SKULPTURJAGT
FIND SKULPTUREN OG SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE
Til indskolingen

Se jer godt omkring ved indgangen til
parken. Hvor finder man Silkeborg Bads
logo som kæmpestort kunstværk? Lagde
Sammen og ud
du mærke til det, da du kom?
i verden
Kig på den gule bygning og find et lille,
’fastlåst’ kunstværk (meget tæt på
indgangen). Er det nemt at se, at det
faktisk er et kunstværk?

Far med børn

Find faren med de to børn. Ligner de
almindelige mennesker, eller er der noget
anderledes ved dem?
Hvorfor tror du, kunstneren har givet dem
dyrehoveder?

Skymåler. Det
perfekte
instrument

Snurretop

Find en skulptur med skyer på. Skulpturen
hedder Skymåler. Kan man i virkeligheden
bruge en skulptur til at måle skyer med?
Eller tror du, kunstneren vil have os til at
bruge vores fantasi?

Parken her ligger tæt på søen, men langt
fra havet, og alligevel kan du finde
drivtømmer. Hvilken skulptur er lavet af
det? Prøv at gå på opdagelse i skulpturen,
finder du andet end træ? Fx en sko og en
handske? Alle tingene er fundet på
stranden, hvor det er skyllet op, fordi
nogen har smidt træ og affald i havet. Er
det okay at smide affald i havet og i
naturen?

This is not an
Acorn

Ønskeøen

Et agern kommer fra et egetræ og ligger
tit i skovbunden i massevis. Find et agern,
der i stedet rækker fire meter op over
skovbunden. Hvorfor tror du, kunstneren
har malet den gul? Er det nemt at få øje
på agernet? Passer det godt ind her i
skoven?

Bag det røde hus i parken ligger en rød
installation, der kommer fra Ønskeøen på
Odden (en del af Aarhus 2017). En masse
børn skrev dengang deres ønsker på de
røde plastikdele. Har du et ønske om
noget? Find et sted tæt på installationen
med en god udsigt over Ørnsø at tænke
over det.

Subterranean

Find det kæmpestore hoved. Skulpturen
hedder på engelsk Subterranean, der
betyder underjordisk. Den er lavet ved at
grave to kæmpe huller i jorden med aftryk
til næse, øjne og mund, hvorefter der blev
hældt beton i de to huller. Da betonen var
tør, blev de to dele taget op af jorden igen
og sat sammen til det store hoved her.
Prøv at forestille dig, hvor stor kroppen
ville være. Hvad synes du om, at hovedet
er så stort? Er det uhyggeligt/sjovt/skørt?

Find en skulptur, der består af fem
portaler og to vægge. Alle syv skulpturer
er tænkt som et samlet værk. Hvordan ser
man bedst hele skulpturen, ved at stå
stille eller ved at gå rundt? Prøv
Fem porte og to
forskellen! Hvad sker der, når man går
stående vægge
gennem en portal? (her skal du måske
bruge lidt fantasi…)

Fjer

Figur

Fiskeørn med
gedde

Så let som en fjer, siger man nogen gange.
Find en fjer, der ikke er så let, som man
siger, men som alligevel kan dreje rundt,
når vinden blæser. Husk at holde afstand.
Rundt om fjeren ligger en pergola, dvs. en
slags overdækket terrasse. Her kan man fx
spise sin madpakke.

Find en skulptur, der ikke ligner noget som
helst. Den står foran den gule villa, som
hedder Skovvilla. Skal en skulptur helst
ligne noget, eller kan den også bare have
en sjov facon som denne? Hvad kan du
selv bedst lide? Hvordan føles skulpturens
overflade? Mærk forsigtigt på den.

Silkeborg Bad ligger ved Ørnsø. Find en
ørn i parken. Hvad er ørnen i gang med?
Ser man ørnen oppe eller nedefra? Ser
ørnen venlig eller farlig ud? Er den stor
eller lille?

