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På den anden side
Ungdommens Vårsalong 2021 blev
lidt på den anden side.
I coronaens skær blev de traditionelle
lokale udstillinger og den landsdækkende udstilling aflyst.
Men det skal ikke holde Ungdommens Vårsalong fra at vise de bedste
værker til alle, der er interesserede.
I 2021 gik vårsalongen digitalt med
en virtuel udstilling af alle værker, og i
denne kunstbog finder du 30 udvalgte værker.
God fornøjelse med at fordybe dig i
kunstværkerne og de unges tanker.
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Eventyrligt perspektiv

Alvilda Flensborg
Beskrivelse af værket

Kunstværket handler om kontraster og perspektiver, hvor man i
værket kan se de to vidt forskellige karakterer fra samme eventyr.
Det skal forestås som, at alting ikke altid er så sort på hvidt, og
den anden side af tingene, altså kontrasten, ofte ikke er så fjern
som man kan tro.
Jeg elsker at tegne digitalt, da der er næsten uendelige muligheder for hvad der er muligt.
Jeg synes det er meget sjovt at udfordre min kreativitet og kaste
mig selv ud i kunstneriske prøvelser og konkurrencer.
Jeg er stor fan af nogle af de mere realistiske malere og digitale
kunstnere. Jeg er især inspireret af den polske kunstner, Jakub
Rozalski, som har nogle bizarre motiver, i realistiske landskaber.
Det betyder meget at kunne illustrere de ting jeg får i hovedet, og
overføre dem fra ideer til papiret.

UP.YOURS, please
(Upcycle Your Old Clothes, Please)

Chloe Yeager, Rosa Hansen, Katrine Bjørn Due
Beskrivelse af værket

Den konceptuelle ide bag værket er afdækningen af modebranchens absurditet og overflod, der vises gennem vores formgivning, samt måden hvorpå vi har arbejdet med at ændre på produktets oprindelige udseende/anvendelsesmulighed.
Vi inviterer beskuerene til at tage stilling til at gøre brug af sit
gamle tøj via fx. upcycling, det handler om en ændring i opfattelsen af nyt versus gammelt.
Helt konkret har vi gjort brug af gamle skjorter og nylonstrømper
og bragt dem over “på den anden side” af ... En gammel opfattelse?, En gammeldags købsmentalitet?, En tidligere brug og smid
væk tankegang? … der er mange tilgange i hverdagen hvor man
kan komme over “på den anden side”.
Vi begyndte meget løst med at prøve at sætte noget på en gine
tage et foto og tage af igen. Det gjorde vi mange gange inden vi
besluttede, hvilken vej vi ville med værket.
Vi havde en snak om temaet og hvilke ord, vi kunne sætte på.
Det er jo oplagt at vores genbrug blev noget nyt på den anden
side. De ord vi arbejdede med var tildækket/afdækket absurditet,
corona, uhygge, halv/halv og selvfølgelig på den anden side.

Beyond the lillac

Isabella May Taylor
Beskrivelse af værket

Værket forestiller en skov på toppen af et bjerg. Der er tre døre
ved siden af bjerget, der er noget lilla farve bag træerne og der er
en klar nattehimmel.
Jeg elsker at arbejde med maling, mest akryl.
Temaet “på den anden side” er et inspirerende tema, fordi det er
meget åbent, det kunne være hvad som helst. Jeg får min inspiration fra mange forskellige steder, film, spil, internettet og lignende.
Der er ikke en specifik kunstner der inspirerer mig, men dyster og
realistisk kunst er genrer, jeg holder meget af og er det jeg foretrækker.
For mig er kunst en sjov hobby, det giver mig mulighed for at udtrykke mig på en visuel måde og eksperimentere med nye materialer og teknikker.

