6-KANTET STREETBANE MED TRE MÅL EFTER IDE AF ASGER JORN

Kunsthallen Nikolaj

KICK OFF
– sjove og seje fodbold-workshops om boldkunst for
piger og drenge – i Kunsthallen Nikolaj

Kom og vær med til at udfordre fodboldens sociale og kulturelle
regler – og spil treholds-fodbold på Nikolajs sekskantede streetbane.
Mens VM koger i Sydafrika, tilbyder Kunsthallen Nikolaj inspirerende,
tankevækkende og underholdende workshops om fodbold,
identitet og samtidskunst for børn og unge!
Anledningen er sommerens store udstilling KICK OFF, der leverer et
æstetisk indspark til fodbolden som globalt fænomen. KICK OFF vises
frem til den 8. august – book en workshop allerede nu – se bagsiden!

FLOOR WESSELING, BLOOD IN BLOOD OUT, 2006-

KICK OFF belyser og problematiserer gennem vidt forskellige samtidskunstværker
fodboldens væsen som en kulturel bevægelse, der griber hundrede millioner af
mennesker, og som ikke blot gennemsyrer mediernes journalistiske dækning, men
også reklamer, mode, computerspil, film – og billedkunst. Kunstnere kaster på hver
deres måde kritiske og analytiske blikke på fodboldens flertydige univers, som alle
markerer, at sporten og spillet ikke længere kan tænkes og tydes adskilt fra det verdensmarked og den verdenskultur, som fodbolden har udviklet sig til.

Nikolaj vil gerne i kontakt med alle typer af børn og unge. Udstillingen og vores
workshops kan opleves og bruges, hvad enten du er freak eller hater, tilhænger eller
modstander af fodbold eller samtidskunst.
Vi lader børn og unges egne erfaringer og relationer til fodboldspillet og fodboldkultur stå i centrum i legende workshops og både fjollede og seriøse turneringer på pladsen foran Kunsthallen.
Udgangspunktet er børn og unges oplevelser af værkerne og den betydning, fodbolden har i deres verden.

LAURENT PERBOS, LE PLUS LONG BALLON DU MONDE, 2008

Workshops
Vi starter i udstillingen, hvor vi sammen går tæt på udvalgte værker, bl.a Laurent
Perbos’ 1, 3 meter lange FIFA-godkendte fodbold og FloorWesselings remixede fodboldtrøjer, som smelter fodboldens arvefjender sammen. Herefter designer vi vores
egne nationalsymboler, holdlogoer og bannere af farvestrålende rester af sportstekstil fra Hummels produktioner.Til slut går vi på gaden og afprøver bannerne i
en turnering på Nikolajs sekskantede streetbane med tre mål.Vinderen er ikke det
hold, der scorer flest mål, men det hold, der har færrest mål scoret imod sig!

Målgruppe: Børn og unge fra 5 til 15 år
Pris/entre: 400 kroner pr. hold
Varighed: 2,5 time inklusive lille saftevandspause

Booking: Ring eller send en mail til Hilde Østergaard på:
hoe@kunsthallennikolaj.dk eller tlf. 33 18 17 86

Læringsmateriale
Vi har produceret et trykt læringsmateriale, som især henvender sig til unge. Materialet giver gennem diskussioner af fodboldens kultur og konkrete opgaver og
værkanalyser et dybere indblik i udstillingens temaer og værker. Materialet udleveres gratis og tilsendes som klasse/gruppesæt i forbindelse med bestilling af workshops.
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