
Fire klasser fra Globale Gymnasiers med-

lemsskoler har i vinteren 2014/2015 deltaget i 

projektet ”Mobile Verdener”. I den forbindelse 

har de med støtte fra en tilknyttet huskunst-

ner, Asmund Havsteen-Mikkelsen, arbejdet 

med, hvordan kunstens kontekst er med til 

at indramme og bestemme, hvordan kun-

sten formes og forstås. Eleverne har arbejdet 

med at udforme deres egen kunst og været 

med til at overveje, hvordan man medtænker 

kunstværkets omgivelser i udformningen af 

værket og dets budskab. Eksempelvis brugte 

en gruppe elever fra Aarhus Gymnasium et 

flydende værk af sorte balloner til at skabe 

opmærksomhed omkring forurening af åen i 

Aarhus. Et medlem af en anden gruppe po-

serede som Barbie-dukke i ”live-størrelse” 

emballage i legetøjs-afdelingen i Salling på 

Aarhus’ gågade i protest mod urealistisk ste-

reotypisering af skønhedsidealet.

Eleverne har således arbejdet med kun-

sten ikke kun som et personligt udtryk, men 

også med tanke for, hvilket indtryk det gør 

på tilskuerne, og hvordan omgivelserne er 

med til at forme og påvirke dette. Denne 

forståelse for andres perspektiv og forstå-

else af kunst og kommunikation som noget, 

der altid foregår i en social og kulturel kon-

tekst, samt arbejdet med at forstå og ar-

bejde inden for en sådan kontekst, er nogle 

af de kompetencer, som Globale Gymnasier 

håber på at opbygge hos eleverne. 

Eleverne har selv, med støtte fra Asmund 

Havsteen-Mikkelsen, brainstormet og idé-
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udviklet for at komme frem til budskabet og 

udformningen for deres projekter. De har på 

hver deres måde været inspirerede af at ud-

fordre rammerne for, ”hvad og hvor” kunst 

er. Nogle grupper har gjort det ved at skabe 

kunst, der meget direkte stiller spørgsmål 

til, hvordan vi almindeligvis ser på verden – 

eksempelvis Barbie-udstillingen ”Perfect in 

a Box” som nævnt ovenfor, eller udstillingen 

”Pixel Sex”, der ved hjælp af Post It-kunst 

udfordrer publikums forståelse af et ”almin-

deligt forhold”. 



Værket “Pixel Sex” skabes i fuld størrelse ud fra layout på arbejdspapir.

Asmund Havsteen-Mikkelsen har også, som 

led i projektet, forfattet en folder, der har 

hjulpet til at introducere eleverne til ideen 

om kunst som ”mobile verdener” ved at 

udfordre ideen om museet som den eneste 

kontekst for kunst. ”Vi kan selv bestemme, 

hvad vi vil, hvor vi vil. Vi skal bare lave kon-

teksten selv,” skriver han blandt andet. ”Når 

vi laver vores egen kontekst, så skaber vi 

også vores egen verden.”

Efter introduktionsworkshoppen med 

brainstorming og idé-udvikling havde grup-

perne to uger til at planlægge, fremstille, 

dokumentere og forberede til ferniseringen. 

Hver gruppe udformede også en presse-

meddelelse, der skulle præsentere værket 

og forklare budskabet bag – et eksempel på 

disse kan læses her.

Pressemeddelelse om ”Perfect in a Box”:

“I dag er samfundet bygget op af kasser lavet af 
skønhedsidealer. Medierne fortæller os hvordan 
vi kan opnå perfektion ved at hoppe i de kasser 
og vi gør det gerne. Vi har oplevet det hele vo-
res liv. Fra vi var små legede vi med legetøj som 
vi gjorde til vores idoler, og de er lavet på disse 
skønhedsidealer. Specielt er Barbie en stor sny-
der når det kommer til ‘stereotypering’. De lærer 
piger at de skal se sådan ud, for at de ser godt ud.

‘Perfect in a box’ er en kunst-happening der 
fremviser hvordan mennesker er blevet lagt i 
bokse og stemplet som køn eller ej. Den viser 
hvordan vi ubevist eller bevist hopper ned i kas-
sen. Vi fanger os selv ved at følge forventningerne 
der er til vores udseende. Det er en provokation 
til samfundet, men ikke mindst til vores egen for-
ståelse af skønhed.  