Brønshøj om natten

Emilie Kristine Slaikjær
Beskrivelse af værket

Da jeg tog billedet, tænkte jeg på farverne. Tankerne bag er, at
hvis man kender Brønshøj, så er det noget helt andet at være der
når det er mørkt, end når det er lyst.
Man får en helt speciel følelse, og man bliver glad af de forskellige
lys, om det så er fra 2a eller 5c der kommer kørende, fra butikkerne, eller fra de mange lyskæder der hænger rundt omkring
på folks altaner og på Staalvand. På billedet kan man Frederikssundsvej, Shell Tankens skilt og bussen 2a, som tit kører igennem
Brønshøj.
Jeg kan bedst lide at bruge telefonen til, at tage billeder, fordi den
har rimelig OK kvalitet og så har man den altid ved hånden, så
hvis man ser noget man vil tage et billede af, så er det dejlig nemt.
Nogle gange hiver jeg dog min mors Canonkamera frem, og tager
nogle billede, men jeg holder mig som sagt mest til min telefon.
I starten inspirerede emnet mig egentlig ikke, men så gik det op
for mig, at et billede sagtens kan have et emne, uden det er mega
tydeligt hvad emnet er. Jeg tror ikke, at mit billede viser emnet
særlig tydeligt, men med en lille beskrivelse giver det meget god
mening, synes jeg selv. Så efter det gik op for mig, fik jeg egentlig
ret godt gang i produktionen, og så blev jeg inspireret til rigtig
mange billeder man kunne tage som passede til emnet.
Jeg kan rigtig godt lide musik. Jeg hører musik så tit jeg kan komme til det, og jeg føler faktisk at mit billede sagtens kunne blive
brugt til et albumcover, så der er lidt en sammenhæng der.
Jeg er egentlig ikke så super interesseret i kunst, men jeg elsker
når der kan være et samvær omkring det. Det er mega hyggeligt
når man kan kan være sammen med andre om det man nu laver.
For eksempel snakkede vi om emnet “På den anden side” i fællesskab i klassen, og der brainstormede vi hvilke billeder, man for
eksempel kunne tage.

Døden

Lauge Hoeg Mikkelsen
Beskrivelse af værket

Man ser et skelethoved, som er delt op i to sider. Den ene side er
livet, kærligheden og alt det gode, symboliseret ved en blomst,
lysindfald og lyse farver.
Den anden side er fuld af had, død og råddenskab, symboliseret
ved orme, jord og mørke. Jeg har tænkt på religion og symbolikker, mens jeg lavede billedet, og på hvad der sker efter døden.
Skelethovedet symboliserer sjælen, fordi det er svært at tænke
på eller tegne sjælen, som et ikke-fysisk objekt.
Til billedet har jeg brugt følgende materialer: Posca, farveblyant,
Copic Markers, karton med struktur.
Mine yndlingsmaterialer er farveblyanter (Prismacolours), tus
(Copic Makers, Posca). Jeg kan også godt lide at tegne på min
tablet. Der bruger jeg programmet Sketch Book.
Jeg følger forskellige på TikTok og Youtube, som inspirerer mig
både med motiver og teknikker. Jeg har også nogle motiver, som
jeg ofte tegner og bliver ved med at vende tilbage til. Blandt andet
skelethoveder, biler og ansigtsdele. Jeg kan godt lide at tegne og i
det hele taget lave noget, som er meget detaljeret.
Jeg kan bedst lide den realistiske genre.
Det at arbejde med kunst får mig til at slappe af, og jeg undslipper lidt virkeligheden, når jeg sidder og pusler med mit eget.

Kulde

Sigurd Ringmann Ussing Christensen
Beskrivelse af værket

Kulde er et værk, der prøver at vise det absurde i dagligdagen
med, hvordan noget så simpelt som en bygning kan forvrænges,
eller noget så normalt som ens egen krop. Det er derfor at jeg har
brugt min egen krop som en del af værket.
Normalt arbejder jeg enten med akrylmaling eller vandfarve. I
dette billede er det en blanding imellem akryl og oliekridt.
Jeg får normalt min inspiration gennem de følelser, jeg får fra
musik. I forhold til dette værk er det sangen “Put Mig” af Mikael
Simpson, der har inspireret mig.
Temaet “på den anden side” forstod jeg, og jeg tolkede det som
“på den anden side af realiteten”, og hvordan ting kan visuelt
forvrænges til et punkt, hvor de gør en ukomfortable. Hvilket er
noget som sker for mig tit, især når jeg er ved at falde i søvn.
Jeg er rigtig stor fan af Andy Warhol samt små kunstnere som
him.no. Eller musik af folk som Nick Cave eller Gorillaz.
At arbejde med kunst er for mig at opfylde et af mine livsbehov.
At jeg kan skabe værker ud af mit sind og mine følelser er den
største ære for mig.

