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Unter Nachbarn BLANDT NABOER

I Det Kunstpædagogiske Labora-
torium finder 10 børn og unge
ind til deres kunstneriske åre.
Sessionen i Dany Hecks atelier i
Flensborg er en del af Interreg-
projektet NEXUSPro2017.

FLENSBORG. Victor på 11 år klippe-klistrer, Sa-
muel på 14 år maler koncentreret en kæmpe,
Philip foretrækker at arbejde med blyant, og Ki-
ra på 14 år smører hele papiret til i forskellige
farver, men det bliver gjort kontrolleret. 
Ungdomskunstgruppen er meget kreativ og

har kunstneriske friheder som en stor fælles li-
denskab. De unge kreative mødes hver anden
lørdag i Dany Hecks atelier. Den uddannede
kunstpædagog er den ledende ånd, hun indgy-
der mod, motiverer, kritiserer, men hun gør det
konstruktivt og engageret. Hos hende lærer
kunstspirerne den store kunst at være kreativ
og forstå det slumrende potentiale, de reelt går
og gemmer på. 
- Det er helt utroligt, som børnene og de un-

ge mennesker udvikler sig her. De har forskelli-
ge udgangssituationer, går på forskellige skoler,
og de er ikke lige gamle. Men interessen for og
lysten til kunst har smeltet dem sammen til et
kreativt interessefællesskab, forklarer den 47-
årige kunstpædagogiske leder Dany Heck. Det
Kunstpædagogiske Laboratorium er en del af
Interreg-projektet NEXUSPro2017, hvor kunst-
og kulturpædagogiske børne- og ungdomspro-
jekter er i fokus. Det går primært ud på at for-
ske i kunstprojekter og deres interkulturelle be-
tydning samt gennemføre kunst i praksis.
- Jeg synes, det er rigtig sjovt at arbejde med

børnene. Ved selv at prøve tingene af, udvikler
de unge en sund selvbevidsthed og finder deres
eget kunstneriske sprog. Det er det vigtigste
ved projektet, siger Dany Heck. Til kunstsessio-
nerne starter hun med at udstikke et emne, som
eleverne skal gøre sig notitser om. I dag gælder
det kontraster. Hovederne bliver lagt i blød, og
pludselig får fantasien hos de unge mennesker
vinger. Alle har fået en idé: lyst/mørkt,
sort/hvidt, liv/død, vidende/uvidende, lille/stor
og lys/skygge. De fremlagte male- og tegnered-
skaber bliver hentet i løbet af nul komma fem,
Samuel fastgør det store ark papir til en træbuk
med tape, Kira sætter sig på hug foran staffeli-
et, og Lene finder en plads på gulvet. For ele-
verne kan det næsten ikke gå hurtigt nok med

at bringe deres skabende kraft til udfoldelse. Og
det er præcis det, som Dany Heck gerne vil op-
nå! At de udvikler, tegner, maler eller klatter
deres egne idéer på papiret og går i dybden
med detaljerne. Frit løb for fantasien!
Dany forklarer sit koncept: 
- Jeg udstikker bare en retning, kommer med

et indspark som en slags inspiration. Men vi dis-
kuterer også begreber, og derefter er de over-
ladt til sig selv og har masser af tid til at skabe
deres eget kunstværk, helt som de selv har lyst. 
Til sidst i workshoppen er der billedevalue-

ring. Dany Heck tager sig god tid til hver enkelt
elev, hun stiller spørgsmål, betragter billedet fra
alle sider og opfordrer ofte de unge kunstnere
til at beskæftige sig med deres værk. »Det«, si-
ger hun, »er et af de vigtigste momenter. Ele-
verne får feedback fra mig, lærer deres værk
endnu bedre at kende og også fra en anden vin-
kel«. Dany har selvfølgelig også sine egne klare
forestillinger og en mening om værkerne, hun
giver tips til, hvordan man kan få detaljer eller
f.eks. en skygge til at fremstå endnu mere tyde-
ligt. Under denne »mønstring« understreger
hun gang på gang over for kunsteleverne, at
det er deres eget værk. 
Liesa på 15 år får at vide, hvordan hun kan

give sine kvindeskikkelser endnu mere kontrast.

