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BILLEDKUNSTENS DAG 2021 – forskubbet af pandemien
Af Dorte Lehmkuhl, projektansat i museets formidling
Jubiii – vi er i gang igen, og atter i Niels Hansen Jacobsens fodspor.
“Her, hvor Museumspladsen er i dag, sad for 150 år siden den lille dreng
Niels og gravede med hænderne i den lerede jord. Han drømte om at lave
figurer i ler, når han blev stor – og det kom han i den grad til!” Sådan lyder
fortælling, der starter Billedkunstens Dag- forløbet her i 2021.
GIPSSTØBEFORME & GLASUR AF KNUSTE STEN
“Må jeg hjælpe med at blande gips?” Vi er i fuld gang med at støbe
gipsforme til stentøjstallerkner. Eleverne fra Højmarkskolens 5. klasse
arbejder koncentreret. Hjælpsomheden med gipsblanding, rengøring
og oprydning er stor. Mens nogle elever hjælper i museets midlertidige formidlingslokale, er andre på Museumspladsen ved at hentet de
tunge mortere, hamre og mejsler op fra kælderdepotet. Engagementet bekræfter det, som en elev giver udtryk for: “Det er så dejligt at
arbejde med noget helt andet og med hænderne!”
Kendskab til materialer, værktøj og brugen af det hele er vigtige dele
af processen. Det lyder banalt, men det giver god mening. Eleverne er
vant til at være meget i hovedet. Her har vi også hænderne, ja hele
kroppen, med. Her mærker eleverne, hvordan leret formes mellem
fingrene, hvad der sker, når vi glatter med en fugtig svamp,
og hvordan gipsen bliver meget varm og herefter kølnes efterhånden som den størkner og tørrer. Ude på
Museumspladsen mærker de, hvor mange kræfter man
skal lægge i for at knuse en sten til stenmel, mens midtbyen genlyder af en blanding af hårde slag fra bankearbejdet og "klokkeklang", når jern slår mod jern.
  
Vi er et stort arbejdende, eksperimenterende
fællesskab, hvor alle kan være med, og hvor
motivationen er høj. Sådan var det også på førstedagen,
da 0. og 1. klasse fra Glejberg Skole var på besøg. De drog
hjem med støbeforme til 20 forskellige krus/små skåle.
Under besøget i det midlertidige formidlingslokale og på
Museumspladsen møder eleverne og lærerne hele processen med at lave en stentøjstallerken. I Sophus Ejler Jepsens
introduktion indgår en tv-køkken-agtig lynvisning af forløbet, der i virkeligheden strækker sig over flere uger:
1. DEL starter i museets midlertidige formidlingslokaler.
I ”Formfabrikken” lærer eleverne at lave en ganske simpel

gipsform. Så fortsætter de over i det ”alternative læringsrum” ude på Museumspladsen. Hver elev medbringer hjemmefra en udvalgt sten, som de knuser til
stenpulver/stenmel.
Det sker i et klassesæt solide metalmortere leveret af Uldalls Jernstøberi i Vejen – TAK!
Stenmelet blandes siden i støbemassen. Eleverne maler lidt stenmel på hver sin stentøjsprøve. Gennem
denne videnskabelig registrering – hvor hver elev og
hver prøve har et udvalgt nummer i rækken – kan vi
følge, hvordan hver elevs stenmel kommer til at reagere i brændingen. Vi ender med at have omkring 150
forskellige prøver og en kæmpe vidensbank.
2. DEL foregår på skolerne. Dér blander elverne
stenmel hjembragt fra besøget på Museumspladsen i
hver sin afmålte portion flydende stentøjsler. I individuelt unikke gipsforme støber eleverne deres skåle/
tallerkner. Når formene er hærdede, dekorerer
de deres værk med koboltblå mønstre eller
blomster, inden deres kreationer forglødes – en
lavere brænding, der foregår inden glaseringen.
3. DEL foregår ligeledes på skolerne. Nu skal tallerknerne glaseres indvendigt og på kanterne, så eleverne
siden kan bruge dem. Deres skåle stentøjsbrændes ved
over 1200 grader.
4. DEL bliver den afsluttende fernisering – en forsinket “Billedkunstens Dag”. Den er programsat til juni
2021 og holdes på Museumspladsen. Den endelige
dato meldes ud, når vi er tættere på. Vi glæder os til
gensynet og til at se de færdige tallerkner og skåle.
PANDEMIENS BENSPÆND
Sidste års Billedkunstens Dag blev fejret med omkring
200 elever på Museumspladsen den 11. marts om
formiddagen, mens landet sidst på dagen blev ”lukket
ned”.
Her i 2021 har pandemiens forsamlingsforbud, hjemsendte klasser og nye klassedelinger/hold givet sine
udfordringer. Vi er derfor mega glade for, at det trods
alle bespænd er lykkedes at udskyde og gennemføre
dette unikke forløb med syv af Vejen Kommunes billedkunsthold – hurra! ■