Uden titel

Zeinab Sweidan
Beskrivelse af værket

Mit maleri forestiller en kvinde og er et akrylmaleri malet på lærred. Det er et shout out til kvinden.
Jeg kan lide at arbejde med tegning og akvarel på papir og med
akryl og olie på lærred.
Nogle gange får jeg inspiration fra billeder på nettet og andre
gange fra mig selv.
Jeg holder af mange forskellige kunst arter og meget af manga
og comics.
Det betyder rigtig meget for mig at arbejde med kunst, fordi jeg
elsker kunst, og det gør mig glad.

Linoleumstryk

Signe Westergaard
Beskrivelse af værket

Mit linoleumstryk er lavet i A3 og skåret i linoleum. Jeg ville gerne
lave noget med corona, da jeg synes, det er fedt at arbejde med
emner, der er aktuelle for tiden.
Det blev til et tryk, hvor der sidder en pige i en stue og kigger ud
på seeren. Jeg har prøvet at få et lidt trist og kedsomt udtryk
frem. Vinduet er et element, der viser tilstedeværelsen af verden
udenfor, der i øjeblikket er i en tilstand, vi aldrig har oplevet før.
Jeg har leget lidt med tanken om at skulle lave noget ‘på den
anden side’ af vinduet for at synliggøre det mere.
Mit favoritmateriale her for tiden er helt klart linoleumstryk, ellers
har jeg arbejdet rigtig meget med akvarel.
Jeg får mest af alt inspiration til kunst i hverdagen. Det kan være,
når jeg hører en god sang, har gået en tur og set noget smukt,
eller hvis jeg bare sidder og skitserer. Temaet ‘på den anden side’
synes jeg er super fedt, og som sagt bliver jeg nok ved med at
udvikle og arbejde mere med dette tryk.
Jeg er meget inspireret af Dea Trier Mørch og hendes linoleumstryk, ellers er jeg helt vild med Pipilotti Rists verden og vilde
installationer.
Generelt holder jeg bare rigtig meget af at være kreativ. Der giver
mig et pusterum, og det er vigtigt for mig at være kreativ hver
dag, selvom jeg ikke lige nødvendigvis føler mig inspireret.

Maskerade

Ida-Luna Cassøe Meyer, Youssef Abul-Foul, Ida Ettrup
Beskrivelse af værket

Vi har lavet selvportrætter af perleplader.
Først tog vi et kedeligt billede af os selv med mundbind på, så
farvede vi det i vilde farver og til sidst lavede vi et selvportræt af
perler med de vilde farver.
Ida kan lide at lave perleplader, tegne og male, Ida-Luna elsker at
lave perleplader og Youssef kan lide at bruge sine hænder gerne
til træarbejde, til at male og til perleplader, han har før deltaget i
Vårsalong med kaktusser lavet af perler.
For os kom årets tema automatisk til at handle om Corona - før
og efter Corona - hvad vi savner og glæder os til: kærligheden,
festerne og kunne gøre det vi plejer. Vi synes det var sjovt.
Vores personale på skolen er gode til at spotte hvad vi kan lide at
arbejde med af materialer, så får vi sammen gode ideer til, hvordan vi kan arbejde med emnet.
Vi holder især af kunstnere, der laver kunst med hjertet. Ideer til
kunst gennem dagligdagsting og snakke.
For Ida-Luna betyder det at arbejde med kunst meget. Det giver
hende ro, og for Ida giver det ro mens det er rart at koncentrere
sig. Youssef synes det er sjovt og det er rart at bruge sine hænder.

Overwhelmed

Casper Odin Hartvig
Beskrivelse af værket

Overwhelmed er lavet med akrylmaling og en tynd, hvid poscatus. Det begyndte med noget blåt maling på et stort lærred. Ved
brug af en pensel begyndte der at komme nogle vilde strøg, men
det tog et par uger før, der blev tilføjet mere på det.
På Overwhelmed ses en person, der falder dybt ned i vand, under
ham bliver det mørkere, og over ham forsvinder der luftbobler.
Der er ikke nogen detaljer på personen, kun få skygger. Vandets
overflade og havbunden kan ikke ses.
Jeg tegner normalt digitalt på min iPad, men jeg elsker også at
tegne traditionelt og male med akryl.
Normalt får jeg min inspiration fra enten sociale medier (fx Pinterest, Instagram og Youtube), men den kommer også fra mange
andre steder som venner, drømme eller min fantasi og naturen.
Jeg er særlig vild med animation, og Walt Disney er ham, som
virkelig fik mig til at være interesseret for det.
Kunst er noget, jeg selv kan kontrollere, det er kun min fantasi,
der stopper, hvad jeg kan lave, og jeg bestemmer farverne, linjerne og strøgene.