Hun går tilbage i atelieret og prøver, om det
virker. I sin fritid kan hun godt lide at tegne
mangaer (japanske tegneserier) og føler sig rig-
tig godt tilpas her hos Dany, fortæller hun. Phi-
lip på 16 år forsegler sit færdige værk med spe-
cialspray, og Marie på 14 år udtværer alligevel
linjerne på blyantstegningen af hendes mørke
skov lidt mere. Men der mangler noget, for
hvordan tegner man egentlig en flagermus? Sa-
muel hjælper hende. Er hovedet for stort eller
for lille? Ligner hovedet ikke snarere et hunde-
hoved? 
- Vi er også i dialog med hinanden. Jeg læg-

ger nogle gange et spørgsmål ud til hele grup-
pen. Hvad mener I om det? Passer funklende
stjerner ind her? Er kontrasten mellem vand og
himmel tydelig nok? På den måde lærer de også
at lytte til kritik og håndtere andres forslag på
en konstruktiv måde, lyder Dany Hecks beskri-
velse af den pædagogiske komponent. 
I anden halvdel af sessionen kan eleverne

tegne, hvad de har lyst til, arbejde videre på
ufærdige værker eller finde på noget nyt. 
- De fire timer flyver bare af sted. Mine bed-

ste billeder har jeg lavet her!, fortæller Samuel,
mens han koncentreret arbejder videre på sin
kæmpe. Til sidst skal der ryddes op og pakkes
væk, og de næste mødedatoer skal også lige på

plads. Døren til atelieret går op, og Samuel, Ki-
ra, Liesa og alle de andre forsvinder i alle ret-
ninger. Om to uger mødes kunstspirerne igen
her i Danys atelier.

Angela Jensen

Kunsten at være kreativ

Den 50-årige Markus Her-
schbach, freelancekunstner og
forsker, er en af initiativtager-
ne til projektet NEXUS-
Pro2017. I projektperioden vil
han analysere kunst- og kul-
turprojekter og følge arbejdet
i Det Kunstpædagogiske Labo-
ratorium på et videnskabeligt
grundlag. Markus Herschbach
har siden juli 2012 arbejdet på
sin ph.d.-afhandling med tit-
len »Undersøgelse af effektivi-
teten af transkulturelle, kunst-
og kulturpædagogiske børne-
og ungdomsprojekter i det
dansk-tyske grænseland set på
baggrund af kulturelle uddan-
nelsesteorier og videreudvik-

ling af kunstpædagogiske
koncepter – med Prof. Dr.
Manfred Blohm fra Flensborg
Universitet som vejleder.

Titlen lyder jo meget viden-
skabelig. Hvad betyder det,
hvis det skal siges kort?

Markus Herschbach: Den
grundlæggende idé med pro-
jektet er at udnytte grænse-
overskridende projekter mere
optimalt fremadrettet. Jeg un-
dersøger afsluttede projekter
og følger igangværende, der
beskæftiger sig med kunst og
unge mennesker. 

Hvordan ser det ud i prak-
sis?
Markus Herschbach: Jeg un-

dersøger 35 dansk-tyske pro-
jekter, som har fundet sted
omkring billedkunst inden for
de seneste 10 år. Regionskon-
toret i Padborg har stillet slut-

rapporter og ansøgningsfor-
mularer for mikroprojekter fra
Interreg-projekterne »People
to People«, »KulturBro« og
»KulturDialog« til rådighed for
mig. Desuden følger og iagtta-
ger jeg børnene og de unge i
Dany Hecks Kunstpædagogi-
ske Laboratorium.

NEXUS-projektet har jo
været i gang siden juli 2012.
Er der allerede nu kommet ny
eller overraskende viden
frem?