Projektet er skabt af en gruppe studerende fra 
Aarhus Gymnasium, der ved hjælp af pap og 
spraymaling har skabt en Barbiekasse til men-
nesker. Som protest mod idealerne blev det sat op 
med et menneske som Barbiedukke i, foran en reol 
med Barbiedukker.”

Flere af grupperne arbejdede med at på-

virke og udfordre værkernes kontekst, ek-

sempelvis projektet ”Oasen”, der skabte et 

frirum med gratis kram, kaffe og kage midt 

i Aarhus by, eller projektet ”A Real Day In 

Paradise”, hvor elever fra Grenaa Gymna-

sium tog en kort ”solferie” midt i den danske 

vinter med alt hvad det indebærer af bade-

tøj og beach-volley. 

Flere grupper skabte deres værker af 

hverdagsgenstande blandt andet Post Its 

og balloner. En gruppe fra Svendborg Gym-

nasium og HF fremstillede værket ”Colour 

Invasion” af en mængde papkasser, som de 

satte sammen og malede i kraftige farver, 

der stod i kontrast til den tomme og vin-

tergrå plæne, hvor værket blev opstillet. En 

gruppe fra Grenaa Gymnasium blandede 

det kunstige og det naturlige ved at bygge 

et træ af mere end hundrede forskellige då-

ser. Træet skulle også symbolisere, hvordan 

vi som mennesker er forskellige, selv om vi 

er opbygget af de samme dele. Træet blev 

transporteret rundt i lokalområdet og blev 

altså oplevet i forskellige kontekster, blandt 

andet foran et bibliotek, en kirke og i et su-

permarked.

Sidst i projektforløbet afholdt hver skole 

en fernisering, hvor eleverne fik mulighed for 

at udstille værkerne og dokumentationen for 

deres offentlige udstilling, samt fremlægge 

deres værkers budskaber og inspiration. 

Projekterne har, som ovenstående eksem-

pler viser, været meget synlige i elevernes 

lokalområder, hvilket på forskellig vis har 



givet presseopmærksomhed. Nedenfor kan 

ses udklip af en artikel fra Grenåbladet fra 

d. 17. Februar 2015, hvor eleverne fra Grenaa 

Gymnasium fortæller om projektet og de-

res kunstværker, og hvad de har fået ud af 

forløbet.

Projektet er blevet omtalt i en udsendelse 

af ”P1 Morgen” fra d. 28. Januar 2015, hvor 

elever fra Aarhus Gymnasium fortæller om 

deres projekter, og hvor Asmund Havsteen-

Mikkelsen også fortæller om projektets mål 

og sine tanker angående projektet. Han siger 

blandt andet:

”Kunst tilhører ikke nogen. Hvis man vil det, så 
kan man gøre det. Det her er jo ikke ’kunstnere’; 
det er unge mennesker, der har noget på hjerte. 
Og jeg har prøvet at lære dem, hvordan man kan 
omsætte dét til nogle kunstneriske udtryk. Det der 
har været øvelsen er, når man så gerne vil sige 
noget om verden, så skal man samtidig også ud 
i verden. Så projektet hedder ’Mobile Verdener’, 

fordi opgaven har været at få kunsten ud i sam-
fundet. Så de har stort set alle sammen været ude 
og ’teste’ deres projekt ude i det offentlige rum. 
Det er faktisk ret grænseoverskridende.”

”Grænseoverskridende”, som Asmund kal-

der projektet, ligger jo dybest set ikke så 

langt fra ”Globalt”. Det er vores intention, at 

projekter som dette kan medvirke til at gøre 

elever til ”globale medborgere” ved at udfor-

dre deres egne personlige grænser – og de 

grænser, de ser ude i verden og i samfundet.