Uden titel

Anna-Sofie Krogh
Beskrivelse af værket

Ideen er at illustrere, at vi i fællesskab - sorte og hvide rækker ud
efter en verden, hvor vi kan leve sammen i harmoni.
Normalt arbejder jeg med helt almindelig akrylmaling, pensel og
for det meste lærred.
Jeg henter min inspiration i at følge med i alt, hvad der sker i verden, for eksempel hvad der sker i USA, hvor der er skabt en større
forskel mellem mennesker.
Men mine ideer kommer generelt fra inspiration fra hele verden
omkring mig. Da jeg så hørte om temaet “på den anden side”,
begyndte det at give mig tanker om, om vi ikke på en eller anden
måde kunne få verden ud på den anden side.
Jeg er inspireret af ekspressionismen, men jeg synes at det er
mega interessant at arbejde med mange forskellige kunstgenre.
Kunst for mig er et frirum, hvor jeg får en chance for at udtrykke
mig gennem kunst og være kreativ.

What’s left

Anine Emilie Arentsen
Beskrivelse af værket

Mit værk er en efterligning af en Air Jordan 1 sko. Jeg startede
med at forme en klump ler, så den fik nogenlunde samme form
som den originale sko, og så udhulede jeg den. Derefter begyndte
jeg så at lave detaljerne på skoen som snørebåndet, syningerne
og Nike-logoet. Til sidst malede jeg den i de samme farver som
den originale sko.
Når jeg arbejder med keramik, kan jeg bedst lide at forme ting i
porcelænsler. Det er nemt at forme og lave detaljer i, og så kan jeg
godt lide det fine og glatte udtryk, det får, når det er blevet brændt.
Der er mange tanker bag skoen, og selv om det ”bare” er en sko,
kan værket tolkes på mange måder.
Skoen minder mig om tiden før corona. Jeg købte dem, da jeg var i
Berlin lige inden corona brød ud. Jeg var så glad for de sko og nåede
at opleve en masse ting i dem; men i kort tid. Nu står de bare inde i
et skab. For mig symboliserer skoen en længsel efter at komme ud
på den anden side og opleve verden. Titlen what’s left kan tolkes på
flere måder, for hvad er der tilbage, og hvad er tilbage?
Min inspiration kommer mange steder fra. For det meste kommer
den fra mine egne tanker, drømme eller ting, jeg har oplevet. Lige
med denne her sko har jeg fået inspiration fra en kunstner, der
hedder Rose Eken. Hun laver virkelig mange helt vildt flotte og
vilde ting i keramik.
At være kreativ betyder rigtigt meget for mig. Jeg elsker den
følelse, det giver mig, når jeg laver noget kreativt, hvor alle mine
tanker forsvinder, og det kun er det, jeg sidder og laver i det øjeblik, der får lov til at fylde.
Nogle gange kan det føles som om, at jeg har siddet i et kvarter, og
så er der i virkeligheden gået tre timer. For mig er kunst et frirum til
at være mig selv, og jeg tror altid, det vil fylde meget i mit liv.

