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i samarbejde med følgende partnere, som bidrager økonomisk, men ikke har indflydelse på det redaktionelle indhold

Den 50-årige Markus
Herschbach, freelance-
kunstner og forsker, er en af
initiativtagerne til projektet
NEXUSPro2017. I projektpe-
rioden vil han analysere
kunst- og kulturprojekter
og følge arbejdet i Det
Kunstpædagogiske Labora-
torium på et videnskabeligt
grundlag. Titlen lyder jo me-
get videnskabelig. Hvad be-
tyder det, hvis det skal siges
kort?

– Den grundlæggende idé
med projektet er at udnytte
grænseoverskridende pro-
jekter mere optimalt frem-
adrettet. Jeg undersøger af-
sluttede projekter og følger
igangværende, der beskæf-
tiger sig med kunst og unge
mennesker. 

Hvordan ser det ud i prak-
sis?

– Jeg undersøger 35
dansk-tyske projekter, som
har fundet sted omkring bil-
ledkunst inden for de sene-
ste 10 år. Regionskontoret i

Padborg har stillet slutrap-
porter og ansøgningsfor-
mularer for mikroprojekter
fra Interreg-projekterne
»People to People«, »Kultur-
Bro« og »KulturDialog« til
rådighed for mig. Desuden
følger og iagttager jeg bør-
nene og de unge i Dany
Hecks Kunstpædagogiske
Laboratorium.

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

– Jeg vil ikke foregribe re-
sultaterne, men ud af de 35
projekter beskæftiger kun
fem til seks sig udelukken-
de med kunst, hvor profes-
sionelle kunstnere har væ-
ret med ind over. Alle øvrige
beskæftiger sig kun perife-
risk med kunst og kunstpæ-
dagogik. Disse komponen-
ter er muligvis skrevet ind i
projektansøgningen ud fra
andre motiver. Så det skal
undersøges nærmere.

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

– På det punkt er jeg lidt
splittet, for jeg er jo både
forsker og kunstner. Jeg ar-
bejder også som kunstner
og har tidligere selv stået i
spidsen for dansk-tyske
projekter. Jeg har forhåb-
ninger om, at NEXUS-projek-
tet både udmønter sig i et vi-
denskabeligt og forsknings-
præget arbejde og i en slags
håndbog for kommende
projekter. 

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

– Vi ønsker ikke at optræ-
de skolemesteragtigt og løf-
te pegefingeren, men for
nogle projekters vedkom-
mende kunne kvaliteten og
konceptet sagtens forbed-
res. Derfor har vi jo også ta-
get initiativ til vores eget
børne- og ungdomskunst-
projekt, så der kan læres
praksisorienteret. Hvordan
omsætter ungdomskunst-
gruppen en problemstil-
ling, og kan jeg bruge det til
at udvikle alment gældende
metoder, som også kan bru-

ges på universitetet? Det er
min problemstilling.

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

– Ja, det udtryk benyttes
gerne. Men hvad betyder
det egentlig? Mere kunstpæ-
dagogik på skolerne? Er læ-
rerne egentlig tilstrækkeligt
uddannet til det? Eller skal
forældre melde deres børn
til projekter uden for sko-
lens regi, så de får kulturel
(ud)dannelse? Det er der jo
så igen kun et bestemt dan-

nelseslag, der har råd til. Vi
vil i hvert fald stille mange
spørgsmål og analysere kri-
tisk.

Hvad er der ellers planer
om i projektperioden?

– I samarbejde med Flens-
borg Universitet, Syddansk
Universitet og Institut für
Qualitätsentwicklung an
Schulen in Schleswig-Hol-
stein (IQSH) vil vi allerede i
år tilbyde efteruddannelse
til pædagoger og lærere. Ef-
ter tre til fire moduler kan
deltagerne kalde sig »Kul-
turspejder«.

Fra amatør til et professionelt projekt
Af: Angela Jensen,
angela.jensen@t-online.de
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NEXUSPRO2017
■ Interreg-projektet NEXU-
SPro2017 blev skudt i
gang i juli 2012, og pro-
jektperioden er fastsat til
tre år. Flensborg Universi-
tet, Kunst & Visuelle Medi-
er, er Leadpartner på pro-
jektet. Målet med projek-
tet er gennem en systema-
tisk, ressourceorienteret
videreudvikling af kunst-
og kulturpædagogiske
børne- og ungdomspro-
jekter at fremme og for-
bedre dialogen i grænse-
regionen vedvarende i
praksis. Ud over Syddansk
Universitet Odense indgår
Institut für Qualitätsent-
wicklung an Schulen in
Schleswig-Holstein (IQSH)
i Kiel, University College
Haderslev samt skoler og
kunstskoler for unge i de
deltagende regioner som
samarbejdspartnere.
www.nexu-
spro2017.word-
press.com/

Praksis møder forskning. Kunstpædagogen Dany Heck, til
venstre, leder ungdomskunstgruppen, mens Markus
Herschbach iagttager deltagerne og senere analyserer og
evaluerer sine resultater. 

