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The World is Made of Stories – verk fra Astrup Fearnley Samlingen
Ingen kan se, oppleve eller forstå hele verden på egenhånd. Vi lærer om verden
gjennom andre, gjennom ulike historier fortalt via media eller enkeltindivider. Utstillingen

The World is Made of Stories er en konstellasjon av narrative verk som forteller private
og allmenne historier. Sammen utgjør de en fortelling i flere lag som viser til ulike tider og
geografiske steder. Det er en fortelling om kunsthistorie, urbanisme, politikk,
hukommelse, seksualitet, vold, religion og estetikk. Dette er kun noen av de temaene
kunstnerne formidler i sine verk, gjennom en rekke teknikker, materialer og narrative
strukturer. The World is Made of Stories viser en polyfoni av stemmer, objekter og
bilder, som både opplyser og stiller viktige spørsmål.

Kunstnere: Janine Antoni, Eduardo Arroyo, Peter Blake, Mike Bouchet, Lizzi Bougatsos,
Bjørn Carlsen, Patrick Caulfield, Paul Chan, Dan Colen, Miodrag Djuric Dado, Jason
Dodge, Trisha Donnelly, Gardar Eide Einarsson, Ida Ekblad, Tracey Emin, Erró, Öyvind
Fahlström, Matias Faldbakken, Ivan Galuzin, Andreas Gursky, Karl Haendel, Rachel
Harrison, Mona Hatoum, Johanne Hestvold, Damien Hirst, David Hockney, Jörg
Immendorff, Matthew Day Jackson, Jens Johannessen, Rashid Johnson, Anselm
Kiefer, Martin Kippenberger, R.B. Kitaj, Henrik Olai Kaarstein, Peter Land, Glenn Ligon,
Nate Lowman, Markus Lüpertz, Helen Marten, Bjarne Melgaard, Thiago Martins de
Melo, Malcolm Morley, Paulo Nimer Pjota, Sigmar Polke, Paul Rebeyrolle, Matthew
Ronay, Knut Rose, Sterling Ruby, Tom Sachs, Prem Sahib, Borna Sammak, Ole Sjølie,
Josh Smith, Sam Taylor-Johnson, Fredrik Værslev, Rachel Whiteread, Jordan Wolfson,
Christopher Wool, Aaron Young, Kan Xuan

Kuratorer: Gunnar B. Kvaran og Therese Möllenhoff

Formidlingstilbud
Vi tilbyr 3 gratis omvisninger tirsdag-fredag, kl. 12, 13 og 14 (maks 35 elever per
gruppe). Påmelding minst én uke i forveien til omvisning@fearnleys.no

Målsetting
Målet er å motivere elevene til samtaler rundt kunstverkene og dermed lære mer om
verdien av kreativ virksomhet og kunstneriske uttrykk. Møtet med samtidskunst vil
kunne bidra til en høyere refleksjon rundt kunstens betydning i samfunnet og egen
kreativ utfoldelse. Vi benytter dialogbasert formidling med fokus på flerstemmighet,
deltagelse og selvrefleksjon, slik som beskrevet i boken Dialogbasert formidling:
Kunstmuseet som læringsrom (2012) av Olga Dysthe, Nana Bernhardt og Line Esbjørn.
De beskriver hvordan dialog også kan omfatte skriveøvelser, samtaler ved kunstverk og
kreative verksted til å engasjere flere elever mer enn ordinære undervisningssituasjoner.

Vår formidlingsprofil er tilknyttet Kunnskapsløftet
I følge den generelle læreplanen for grunnskolen skal grunnleggende ferdigheter i faget
Kunst og Håndverk omfatte:




Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk om sitt eget og andres arbeid
er en viktig del av faget. Samtalen kan føres på ulike nivåer, fra det beskrivende
til det mer analyserende og vurderende. Muntlig ferdighet er også viktig i
forbindelse med refleksjon over og vurdering av opplevelse, estetiske virkemidler
og sammenheng.
Å kunne lese kunst dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler og
å få inspirasjon til skapende arbeid.

Kunstformidling tilpasset de ulike trinnene
Astrup Fearnley Museet ønsker å invitere elever til et inspirerende møte med
samtidskunst i utstillingen The World is Made of Stories. Våre dyktige formidlere
tilpasser den dialogbaserte omvisningen til de ulike alderstrinnene med begreper og
vinklinger som de kan forstå og relatere seg til. Under er forslag på samtaler vi ønsker å
sette i gang med elevene, men vi er også åpne for innspill og spesielle tematikker.