Husby Klitplantage

Nikolaj Jayatissa
Beskrivelse af værket

“Husby Klitplantage” er et værk som skal fremhæve den idylliske danske
natur. Det er inspireret af Husby Klitplantage nær Vesterhavet, hvor et gammelt, vindblæst træ står i bleget omgivelser, med en overskyet blå himmel.
Formålet er at vise et miljø væk fra hverdagens problemer og storbyens
larm. Et sted, hvor man kan høre bladende rasle, og vinden suse gennem
klitterne. Hvor der på den måde skabes en anden side af vores nuværende
tilstand. Hvor man bliver indsat i en stat af eufori og slipper fra den reelle
verden.
Der er en lang række materialer jeg kan lide at arbejde med. Min favorit er
akrylmaling, hvor jeg normalt arbejder i en impressionistisk/pointillistisk
stil. Jeg har på det seneste også arbejdet med en mere ekspressionistisk og
abstrakt stil, hvor jeg også bruger akrylmaling. Jeg kan også lide akvarel og
fine liners. Hvor jeg kombinerer disse to ting sammen med farvet glas for at
skabe interessante 3D-værker. De sidste materialer jeg godt kan lide at arbejde med, er grafit og soft pastels, hvor jeg skaber mere realistiske værker,
ofte inspireret af europæisk natur,
Temaet “på den anden side” fik mig til at tænke meget om, hvilken retning
jeg ville gå i. Hvor jeg valgte at gå efter at skabe en modsætning til det negative, samt bogstaveligt talt den anden side i forhold til storbyer. Jeg blandede disse to ideer sammen og skabte “Husby Klitplantage”.
Jeg får ikke inspiration fra et specifikt sted. Den kan komme fra alt: litteratur, følelser, tanker og steder. Dog finder jeg mest inspiration i ideer, jeg kan
relatere til. Hvor selv det simpelske landskab, jeg laver, har en betydning.
Jeg holder meget af impressionisme og ekspressionisme. Der er tre kunstner, jeg særligt holder af: Nina Hansen, en dansk kunstner, Jerzy Hulewicz,
en polsk kunstner og Jackson Pollock, amerikansk kunstner.
At arbejde med kunst er en “udvej” for mig. Det er noget, jeg kan lave og føle
som mig selv imens. Det er en måde at få kastet mine tanker ud. Det er ikke
altid fredfyldt og afslappende, men det er en af de ting, jeg elsker ved det.
At arbejde med kunst er noget, jeg holder meget af, og noget, jeg kan gå
timevis ind i natten med.

Portræt af P. T. Barnum

Mia Lørring Jensen
Beskrivelse af værket

Dette er et portræt af P. T. Barnum, spillet af Hugh Jackman i
filmen “The Greatest Showman”.
Filmen er baseret på en rigtigt historie, og den har altid været en
af mine yndlings. Jeg har brugt akryl til hele billedet med en god
blanding af masser af vand.
Jeg tegner rigtigt meget, hvor jeg bruger Copic marker-tusser.
Men når jeg maler bruger jeg næsten altid akrylmaling, hvor jeg
oftest blander meget vand med det.
Jeg får inspiration, når jeg ser forskellige ting. Både rundt i verden
og i serier/film. Det har passet rigtigt godt ind i den situation, vi
er i nu med corona, som har givet nem inspiration.
Jeg har altid elske af tegne og følger mange, som gør det. Jeg har
altid syntes, at Bob Ross billeder var rigtigt fede.
At arbejde med kunst er en måde jeg kan dele min interesse for
for eksempel filmkarakterer. Det er også en måde at slappe lidt af
på og få brugt lidt kreativitet i hverdagen.

Selvportræt

Henriette Clara Andersen
Beskrivelse af værket

Kunstværket er et portræt/selfie af mig selv. Jeg spiste vindruer,
og trak telefonen frem, da jeg godt kunne lide kombinationen af
de grønne vindruer og min lilla trøje.
Jeg maler for det meste med akrylfarver på papir, lærred eller
træplade. Papmache, oliefarver, oliepasteller er også lækre sager.
”På den anden side” kan være det man ikke ved endnu, eller som
man undrer sig over - den stemning præger mit selvportræt og
blikket i det. Hun læner sig fremad og ud af billedet med søgende
øjne.
Den største inspirationskilde må være ekspressionisterne både
deres kunststil og levevis med masser af klare farver og drama.
Impressionismen og post-impressionismen især, sætter jeg også
pris på. Kunstneren Ida Thorhauge, har jeg lige opdaget, og jeg
synes, det hun laver, er ret fedt.
For mig er kunst et safespace, hvor jeg kan gøre lige, hvad der
passer mig. Den nysgerrighed, man har for verden, bliver formidlet ned, og jeg føler at jeg lære mere om mig selv. Man giver sig
tid til fordybelse og opdager nye ting i processen.

På den anden side af vejen

Maj Munk Krøyer
Beskrivelse af værket

Værket viser to sider af samme verden. På højre side af maleriet
ser man det menneskeskabte, og på venstre side af maleriet ser
man naturen.
Jeg kan godt lide at male, jeg bruger akrylmaling fordi det er
nemt arbejde med.
Fra temaet ”på den anden side” fik jeg idéen med det naturlige og
menneskeskabte fordi det er to sider af samme verden. Jeg fandt
et billede af New York, som jeg så på, da jeg malede, og så prøvede jeg bare bedst muligt at få min idé ned på lærredet.
Jeg holder særligt af Bob Ross, han maler naturen virkeligt flot.
Og han er god til at forklare.
At arbejde med kunst er at få en pause, hvor man kan slappe af
og lytte til en podcast eller få tømt hovedet.

