
Pressemeddelelse fra Danmarks Billedkunstlærere Kreds 6 om:                    

 Børn udstiller igen i Røde Tårn under titlen: 

Børnekunst NU! – billeder i børnehøjde 

Tag en ven eller tante med på udstilling! 

Igen i år vil Råde Tårn i Slagelse være ramme for en udstilling af børns værker. Titlen er denne 
gang: Børnekunst NU! Udstillingen rummer spændende billeder, som er produceret af børn fra 1. til 6. kl. 
Udstillingen åbnes onsdag den 19. marts kl. 17.00. Du kan ugerne derefter på torsdage, fredage og lørdage 
fra 11.00 til 16.00 besøge udstillingen. Institutioner er meget velkomne i skole- og institutionstid. Sidste dag 
er søndag den 6. april.  Kig efter plakaten – eller postkortene. Du kan bruge postkortene til at invitere en ven 
eller tante med på udstilling. 

Udstillingen åbner med maner 

Kom til fernisering den 19. marts og mød kunstnerne, undervisere og borgmester Stén Knuth. Alle er 
velkommen denne dag, hvor der vil være rundvisning af eleverne, Musikskolen er inviteret og der vil være 
lidt til gene.  Børnene vil fortælle om deres værker – og du vil se sanselige billeder, skulpturer og få en 
oplevelse af en farverig og fantasiful verden. Der er inspirationer fra bl.a. Australien, Frankrig og Østrig – at 
arbejde med kunstneriske udtryk fra hele verden giver børn et udsyn og et globalt blik, som de kan bruge til 
fremtidens globale udfordringer.   

Hvorfor billedkunst i skolen? 

Billederne er produceret af elever fra skoler i Slagelse og omegn. Med udstillingen sætter arrangørerne: 
Danmarks Billedkunstlærere Kreds 6 fokus på faget Billedkunst i skolen. Vi ønsker faget obligatorisk fra 1. til 
9. kl. Faget arbejder med sanser på mange måder og i flere dimensioner.   Sanserne og fantasien kommer i 
aktion og eleverne udvikler det visuelle sprogområde. Vi bombarderes med visuelle indtryk hver dag, derfor 
er det vigtigt, at alle børn lærer at aflæse, analysere og kommunikere gennem eget billedarbejde. Billedkunst 
som fagområde er vigtigt for at kunne udtænke og skabe innovative ideer som medborger i et samfund, hvor 
resurser skal udnyttes på nye måder. Slagelse Kultur har støttet trykning af plakater og postkort. 

Forme, tegne og designe! 

Alle sanserne - også den sjette kommer i spil i billedkunstundervisningen. Børn har brug for at skabe billeder 
af deres tanker om verden, for at dannes som hele mennesker. De æstetiske fag er således med til at højne 
uddannelsesniveauet. Derfor mere billedkunst nu! Børn skal ikke bare læse, skrive og regne. De skal have 
tid til at forme, tegne og designe. Børn kan - under de rette betingelser - være rigtig fantasifulde, kreative og 
innovative. Det er lærerenes erfaring, at mange elever viser nye sider af sig selv, når de har billedkunst. 
Eleverne fordyber sig og samarbejder på nye måder i et billedkunstlokale. Deres alsidige personlige 
udvikling får næring med faget. 

Hvad kan man se i udstillingen? 

Spændende sanselige huse inspireret af Hundertwasser, parafraser – nytolkninger af Van Gogh, Monét med 
flere. Der vil være masker og menneskefigurer, klovne og mystiske dyr. Bark malerier med Australiens 
indfødte som forbillede. Du vil få liv i tankerne og fantasien på udstillingen. Der vil være spor at lede efter og 
mulighed for at gå på opdagelse i mange billeduniverser. 

Hvem står bag? 

Det er den lokale afdeling af Landsforeningen: Danmarks Billedkunstlærere, der står bag igen i år. Det er 
lærere, der arbejder frivilligt for at synliggøre faget og kvalificere debatten om skolens indhold. Foreningen 
arbejder også med kurser og inspirationsaftner til vidensdeling og udvikling af egne kompetencer. 
Foreningen er en del af et nordisk netværk, der holder et seminar hver sommer i et af de nordiske lande. Er 
du interesseret – kig forbi i Røde Tårn. Eller kontakt foreningen. 
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