Samtaler i utstillingen:
Vi inviterer alle skoleelever til å bli kjent en unik kunstsamling bestående av internasjonal
samtidskunst! En omvisning i Astrup Fearnley Samlingen vil gi et unikt innblikk i
kunstens utvikling de siste 50 årene. Alle verkene i utstillingen er narrative, og flere av
kunstnerne bruker impulser fra for eksempel popkultur, mytologi, historie og vitenskap.

Samlingen er utmerket for å snakke om modernismen og postmodernismen, og er
dermed relevant i flere fagområder som for eksempel norsk, historie eller
samfunnsvitenskap. Gjennom en dialogbasert omvisning utforsker vi kunstverkenes
form og materialer, og filosoferer rundt hva verkene handler om. Elevene får et innblikk i
mangfoldet av uttrykk som finnes i samtidskunsten, og får oppleve tradisjonelle
teknikker som oljemalerier ved siden av mer utfordrende verk som presenterer malerier
uten maling, og skulpturer av hverdagsgjenstander. Omvisningen vil også fokusere
rundt de ulike fortellingene kunstverkene innehar.

Grunntrinnet/ mellomtrinnet: hva forteller kunsten?
Kunstverk kan lære oss om verden, bevare informasjon og fortelle oss historier om
gamledager og fremtiden. Flere av kunstnerne i utstillingen bruker sin kunst for å fortelle
historier om mennesker, kulturer og produkter. Hva er det kunstnerne vil fortelle med
smilefjes, 1000 keramikk hoder eller krakker festet til bord? Vi ser også på hvordan
kunstnerne bruker hverdagsgjenstander i sine kunstverk, og hvordan disse objektene
brukes til å lage helt nye fortellinger!

Ungdomstrinnet: spor, materialer og fortellinger
Flere av kunstnerne lager sine kunstverk av helt vanlige hverdagsgjenstander – noen
ganger bruker de selve objekter, mens andre ganger bruker de bare ideen om en
hverdagsgjenstand. De tester også ut ulike teknikker og metoder i arbeid med malerier;
noen ganger maler de med vanlig maling, mens andre ganger bruker de kjemikalier eller
handlevogner!
Sammen med elevene vil vi studere de ulike skulpturene, maleriene og fotografiene
nærmere. Flere av kunstnerne i utstillingen bruker sin kunst for å fortelle historier om
mennesker, kulturer og produkter. Hva er det kunstnerne vil fortelle med smilefjes, 1000
keramikk hoder eller krakker festet til bord? Gjennom en dialogbasert omvisning vil vi
gjennomgå ideene bak kunstverkene, og tematisere hva man kan kalle kunst – og
grensen mellom en original og kopi.

Forarbeid
Postmodernisme
Begrepet er brukt for å beskrive de endringene som fant sted i vestlige samfunn og
kultur i andre halvdel av 1900-tallet med fremveksten av en dominerende forbrukskultur
og en utvisking av skillet mellom den tidligere høykulturen og den nye massekulturen
eller populærkulturen. I kunsten står postmodernismen som en reaksjon mot
modernismens formale kunstteori og praksis. Den postmoderne holdningen om at alt er

sagt og alt er gjort illustreres av kunstnere som resirkulerer, siterer og bruker
eksisterende materialer.
For mer informasjon, se: https://snl.no/postmodernisme/billedkunst

Samtidskunst:
Læreren introduserer begrepet samtidskunst og skulptur hvor elevene deler sine
betraktninger om begrepene. Uttrykket samtidskunst benyttes om kunst fra 1945 til i
dag, og viser kunstnere som ofte har et eksperimentelt uttrykk.
For mer informasjon, se: http://ndla.no/nb/node/82932

Readymade
Begrepet readymade innføres i omvisningen, men kan gjerne diskuteres i forkant.
Begrepet readymade relateres ofte til den franske avantgardekunstneren Marcel
Duchamp (1887–1968) og hans radikale eksperimentering rundt forholdet mellom kunst
og livet. Mest kjent er hans Fountain (1917) hvor han snudde opp ned på et pissoar
som ble signert og gitt en tittel. Slik ble en hverdagsgjenstand gitt en kunstnerisk verdi
basert på en idé, mens håndverket ble gitt minimal betydning. Dette danner grunnlaget
for konseptkunstens fremvekst, og bruken av hverdagsgjenstander i kunsten er meget
utbredt i samtidskunstfeltet i dag. http://www.youtube.com/watch?v=LrwXbe0rJDU