På flugt

Oscar Steenberg
Beskrivelse af værket

Det hedder på flugt og handler om at han løber fra politiet og
hans forældre.
Jeg synes at grafitti er meget godt at bruge til kunst.
Vi har en lærer som hedder Ina som giver os gode ideer til årets
tema. Og hun har hjulpet os, hvis vi havde brug for hjælp.
Jeg har ikke nogen kunstnere, som jeg holder særligt meget af.
Når jeg arbejder med kunst, føler jeg, at jeg bare er væk for alle
og alt, så det er meget sjovt at arbejde med kunst.

Isekai

Thomas B. A. Lerche
Beskrivelse af værket

Ideen med Isekai er at vise de kontraster, der findes i det enkelte menneskes personlighed. Den mere præsentable del, og den
mærkeligere del som man ikke kan slæbe frem i alle situationer.
Jeg foretrækker at arbejde med fotografier, da jeg ikke er god til
at tegne, og også fordi jeg synes det er et interessant medie.
Noget af det første, der kom til tanke, da jeg hørte emnet På den
anden side, var refleksioner, og derfra var processen ret naturlig.
Jeg synes, at album art og tegneserier er meget interessante, da
de er meget ekspressive og unikke i forhold til almindelig kunst.
At arbejde med kunst er at arbejde kreativt med noget, som du
mener er interessant, og gå hvor processen fører dig hen.

Among Us

Nathalie Vedel Geertsma
Beskrivelse af værket

Spillet ‘Among Us’ har været en stor del af 2020 og har været
med til at samle min klasse og venner til nogle spilaftener. Derfor
valgte jeg, til ære for spillet, at lave figurerne og tage dette billede
af de klassiske karakterer. Det hele har en symbolik, selv ned til
den lille popcorn. Kunst er hvad du gør det til.
Jeg er en særlig ‘alt-i-en’ type. Jeg tager og bruger hvad jeg kan få
mine fingre i. Lige fra linoleumstryk til ler. Hvis jeg ikke har fået prøvet
noget endnu, så lover jeg dig, at jeg har fået det prøvet til næste gang.
Jeg lavede mit værk i 2020, som var et forfærdeligt år for mange, vi
mistede sociale relationer, venner og familie. Mange har stadig ikke
set deres kære. ‘På den anden side’ for mig skulle have været et håb
om, at det hele bliver bedre. Vi har ramt bunden, nu rejser vi os op,
sammen! Figurerne kræver tid, og det var det, vi ikke manglede noget
af, så jeg mindede bare mig selv om, at det kun kunne blive bedre.
Jeg er fuldstændig vild med tegninger af blyant. Jeg har aldrig
kunne tegne, og derfor synes jeg, det er så fedt at se andre kunne
noget, der kræver så meget talent. Jeg er vild med alle de forskellige kunstnere der er i Laden. Vi er bare noget for sig. Alle har hver
deres stil og hjertet på rette sted. De artister elsker jeg.
At UngOdense har lavet en mulighed for unge mennesker, som aldrig har rørt en pensel i sit liv, og aldrig har haft muligheden for at
udforske kunstens verden, er noget af det vigtigste vi har skabt.
‘Laden’ er for mig et kunstfællesskab, man ikke finder andre
steder. Jeg har kunne udforske mine egne evner til at lave kunst,
og det har været en kæmpe del af mit liv de sidste fem år. Jeg
har nemlig ikke noget hjemme til at udforske min indre kunstner.
Muligheden og betydningen er derfor større, end folk tror, og har
gjort mig til den jeg er i dag. På godt og ondt. Kunst handler om at
ytre sig, alle gør det forskelligt, og man tager altid noget med sig
fra sin sidste kreation. Kunst er noget for sig selv, uanset om man
ved, hvad man har i sig, eller ej.

