Hvornår: tirsdag d. 10.3.2020 kl. 15:30 til 18:00 (døren åbnes
kl 15).
Hvor: Museet for andre menneskers overskud (MAMO),
Eskildsgade 23, 2. sal, 1657 Kbh. V
Pris: 150 kr. inkl. kaffe/te/kage (begrænset deltagerantal)
Det kan være sundt for både sjæl og legeme at beskæftige sig
med kunst. Beviserne bliver flere og flere, og WHO har for nyligt slået sammenhængen fast én gang for alle. Men noget tyder også på, at kunst især er helende, når den bare er kunst,
ikke terapi. Hvordan kan vi bruge kunst og kunstneriske processer i arbejdet med sårbare borgere uden at gøre kunsten instrumentel?

Et fyraftensseminar
om erfaringerne fra et inddragende
kunstprojekt på SMK

I efterår 2019 mødtes en gruppe psykisk sårbare unge over otte
formiddage med forfatteren Sofie Kragh-Müller og en antropolog fra Aarhus Universitet på Statens Museum for Kunst for at
dvæle ved et udvalgt værk og tale sammen om det. På baggrund af de første erfaringer med denne "fællesoplevelse" af
kunstværker vil vi diskutere, hvordan den fælles kunstoplevelse - inklusiv oplevelsen af andres anderledes perspektiv på
det fælles tredje - kan være både helende og inspirerende. På
seminaret giver Sofie Kragh-Müller en introduktion til metoden.
Seminaret finder sted på Museet for andre menneskers overskud (MAMO), hvor de unge deltagere udstiller de værker, de
har lavet efter mødet med kunsten på SMK. Disse værker er
udviklet i samarbejde med billedkunstner Nina Wengel.

Program
15:30-15:45

Velkommen v. antropolog Anne Line Dalsgård,
Aarhus Universitet
Præsentation af MAMO v. museumsdirektør
Nina Poulsen

15:45-16:00

Værdien af kunst- og kulturaktiviteter for unges psykiske sundhed v. Helene Forsberg,
Socialfaglig udviklingsleder, Læseforeningen

16:00-17:00

ARToutloud, en metode til fælles oplevelse af
kunst v. Sofie Kragh-Müller og en ARToutloud
deltager

17:10-17:25

Museet som rum for eksistentielle samtaler
v. Louise Springborg, Interaktionsdesigner og
Koordinator i ULK, Unges Laboratorier for
Kunst, SMK

17:25-18:00

Paneldebat med Louise Springborg, Helene
Forsberg, Sofie Kragh-Müller og en ARToutloud
deltager.
Tilmelding

Send sms til 30279097 (Line Dalsgård). Pladser tildeles efter
først-til-mølle-princippet. Betaling forud via mobilepay.