Globale Gymnasier, 2015. 

www.globalegymnasier.dk

Projektet er udført med støtte fra 
Huskunstnerordningen, under Statens Kundstfond.
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Grenaa: »Det har været et eks-
tremt spændende forløb og an-
derledes end de ting, vi ellers 
laver i timerne. Og Asmund er 
en fed person. Han var god til 
at følge os i vores skøre ideer.« 

Ordene kom fra Maja Chri-
stensen, 1.g-elev på Grenaa 
Gymnasium. Sammen med 
sin klasse, billedkunstlærer 
Hanne Marie Jensen, kunstner 
Asmund Havsteen-Mikkelsen 
og adskillige af  gymnasiets øv-

rige elever og lærere nød hun 
lige inden vinterferien resul-
taterne af  to ugers intenst ar-
bejde med kunstprojektet Mo-
bile Verdener, som kunstner 
Asmund Havsteen-Mikkelsen 
har fungeret som igangsætter, 
inspirator og rådgiver på.

»Min gruppes projekt hed-
der A Real Day in Paradise,« 
fortæller Maja videre om den 
tropiske strandkulisse, de selv 
har udtænkt og skaffet spon-
sorer til. 

»Det er en illusion i den vir-
kelige verden, en sommerdrøm 
her midt om vinteren, som vi 
performede i et frikvarter. Vi 
satte den op ude i Egegården 
og ”solede” os kun iført bade-
tøj. Det var koldt, men man 
glemte det lidt på grund af  
stemningen og de kommenta-
rer, vi fik.«

Billedkunstlærer Hanne 
Marie Jensen fortæller om pro-
jektforløbet, at eleverne op til 
workshopdagen havde fået ud-

videt deres opfattelse af, hvad 
der er kunst, ved at blive un-
dervist i happenings, installa-
tioner, performances og andre 
former for ”sære” kunstvær-
ker eller kunstværker placeret 
på ”sære” steder. 

Så kom Asmund Havsteen-
Mikkelsen, der til daglig bor 
i Berlin, og satte dem i gang 
med  at finde og udvikle ide-
er til kunstprojekter. Allere-
de midt på dagen stod de fire 
grupper og præsenterede deres 
projekter for hinanden. Næste 
skridt var at ringe rundt og 
skaffe sponsorater. 

»I alle kroge af  gymnasiets 
billedkunsthus stod elever og 
telefonerede og humøret var 
højt, da det uden videre lykke-
des at finde opbakning fra virk-
somheder i lokalområdet. Ele-
verne har klaret forløbet helt 
formidabelt,« siger Hanne Ma-
rie Jensen. 

»De har hele tiden stået over 
for materialemæssige, tekni-
ske og logistiske problemer, 
som de enten løste eller fandt 
alternativer til. De har udvist 
kreativitet på flere planer, og 
det er derfor, at dette projekt 
handler om mere end kunst. 
De har oplevet, hvor meget, der 
kan lade sig gøre både selv at 
udføre og at få hjælp til, og 

de har oplevet en masse posi-
tive reaktioner, når de for ek-
sempel har ført deres værker 
i kæmpeformater ud i byrum-
met. Så nu ved de, at hvis de 
en anden gang vil protestere 
over noget eller foreslå noget, 
så kan de skaffe sig opmærk-
somhed gennem kunstaktio-
ner, som denne,« siger Hanne 
Marie Jensen.

Hun understreger også, 
Asmund Havsteen-Mikkelsen 
har været afgørende for pro-
jektets succes: »Mødet med 
Asmund på den indledende 
workshopdag har haft kæmpe-
betydning for elevernes måde 
at indgå i projektet og det betød 
meget undervejs, at de vidste, 
at han ville tage hele turen fra 
Berlin igen for at være med ved 

ferniseringen, og at han havde 
stor tiltro til dem og forvent-
ninger til deres projekter.«

Asmund Havsteen-Mikkel-
sen var også meget tilfreds 
med forløbet og eleverne: »Jeg 
er meget imponeret over de-
res indsats, holdånd og evne 
til at håndtere interessante 

problemstillinger der angår 
vores samfund. En ny gene-
ration melder ud.«

Mobile verdener - kunstprojekt på Grenaa Gymnasium
billedkunsT. To ugers intenst arbejde for eleverne.

