTUDERENDE 
For de to hold af pædagogstuderende på valgfaget Kreative Udtryksformer har vi igen i år

rykket så meget som muligt af undervisningen ind på museet. Dianas formål er, at de

bliver fortrolige med museets rum og de mange muligheder for inspiration, der eksisterer

her. Samtidig er der et stort fokus på at lade de studerende afprøve mange forskellige

typer materialer og arbejdsprocesser. 

Begge hold har afsluttet faget med en performance gennem udstillingsrummene, hvor

drama, sang, musik, poesi og ikke mindst mod blev bragt i spil – altsammen afledt af

udvalgte kunstværker og deres refleksioner omkring dem. 

 



Den her type undervisning bringer en helt anden energi
ind i studielivet. Det er virkelig fedt!
   
                Pædagogstuderende på Kreative Udtryksformer

 

En af de studerende har fra juni til december været i praktik

i fritidsdelen på Urbanskolen. Et fokuspunkt i praktikken har 
været at inddrage kunstmuseet i arbejdet med børnene.
Undervejs i sin praktik har den studerende skabt et forløb
under titlen 'Hvad nu hvis…' med afsæt i Ruth Campaus
installation The Well. Sammen med en gruppe af børn  har
han været både lyttende, fortolkende, legende og
fabulerende til stede i værket og arbejdet videre med
farveeksperimenter i SFO'ens lokaler. Forløbet blev afsluttet
med en lille udstilling på museet og en fin fernisering for 
 børnenes familier. 



Tak for endnu et alletiders år med 
 

På glædeligt gensyn i 2023


