
Få øje på kunsten
kunst i børnehøjde
Børnebibliotekerne åbner op for kunstskatkammeret 
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Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune 
arbejder hen imod at skabe et rum for 
børn, hvor fortælleglæden inspireres af  
billedkunsten.
Der er indkøbt kunst i forskellige mate-
rialer, som kan skabe fryd, forfærdelse 
og forundring.

Se mere:
www.aakb.dk/temaer/boern/kunst
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Corneille
Billedkunstner og grafiker

Guillaume Beverloo Corneille er verdenskendt og én
af de allerbedste indenfor moderne abstrakt kunst.

Forslag til aktivitet:
Læs op af et eventyr eller en historie hvor katte indgår 
i historien og få derefter børnene til at lave en historie 
om de 3 katte. 
Børnene kan også gå på opdagelse i biblioteket for at 
lede efter små fotos af 3 katte eller bogforsider med 
katte.

De tre katte 
De tre katte er lavet i metal, der er malet på
for - og bagside. De står på en træ fod og er 

5 mm tynde,  55/58 cm høje og 72 cm brede.

Læ
s m

ere om
 kunstneren på w

w
w

.kunstonline.dk/profil/corneille.php4
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Illustrator

Stine Gram Sørensen har en uvejrsnat skabt monsteret i 
papmache, som er inspireret af historien Dværgen Spring-
frø af Edgar Allan Poe.

Stine er primært illustrator og hendes tegnestil er meget 
levende. Hun bruger traditionelle redskaber såsom 
tusch, pen, blyant, gouache, acryl, diverse farveblyanter 
og kridt. Derudover anvender hun også ukonventionelle 
materialer, for at få et mere fysisk og interessant visuelt 
udtryk. 

Forslag til aktivitet:
Hvis man vil se Dværgen Springfrø og blive inspireret til 
at lave en historie, må man tage til Trige Kombi-Bibliotek, 
hvor monstret har slået sig ned permanent.

Dværgen Springfrø 
Dværgen Springfrø måler ca. 150 cm i 

højden og har en diameter på ca. 2 meter. Læs mere om kunstneren på www.stinegram.dk

Stine Gram Sørensen
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Billedkunstner

Else Oltmann har udstillet i et væld af kunstforeninger 
og gallerier. Bronzefigurer, som kunstneren blandt andet 
laver, indbyder til at blive set og rørt ved.

Forslag til aktivitet:
Udfordre børnenes møde med den siddende figur og 
lade dem hjælpe figuren med at svare på ”Hvad hedder 
jeg”, ”Hvad tænker jeg?” og ”Hvad har jeg med mig?”

Rør ved mig figurer i bronze
Siddende figur ca. 30 cm høj 

Bananskræl, kan ligge på bordet,
ligner en ægte gammel bananskræl

 og har samme størrelse.

Else Oltmann

Læs mere om kunstneren på www.elseoltmann.dk
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Keramiker og billedkunstner

Marianne Steenholdt Bork, også kaldt for Danmarks 
Løvedronning, har en passion for løver, og dette kan ses 
i hendes smukt dekorerede figurer. Udover fantasifulde 
figurer laver hun blandt andet også kvindefigurer, kon-
fektfugle, trøffelskåle og vaser, som har været udstillet 
både i Danmark og udlandet.

Forslag til aktivitet:
Marianne Steenholdt Borks figurer indbyder til en fanta-
sifuld fortælling om hvad mon disse ugler laver på højen 
og pistolen. Børnene kan også lave tegninger hvor ugler 
og løver indgår. 

Porcelænsfigurer
Ugle på høj 36 cm x 17 cm

Ugle på pistol 17 cm x 12 cm
Løve 30 cm x 15 cm

Marianne Steenholdt Bork
Læ

s m
ere om

 kunstneren på w
w

w
.filihankat.dk
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Billedkunstner

Christine Lohmann er stærkt inspireret af sine sønners 
legetøj og deres lege univers. Dette kan ses gennem 
hendes acrylmalerier, collager og fotografier, som står 
rundt omkring i gallerier og foreninger. 

Forslag til aktivitet:
Lad børnene blive inspireret af Christine Lohmanns 
kunst, til at lave deres egen reolkunst. De kan tage foto
af deres legetøj og få hjælp til at finde mønstre, som de 
kan forstørre.