Mer om utvalgte verk
Anselm Kiefer, The High Priestess/Zweistromland, 1985 – 1989
Skulpturer i bokformat er en
viktig del av den tyske
kunstneren Anselm Kiefers
kunstnerskap. Verket

Zweistromland/The High
Priestess, består av to hyller av
stål og rundt 200 bøker av bly,
adskilt av en fire meter høy
glassplate. Hver bok er unik og
veier mellom 100 og 300 kilo.
På hver ytterkant av bokhyllen er
det plassert et reagensrør med
vann. Med Kiefers snirklete håndskrift er de to hyllene navngitt Euphrat og Tigris, elver i
det nåværende Irak. Tittelen Zweistromland betyr «landet mellom de to flodene» og viser

til Mesopotamia – et av sivilisasjonens første arnesteder. Her ble noen av de første
bøkene i vestlig sivilisasjon produsert av leire, og den bibelske fortellingen om Babels
tårn er lagt til dette området. Den andre tittelen, The High Priestess, eller
yppersteprestinnen, er en betegnelse fra tarot. Tarotkortet «Yppersteprestinnen» viser
en sittende kvinneskikkelse som holder en bok. Hun representerer en skjult og mystisk
kunnskap som ikke er målbar, men intuitiv.
Bøker er teknologi for å bevare kunnskap, og de lover å huske for oss. Kiefers bøker
både bevarer og skjuler det de måtte ha av informasjon. Blyet, som er et giftig og mykt
metall, er for eksempel sterkt nok til å beskytte innholdet i bøkene fra radioaktiv stråling,
men gjør også bøkene for tunge til å ta ut av bokhyllen. Det hemmelighetsfulle ved
denne bokhyllen som er full av alle mulige ting, gir oss rom til å assosiere intuitivt –
basert på vår egen historie, kunnskap og referanser.

Damien Hirst, Mother and Child Divided, 1993
Damien Hirst ble for alvor kjent i den
internasjonale kunstverden da dette verket
ble presentert på Venezia-biennalen i 1993.
Verket er en radikal revurdering av et
klassisk motiv fra kunsthistorien. Hirst referer
til Marcel Duchamps ideer om en sidestilling
av kunst- og hverdagsobjektet, men han
gjør dette på en måte som bringer inn helt nye og overraskende elementer.

Nate Lowman, Happy Endings, 2008 – 2009
Nate Lowmans kunstverk er basert på undersøkelser og nye
sammenstillinger av eksisterende bilder og gjenstander. I
dette verket har han tatt utgangspunkt i det velkjente
smilefjeset og samlet sammen funnede materialer med
smilefjes på, alt fra avisutklipp og fotografier til tekstiler og
emballasjer. Dette er sammensatt i en collage i kunstverket
Happy Endings som kan leses som en kommentar til vår
nokså utroverdige og nesten maniske bruk av smilefjes.

Sigmar Polke, Apparizione (1-3), 1992
Den tyske maleren Sigmar Polke knyttes til en
europeisk poptradisjon, og var opptatt av å
eksperimentere med materialenes
egenskaper. Den kreative prosessen ble et
laboratorium der arbeidene balanserer mellom
figurasjon og abstraksjon. Triptyken
Apparizone er et såkalt «umalt maleri»:
motivet har blitt til ved at Polke har benyttet
kunstharpiks og kjemiske væsker i forskjellige
farger og motivet har så oppstått iden kjemiske reaksjonen.

Rachel Whiteread, Untitled (Novels), 1999
Rachel Whiteread er kjent for sine avstøpninger av
tomrom, av steder vi aldri ser og aldri tenker på.
Gjennom sine skulpturer viser hun oss mellomrommene
i, under og på hverdagsgjenstander. Verket Novels
virker på samme måte. Her er det en avstøpning – ikke
av bøker, men av tomrommet rundt bøkene som står i
en bokhylle.

Les mer på våre nettside www.afmuseet.no hvor det vil legges ut mer informasjon og
lydfiler om den aktuelle utstillingen.

Kontakt:
For bestilling av omvisning: omvisning@fearnleys.no

For andre henvendelser:
Formidlingskoordinator Susanne Roald, s.roald@fearnleys.no, tlf.: 22 93 60 47
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