FLENSBORG: Victor på 11 år
klippe-klistrer, Samuel på
14 år maler koncentreret en
kæmpe, Philip foretrækker
at arbejde med blyant, og
Kira på 14 år smører hele pa-
piret til i forskellige farver,
men det bliver gjort kon-
trolleret. 

Ungdomskunstgruppen
er meget kreativ og har
kunstneriske friheder som
en stor fælles lidenskab. De
unge kreative mødes hver
anden lørdag i Dany Hecks
atelier. Den uddannede
kunstpædagog er den le-
dende ånd, hun indgyder
mod, motiverer, kritiserer,
men hun gør det konstruk-
tivt og engageret. Hos hen-
de lærer kunstspirerne den
store kunst, at være kreativ

og forstå det slumrende po-
tentiale de reelt går og gem-
mer på. 

– Det er helt utroligt, som
børnene og de unge menne-
sker udvikler sig her. De har
forskellige udgangssitua-
tioner, går på forskellige
skoler, og de er ikke lige
gamle. Men interessen for
og lysten til kunst har smel-
tet dem sammen til et krea-
tivt interessefællesskab,
forklarer den 47-årige
kunstpædagogiske leder
Dany Heck. 

Det Kunstpædagogiske
Laboratorium er en del af In-
terreg-projektet NEXU-
SPro2017, hvor kunst- og
kulturpædagogiske børne-
og ungdomsprojekter er i
fokus. Det går primært ud
på, at forske i kunstprojek-
ter og deres interkulturelle
betydning samt gennemfø-
re kunst i praksis.

Selvbevidsthed
– Jeg synes, det er rigtig
sjovt at arbejde med børne-
ne. 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 kunstsessionerne star-
ter hun med, at udstikke et
emne, som eleverne skal gø-
re sig notitser om. I dag gæl-
der det kontraster. Hoveder-
ne bliver lagt i blød, og plud-
selig får fantasien hos de
unge mennesker vinger. Al-
le har fået en idé: lyst/
mørkt, sort/hvidt, liv/død,
vidende/uvidende, lille/
stor og lys/skygge. De frem-
lagte male- og tegneredska-
ber 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 staf-
feliet, og Lene finder en
plads på gulvet. For elever-
ne kan det næsten ikke gå
hurtigt nok med at bringe
deres skabende kraft til ud-
foldelse. Og det er præcis
det, som Dany Heck gerne
vil opnå! At de udvikler, teg-
ner, maler eller klatter deres
egne idéer på papiret og går
i dybden med detaljerne.
Frit løb for fantasien!

Dany forklarer sit kon-
cept: 

– Jeg udstikker bare en
retning, kommer med et
indspark som en slags in-
spiration. Men vi diskuterer
også begreber, og derefter
er de overladt 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 billedevaluering. Dany
Heck tager sig god tid til
hver enkelt elev, hun stiller
spørgsmål, betragter bille-
det fra alle sider og opfor-
drer ofte de unge kunstnere
til at beskæftige sig med de-
res værk. 

– Det er et af de vigtigste
momenter, siger hun og
fortsætter: – Eleverne får fe-
edback fra mig, lærer deres
værk endnu bedre at kende
og også fra en anden vinkel. 

Eget værk
Dany har selvfølgelig også
sine egne klare forestillin-
ger og en mening om vær-
kerne, hun giver tips til,

hvordan man kan få detaljer
eller f.eks. en skygge til at
fremstå endnu mere tyde-
ligt. Under denne »møn-
string« understreger hun
gang på gang over for kunst-
eleverne, at det er deres
eget værk. 

Liesa på 15 år får netop at
vide, hvordan hun kan give
sine kvindeskikkelser end-
nu mere kontrast. Hun går
tilbage i atelieret og prøver,
om det virker. I sin fritid kan
hun godt lide at tegne man-
gaer (japanske tegneserier)
og føler sig rigtig godt tilpas
her hos Dany, fortæller hun.
Philip på 16 år forsegler sit
færdige værk med special-
spray, og Marie på 14 år ud-
tværer alligevel linjerne på
blyantstegningen af hendes

mørke skov lidt mere. Men
der mangler noget, for hvor-
dan tegner man egentlig en
flagermus? Samuel hjælper
hende. Er hovedet for stort
eller for lille? Ligner hove-
det ikke snarere et hunde-
hoved?

– Vi er også i dialog med
hinanden. Jeg lægger nogle
gange et spørgsmål ud til
hele gruppen. Hvad mener I
om det? Passer funklende
stjerner ind her? Er kontra-
sten mellem vand og him-
mel tydelig nok? På den må-
de lærer de også at lytte til
kritik og håndtere andres
forslag på en konstruktiv
måde, lyder Dany Hecks be-
skrivelse af den pædagogi-
ske komponent. 

Kunsten at være kreativ
NEXUS: I Det
Kunstpædagogiske
Laboratorium fin-
der 10 børn og unge
ind til deres kunst-
neriske åre. Sessio-
nen i Dany Hecks
atelier i Flensborg
er en del af Inter-
reg-projektet NEX-
USPro2017.

Tekst og foto af: 
Angela Jensen, 
angela.jensen@t-online.de

Koncentrerede og engagerede skaber de unge kunstnere deres egne personlige mester-
værker til kunstsessionen. 