 

Reolkunst
Lærred på rammer 2,5 x 20 x 40 cm 

De kan stå på to plastik fødder, 
der kan foldes ud.

Christine Lohmann

Læs mere om kunstneren på www.elseoltmann.dk
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Designer

Thomas A. Hoffmanns filosofi er at sprede glæde i ver-
den. Dette kommer til udtryk gennem hans fantasifulde, 
skøre, sjove og eksotiske figurer, der vækker opsigt over 
hele verden.

Den første Dragfigur blev designet for at muntre USA op 
efter katastrofen 11. september 2001.

Forslag til aktivitet:

Drag Collection
Kænguru 130 cm x 52 cm x 80 cm

Sofa 96 cm x 123 cm x 65 cm

Thomas A. Hoffmann

Læs mere om kunstneren på www.tomscompany.com



Kunsthåndværker

Maren Kanzlers skulpturer i træ og keramik tager afsæt i 
det humoristisk karikerede. De er lavet af genbrugsmate-
rialer samt træ og metal. 

Maren Kanzler udstiller overalt i Danmark og har tidligere 
udstillet i England og Tyskland.

Forslag til aktivitet:
Snak med børnene om dyrene. Har de set en muldvarp? 
Hvad tror de der er sket med myggen, siden den er ble-
vet så stor? Kan de kende genbrugsmaterialerne? ( tesi, 
knapper og kløpind )

Trofæer i træ til at hænge på væggen
Myggen Nobert 

30 cm x 30 cm x 15 cm
Muldvarpen Erland

30 cm x 30 cm x 15 cm

Maren Kanzler

Læs mere om kunstneren på www.marenkanzler.dk
16 17
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Keramiker

Bogcirklen kan gøres mindre ved at tage nogle af blok-
kene ud. Det er også muligt at lade børnene bygge med 
de forskellige blokke eller stille dem forskellige steder i 
biblioteket.
Med industrielle havnemiljøer som inspirationskilde, har 
Helle Bovbjergs skulpturer meget fokus på lys og skygge 
– samspil imellem den sorte farve, plexiglas 
i rød og blå samt bevægelighed i de buede 
bunde. 

Forslag til aktivitet
Pramme, skibe, containere, kufferter og skibs-
pullert, giver stof til tanker om at rejse, og hvad 
du vil have med. Børnene kan sikkert fortælle
mange historier. Skibscontainerne kan åbnes, 
hvad er der i?

Stil bøger om emigration eller 
opdagelsesrejser ved siden af udstillingen.

Havnemiljø
Skibsmiljø med skib, kister og pullerter i stentøj

NB: Speciel montre medfølger: 128x82x42 cm
Mål i diameter ca. 5 meter 

Bogcirkel i alle regnbuens farver 
Bogryggen er blevet sorteret efter farve. Der er boret 
hul i midten af bøgerne hvor et tov er ført i gennem.

Mål i diameter ca. 5 meter Læs mere om kunstneren på www.hellebovbjerg.dk

Helle Bovbjerg 



Tekstilkunstner

Rita Lambrechts forvandlingsfigurer er lavet af tykt tov, 
som er viklet omkring ståltråd. Dette gør det muligt at 
forme forskellige figurer.

Forslag til aktivitet:
Lad børnene bruge deres fantasi og forme forskellige 
figurer.

Forvandlingsfigurer
Føjelige figurer i bøjeligt materiale beviklet med filt. 

De skal hænge i en solid krog.

Rita Lambrecht
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Billedkunstner 

Anita Jørgensens værker kendetegnes af en sanselighed 
og poetisk kontrastrigdom: Lette og tunge materialer, 
transparente og lukkede, lyse og mørke materialer, der 
normalt ikke optræder sammen, giver værkerne en aura 
af fremmedartethed. 

Forslag til aktivitet:
Hvorfor hedder værket et PLUS? Måske har børn et godt 
bud. Betragt værket fra alle sider og snak med børnene 
om hvad det forestiller.

et PLUS – glaskunst
Skulptur i glas og metal,

 der kan stå på skrivebordet. 
13 x 13 x 6 cm

Anita Jørgensen

Læs mere om kunstneren på www.kunstonline.dk/profil/anita-joergensen.php4



24 25

Træ skulptør

Som træskulptør ønsker Ole Frimand at kombinere form, 
farve og træets særprægede årer til et samlet udtryk. 
Den glatslebne overflade indbyder i høj grad beskueren 
til både at se og røre skulpturen.