Markus Herschbach: Jeg vil
ikke foregribe resultaterne,
men ud af de 35 projekter be-
skæftiger kun fem til seks sig
udelukkende med kunst, hvor
professionelle kunstnere har
været med ind over. Alle øvri-
ge beskæftiger sig kun perife-
risk med kunst og kunstpæda-
gogik. Disse komponenter er

muligvis skrevet ind i projek-
tansøgningen ud fra andre
motiver. Så det skal undersø-
ges nærmere.

Det lyder lidt som kritik. Er
det forskeren i dig, der taler
her?

Markus Herschbach: På det
punkt er jeg lidt splittet, for jeg
er jo både forsker og kunstner.
Jeg arbejder også som kunstner
og har tidligere selv stået i
spidsen for dansk-tyske projek-
ter. Jeg har forhåbninger om,
at NEXUS-projektet både ud-
mønter sig i et videnskabeligt
og forskningspræget arbejde
og i en slags håndbog for kom-
mende projekter. 

Så de kan gøre det bedre?
Så man går fra at være ama-
tør til at have et professio-
nelt projekt?

Markus Herschbach: Vi øn-

sker ikke at optræde skoleme-
steragtigt og løfte pegefinge-
ren, men for nogle projekters
vedkommende kunne kvalite-
ten og konceptet sagtens for-
bedres. Derfor har vi jo også
taget initiativ til vores eget
børne- og ungdomskunstpro-
jekt, så der kan læres praksiso-
rienteret. Hvordan omsætter
ungdomskunstgruppen en
problemstilling, og kan jeg
bruge det til at udvikle alment
gældende metoder, som også
kan bruges på universitetet?
Det er min problemstilling.

Kulturel (ud)dannelse er
meget oppe i medierne for ti-
den. Hvordan ser du på den
diskussion?

Markus Herschbach: Ja, det
udtryk benyttes gerne. Men
hvad betyder det egentlig?
Mere kunstpædagogik på sko-

lerne? Er lærerne egentlig til-
strækkeligt uddannet til det?
Eller skal forældre melde deres
børn til projekter uden for
skolens regi, så de får kulturel
(ud)dannelse? Det er der jo så
igen kun et bestemt dannel-
seslag, der har råd til. Vi vil i
hvert fald stille mange spørgs-
mål og analysere kritisk.

Hvad er der ellers planer
om i projektperioden?

Markus Herschbach: I sam-
arbejde med Flensborg Univer-
sitet, Syddansk Universitet og
Institut für Qualitätsentwic-
klung an Schulen in Schles-
wig-Holstein (IQSH) vil vi alle-
rede i år tilbyde efteruddan-
nelse til pædagoger og lærere.
Efter tre til fire moduler kan
deltagerne kalde sig »Kultur-
spejder«. 

Angela Jensen.

Fra amatør til et professionelt projekt

Under den afsluttende kritiske og konstruktive »mønstring« vurderer Dany Heck Philips værk.

Markus Herschbach undersøger i øjeblikket 35
dansk-tyske projekter med henblik på kunst-
pædagogiske aspekter og kvalitet.
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»Unter Nachbarn -  blandt naboer« er et fælles projekt i: Projektet støttes af:

• Ungdomskunstgruppen mødes hver 14.
dag i Dany Hecks atelier i Flensborg. Den
47-årige kvinde har været freelancekunst-
ner i 13 år og beskæftiger sig med maler-
kunst, billedhuggerkunst og store kunstne-
riske projekter. Hun giver tegnekurser på
aftenskolen og Ostseeschule, hun har et
lektorat på Flensborg Universitet og delta-
ger i kunstsymposier og festivaller. I Det
Kunstpædagogiske Laboratorium er Dany
Heck ansvarlig for den praktiske gennem-
førelse af børne- og ungdomskunstprojek-
tet i NEXUSPro2017 samt for den interkul-
turelle kontakt mellem danske og tyske
børn, unge, kunstnere og kulturinstitutio-
ner. Ungdomsgruppens værker bliver vist
på den grænseoverskridende Aabenraa
ARTweek, en event for samtidskunst, fra
den 1. til den 11. august 2013. Her er der
også planlagt kunstworkshops og installa-
tioner omkring temaet »Intervention i det
offentlige rum« med unge danskere og ty-
skere.
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