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Billedkunst i teori og praksis 

H E A R T S - M I N D S . D K  



Billedkunsten er aldrig et rent visuelt fænomen. Der er altid andre sanser i spil, når vi
ser på kunst. På dette kursus gå vi i kødet på billedkunsten og lader teori og praksis gå
hånd i hånd. Du får mulighed for at fordybe dig, lytte, lære og forstå med både hoved
og hænder. Weekenden består af tre koncentrerede moduler, hvor kunstfaglige oplæg
hver gang suppleres og uddybes med praktiske øvelser. Derudover er der fuld for-
plejning, et sansemættet aftenprogram lørdag og ekskursion til Kunstmuseet
Brundlund Slot søndag.  
 
Godt at vide om de praktiske øvelser: 
Vi arbejder ikke med klassiske tegne- eller maleopgaver, men med enkle materialer og
teknikker, som alle uanset niveau vil kunne få noget ud af. Der vil være materialer til
rådighed, men vi vil sætte pris på, om I medbringer en papirsaks, nogle gamle pensler,
hvis I har det, samt en gammel skjorte eller trøje, som gerne må blive lidt nusset.   
 
Forplejning:  
Køkkenet serverer god dansk mad. Til alle hovedmåltider i spisesalen er der inkluderet
enten en øl eller en sodavand. Ønskes der vin eller yderligere drikkevarer kan de købes
separat ved at lægge kontanter, når man tager i køleskabet. Der kan også afregnes
med Dankort-betaling ved afrejse. OBS: der kan ikke tages imod udenlandske
betalingskort. 
 
Værter:  
Kunsthistoriker og tv-vært Peter Kær er gennemgående underviser og vært, assisteret
af kunsthistoriker og tidligere leder af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum
Hanne Lundgren Nielsen. Hvis der skulle opstå en nødsituation ifm. ankomst, eller I har
andre praktiske spørgsmål, så ring til Hanne på 21 62 44 52 eller send en mail til
hln@fuau.dk 
 
Adresse: 
Sandbjerg Gods 
Sandbjergvej 102, DK-6400 Sønderborg 
Sandbjerg Gods har på deres egen hjemmeside en fin vejledning, se mere her
https://www.sandbjerg.dk/da/praktisk 
 
Husk evt. gode sko, da en tur rundt i parken og området omkring slottet kan anbefales. 
 
 
 
 

INTRODUKTION

https://www.sandbjerg.dk/da/praktisk


10.00-11.00: Fleksibel ankomst mellem kl. 10 og 11. Der vil være mulighed for at få en kop
kaffe/te ved ankomsten, men første måltid er frokosten. OBS: Værelserne er først
tilgængelige fra kl. 12, men vi finder naturligvis et sted til bagagen.  
 
11.00-12.00: Modul 1: Kunsten at skabe  
Billedforedrag ved Peter Kær: Hvad kan kunst? Hvad skal kunst?  
En gennemgang fra de tidligste hulemalerie over Venus fra Willendorf, Giacometti,
Modigliani til Jan S. Hansen. Mennesket har højst sandsynlig altid haft et ønske om at
udtrykke sig. Med lyde, bevægelser, handlinger og kunstneriske frembringelser. Kunst
kan opfattes som refleksioner over livet, og i Lascaux-hulen får man netop det indtryk.
Picasso udtalte efter sit besøg i hulerne i 1940, at: “De har opfundet det hele!”.  
 
Praktisk øvelse med en klump ler.  
 
12.00-13.00: Frokost  
 
13.00-15.00: Modul 2: Slip kunsten fri!  
Billedforedrag ved Peter Kær: COBRA - Et brud på konventionerne. 
Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt var blandt de kunstnere, der var med til
at frigøre kunstens legende og umiddelbare kvaliteter. Efter en gennemgang af disse
kunstneres virkemidler vil der være mulighed for selv at afprøve mulighederne, når
tøjlerne slippes.  
 
Praktisk øvelse med papir og farveblyanter. 
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15.00-15.30: Kaffepause 
 
15.30-17.30: Modul 3: I begyndelsen var farverne. 
Billedforedrag ved Peter Kær: Matisse - en tradition forandres. 
Matisse er en af de mest markante kunstnere i det forrige århundrede. Med udgangs-
punkt i hans banebrydende værk 'Jazz' tager vi fat på nogle af de greb, som Henri
Matisse gjorde brug af og som var med til at forandre forståelsen af, hvad god kunst er. 
   
Praktisk øvelse med papirklip. 
 
17.30-18.00: Pause  
 
18.00-19.00: Middag 
 
ca. 19.30: KÆRS KUNSTCAFÉ 
Efter middagen samles vi i Palæets smukke stuer til en aften med sang, samvær,
oplæsning og små smagsoplevelser. Programmet sammensættes af de to værter og
varer ca. to timer.  
  
 



08.00-09.00: Morgenmad. Udtjek senest kl. 9.00 
 
09.00-12.00: Modul 4: Opsamling ved Peter Kær 
Færdiggørelse af lørdagens opgaver samt fernisering med let traktement. 
 
12.00-13.00: Frokost  
 
Senest 13.20: Afgang mod Brundlund Slot (vi arrangerer gerne samkørsel) – det tager ca. 30 min. i
bil fra Sandbjerg Gods til Kunstmuseet Brundlund Slot.  
 
14.00-16:00: Museumsbesøg, rundvisning samt kaffe/te og kage på Kunstmuseet Brundlund Slot.
OBS: Vi bliver vist på museet og drikker kaffe i to hold og på skift. 
Læs mere om Kunstmuseet Brundlund Slot her: https://msj.dk/brundlund-slot 
 
16.00: Tak for denne gang! 
 
 
 
 
. 
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