Forslag til aktivitet:
Sid på skildpadden og snak med børnene om dette 
fantastiske dyr.

Skildpadde 
Skildpadde i træ højde 60 cm. 

Beregnet til at røre ved og sidde på. 
Har en let vippefunktion.

Ole Frimand

Læs mere om kunstneren på www.olefrimand.dk
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Billedkunstner og skulptør

Lisbeth Graaes tema er mennesker og myter – det vil sige 
alle de kulturskabte manifestationer af vores ånd. Hun 
er fascineret af klovnefiguren og commedia dell’art, som 
stiller spørgsmålstegn ved autoriteterne. 

Forslag til aktivitet:
Lav en tegnekonkurrencen med klovnefiguren som ud-
gangspunkt.  Biblioteket giver en bogpræmie og udstiller 
tegningerne. 

Klovn i keramik
Klovnefigur i keramik 

33 cm x 13 cm 

Lisbeth Graae
Læ

s m
ere om

 kunstneren på w
w

w
.galleribabette.dk
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Illustrator

Med stor interesse for tegning, historiefortælling samt 
at arbejde med børn, har Jacob Kramer lavet et drage- 
tæppe som vil flyve fra bibliotek til bibliotek. 

Forslag til aktivitet:
Lad børnene komme og møde ABC Dragen, hvor de får 
mulighed for, at hoppe rundt på bogstaverne og stave 
deres navne.
Hvorfor er der bogstaver på dragen?
ABC Dragen kan anvendes til bogstavindlæring.

ABC Dragetæppe
150 cm x 150 cm

Jakob Kramer

Læs mere om kunstneren på www.jakobkramer.dk
28
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Keramiker 

Ginnette Wien arbejder næsten udelukkende med 
fabeldyr, der kommer fra hendes egen fantasi. 
Dyrene må meget gerne minde folk om noget, som de 
kender og selv har tænkt eller måske drømt om, men 
stadig have et gran virkelighed over sig.  

Forslag til aktivitet:
Lad børn lave tegninger af fabeldyr og lav derefter en 
udstilling med dem. Brug oliekridt eller farveblyanter i 
stedet for tusser, det giver en anden stoflighed.

Lakerede billeder på hård masonit
Billederne kan stå elle hænge 

18 cm x 13 cm

Ginette Wien

Læs mere om kunstneren på www.ginettewien.dk
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Billedkunstner

Det gnistrer med dekorative pangfarver i Karin Olesens 
billeder. Der optræder tit to figurer, som især med øjnene 
gennemspiller en lille historie over menneskelige grund-
egenskaber som sorg, mod, vrede, overraskelse o.s.v.

Forslag til aktivitet:

Litografier og  maleri
Billede på lærred

50 x 50 cm

Karin Olesen

Læs mere om kunstneren på www.karinolesen.dk
32



Billedkunstner

Jeppe Hein skaber ofte interaktive kunstværker, der 
sætter fokus på forholdet mellem værk og beskuer. Hans 
formsprog er minimalistisk med enkle og geometriske 
figurer.

Forslag til aktivitet:
Fantastisk spejlslot med uanede muligheder for leg, 
opdagelse og dekoration.

Spejlslot
Akryl 

40 x 40 cm

Jeppe Hein

34 35



36 37

Husflidskunstner

Inger Margrethe Frislev er fuld af nysgerrighed og lyst til 
at skabe noget med hænderne. Hun finder træstykker 
på stranden, sjove sten, væver og sætter det hele sam-
men til et kunstværk. Hun finder også ting i naturen, som 
kunne ligne trolde, dinosaurer – eller en bog. 
Inger Margrethe Frislev er en ivrig og meget erfaren 
husflidskunstner, der er knyttet til gruppen Hasselager 
Husflid. 