 ■ Kunstprojekt Mobile Verdener 
på Grenaa Gymnasium

 ■ Idé og koncept: Asmund 
Havsteen-Mikkelsen, dansk 
kunstner bosiddende i Berlin

 ■ I samarbejde med netværket 
Globale Gymnasier

 ■ Med hjælp fra DS Smith, 
Kvadrat, Kvickly, Lidl, Grenaa 
Bibliotek og Grenaa Gymnasiums 
kostafdeling, kantine og pedeller.
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MoBILe VerDener

”Can Tree” er 
et træ lavet 

af 124 dåser 
som gymnasi-

eleverne fik 
fra lokale 

virksomheder 
i Grenaa og 

ebeltoft.  
Træet 

kom på en 
vandringstur 

i grenaa.

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Poul Rygaard Pedersens
bisættelse fra Grenaa Kirkegårdskapel

Tak for blomster og kranse

Mads og Mette

Vor kære søn, far og farfar,
bror, svoger og onkel

Sonne Carsten Johansen
* 13. marts 1962

er pludselig død

Bønnerup Strand, den 11. februar 2015

Hvil i fred

På familiens vegne

Birgit og Johan

Bisættelsen foregår fra Hemmed Kirke
torsdag den 19. februar kl. 11.00

Min kære mand
vor kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Rasmus Peter Vinter
* 21. november 1930

er stille sovet ind

Trustrup, den 13. februar 2015

Else og børnene

Bisættelsen finder sted fra Trustrup Kirke
onsdag den 18. februar kl. 13.00

Min kære elskede mand
og vor kære morfar

Svend Åge Rasmussen
* 13. november 1936

er død fra os efter kort tids sygdom 

Bønnerup Strand, den 13. februar 2015

Inger
Brian, Helle og Kenneth

Nicolai

Bisættelsen finder sted fra Glesborg Kirke
lørdag den 21. februar kl. 11.00

- Højtideligheden slutter ved kirken

Vor kære

Verner Valdemar Jensen
* 21. maj 1926

er stille sovet ind

Grenaa, den 11. februar 2015

Familien

Bisættelsen finder sted fra Grenaa Kirkegårdskapel
fredag den 20. februar kl. 13.00

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Bent Torp Nielsens
bisættelse.

Tak for blomster og kranse.

På familiens vegne

Birgit

EN VÆRDIG AFSKED...
Vi hjælper Dem samvittighedsfuldt 
med alt vedrørende bisættelse 
og begravelse.

Få gratis børnebogen ”Hvor går man 
hen, når man går bort” og hæftet ”Min sidste vilje”.

Din lokale bedemand · Århusvej 37, 8500 Grenaa
bedemand@stofanet.dk  ·  www.bedemand-grenaa.dk

Tlf. 8632 1311
svarer hele døgnet

Jan Sørensen
Bedemand

Anja Sørensen
Blomsterdekoratør

Bedemandsassistent

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved min kære mand
Knud Bruno Andersens bisættelse.

Tak for blomster og kranse.
En særlig tak til Fuglsanggården for god og kærlig pleje.

Rikke

Markedsgade 49 · 8500 Grenaa · tlf. 86 30 02 77 · www.srhansen.dk

Ved dødsfald får du præcis den hjælp og rådgivning, du har
brug for – diskret og omhyggeligt.

Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Træf os personligt døgnet rundt

på tlf. 86 30 02 77 SørenTove

Vi er der for dig

Bedemand Søren Rønde Hansen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Sejer Grouleffs
bisættelse fra Grenaa Kirke

Tak for blomster og kranse, og en særlig tak til personalet
ved ”Violskrænten” afd. E, for god og kærlig pleje.

Lone, Claus og Kirsten

Ådiget 13 • 8500 Grenaa • 86 32 27 22

Et smukt farvel
med en flot krans, buket eller

dekoration. Ring til os, eller bestil i ro
og mag på vores hjemmeside, og giv
dig tid til at finde det helt rigtige:

grenaaplantecenter.dk

Vor kære mor
svigermor, mormor, bedstemor og oldemor

Elin Kirsten Klausen
* 28. marts 1930

er stille sovet ind på Glesborg Plejecenter

den 12. februar 2015

På familiens vegne

Bent, Jytte og Kurt

Bisættelsen finder sted fra Ørum Kirke
lørdag den 21. februar kl. 13.00

- Højtideligheden slutter ved kirken