Forslag til aktivitet:

Bog i træ

Inger Margrethe Frislev

Læs mere om Hasselager Husflid på www.hasselager.husflid.dk
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Billedkunstner

Bo Repstock har en streg, der brænder sig fast på net-
hinden, også efter lang tid efter, at man har flyttet blikket 
væk fra værkerne; en streg, som i bund og grund udtryk-
ker motivernes, dvs. dyrenes essens.
Bo har en klassisk skoling og mange års arbejde bag sig 
med at se og tegne, blandt andet i Zoologiske have i 
København.

Forslag til aktivitet:
Lad børnene studere billedet og lad dem tegne deres 
yndlingsdyr og fortælle en lille historie. 
Kan man tegne en elefant med tyk og tykhudet streg 
som elefanten selv? Med et stort, bredt og på samme tid 
elegant penselstrøg

Hornugle
Akryl på karton

140 cm, b: 100 cm

Bo Repstock
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Mimekunst med forunderlige figurer

Mummenschanz er en schweizisk teatergruppe med 
fantastisk mimekunst. Iført sort tøj og skjult bag masker 
af papirstykker, lampestik, lerklumper og meget mere 
fremtryller de usynlige artister de mest forunderlige 
figurer.  

Inspireret af deres måde at arbejde med teater, har de 
lavet denne foranderlige figuer.

Forslag til aktivitet:
Figuren er i skumplast, som børnene kan lege med og 
forme efter deres egen fantasi.

Foranderlig figur i skumplast
30 cm x 20 cm

Mummenschanz

Læs mere om kunstneren på www.mummenschanz.com
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Marianne Steenholdt Bork   
Kunstneren inspirerer børn til at lave dra-
ger i keramik med udgangspunkt i myter 
og legender fra forskellige kulturer. Figu-
rerne bliver brændt i Mariannes værksted 
og udstillet på biblioteket, før børnene får 
dem med hjem.
Marianne har også et værksted, hvor børn 
kombinerer det praktiske med bøgernes 
fantastiske verden. Ud af en masse gen-
brugsskrammel opstår et forunderligt 
univers af bizarre og eventyrlige bygnings-
værker. De vildeste fantasier bliver udlevet 
- fra eventyrslot til fremtidsfængsel.
www.filihankat.dk

Stine Gram
Stine har lavet værket Dværgen Springfrø, 
der er placeret på Trige Bibliotek. 
Stine besøgte Risskov Bibliotek den 2. 
juni til en særlig åben læseklub. Stine 
fortalte levende om sine arbejdsmetoder 
- hun havde mapperne fulde af skitser og 
inspirationsmateriale fx billeder af tæger, 
insekter og bodybuilders, som hun havde 
anvendt i skabelsen af dværgen. Stine 
rundede af med at fortælle, hvordan man 
kommer ind på designskolen, om sine col-
lageteknikker i opbygning af børnebogs-
illustrationer og filmreklameprojekt for 
OK-benzin - fedt med inspiration for store 
piger. 
Man må meget gerne kontakte hende!
www.stinegram.dk

Ginette Wien
Kunstneren har stor erfaring indenfor 
undervisning og projekter for børn i alle 
aldre. Ginette arbejder med keramik, col-
lage, sampling, mosaik, skrot og ostevoks
www.ginettewien.dk

Karin Olesen
Kunstneren arbejder med mange mate-
rialer, bl.a. mobiler. Karin Olesen tilbyder 
undervisning af den yngste aldersgruppe 
på sit værksted. www.karinolesen.dk

Marianne Thingholm
Kunstneren arbejder med undervisning af 
børn i alle aldre og har udviklet en work-
shop om kunst og matematik.
www.boernekulturaarhus.dk

Børnekulturhuset i Århus samarbejder 
med mange lokale kunstnere om værkste-
daktiviteter. www.boernekulturaarhus.dk

Se også ULF i Århus – undervisnings- og 
læringsforløb, www.ulfiaarhus.dk
- et stort inspirationssted for læringsforløb 
med børn og unge.

Borgerservice og Biblioteker
Århus Kommune

Layout:
Anna Sylvester-Hvid

ITK Design
Møllegade 1

8000 Århus C

Tryk:
Chronografisk

Oplag: 
2000 eksemplarer

Værkstedsaktiviteter 
med kunstnere
De nævnte kunstnere kan inviteres til at lave workshops på biblioteker, skoler mv.
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