Væsen

Sigrid Glerup Jakobsen
Beskrivelse af værket

Et væsen lignende dyr/menneske der skal udfordre normaliteten.
Jeg kan godt lide at arbejde med mange forskellige materialer fra
pap, papir og ler til maling og blyantstreg.
“På den anden” side kan indbefatte mange forskellige emner, og
jeg valgte derfor noget, der kan have en skjult samfundskritik om,
hvordan vi dømmer det ydre.
Har man lyst til at kramme væsenet, eller føler man sig frastødt
af det fremmede og anderledes? Jeg får min inspiration til kunst
fra mine tanker og hobbyer.
Jeg elsker kunst, og mange forskellige emner i kunst, men der er
ikke nogen speciel kunstner, jeg er helt vild med. Jeg elsker dog
at være ude at rejse og se forskellige kunstværker, arkitekturer og
mosaikker.
Kunst er en vigtig del af mig, og jeg elsker at udvikle mig kreativt,
fordybe mig i kunsten og gå ind i de små detaljer.

Grønne fingre

Ida-Marie Sybrandt
Beskrivelse af værket

“Grønne fingre” er et kunstværk, der giver et indblik i det usete.
En indre frygt om hvad der er på den anden side. Det man ikke
ser på overfladen.
Jeg arbejder for det meste med blyant og tusser; men jeg er begyndt at bevæge mig over i akvarellens verden.
Jeg fik mange idéer, da jeg så årets emne, men noget sagde mig,
at jeg ikke bare skulle gå med den første og bedste idé. Så jeg
tænkte længe over det, og i en drøm, jeg havde (mareridt), var
der en mand, der groede menneskedele under jorden, og da jeg
vågnede, gik jeg straks i gang med at tegne.
Jeg bliver meget inspireret af det uhyggelige og mørke i psykologien. Jeg elsker dystopiske universer.
Jeg bliver meget inspireret af Julie Nord og har en stor kærlighed
til H. R. Giger, som arbejder meget med det dystopiske og menneskekroppen. Det alien-agtige. Alt surrealistisk har også sine
indtryk på mig.
Når jeg arbejder kunstnerisk, er det for at udtrykke mig og vise
dele af mig selv, jeg ikke nødvendigvis kan sætte ord på. Jeg har
mange ustabile tidspunkter i mit liv, og kunsten hjælper mig igennem de svære tider. Jeg har arbejdet kreativt siden jeg var barn,
og det er vel en slags terapi for mig.

Ud af mørket

Emilie Søndergaard
Beskrivelse af værket

Nede i jorden er det mørkt og trist, da der er Corona, men på
den anden side blomstrer lyset frem, og vi vil ikke længere have
Corona imod os.
Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med akvarel, hvilket jeg også
har valgt at bruge i mit værk. Jeg synes, det er sjovt, hvordan man
kan eksperimentere med farver og vand, samt hvordan farverne
udvikler sig på selve billedet. Derudover synes jeg, at man, når
man arbejder med akvarel, nemt kan give billedet liv og gøre det
interessant at se på.
Jeg blev inspireret af temaet ”På den anden side” ved, at vi befinder os i en tid, hvor det er begrænset, hvem og hvor mange mennesker man må se. Vi kan ikke gøre de samme ting, som vi plejer
som f.eks. at tage i skole, arbejde, fritidsaktiviteter og så videre.
Forhåbentlig kommer der snart en mere lysere tid, hvor vi igen
kan komme til at gøre de ting, vi plejer. I mit billede har jeg prøvet at illustrere det ved, at på den ene side (nede i jorden) er
der Corona, og det er mørkt og trist, og på den anden side (over
jorden) spirer glæden frem, og tilværelsen bliver bedre og lysere.
Jeg har ikke en speciel kunstner, som jeg er inspireret af, men
da jeg besøgte Skagens Kunstmuseum første gang, gjorde det
et stort indtryk på mig. Jeg var meget imponeret over de flotte
værker malet af skagensmalerne. Jeg kan godt lide kunstgenren
akvarel. Jeg har elsket at tegne og male, siden jeg var lille. Jeg har
igennem årene også fået inspiration fra blandt andet Pinterest og
Instagram.
Jeg kan godt lide at arbejde med kunst, fordi jeg slapper af på
en anden måde, når jeg er kreativ. Når man arbejder med kunst,
er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan lave,
hvilket jeg også godt kan lide, fordi på den måde, kan man bare
slippe ens tanker løs og lade dem komme til udtryk via et billede,
skulptur, tegning og så videre.

Proud

Selma Hav Trier
Beskrivelse af værket

’Proud’ viser en smuk og normal kvindekrop med hår, deller og skæve
bryster. Med værket ønsker jeg at udfordre de forskellige tabuer, der er
opstået om den naturlige kvindekrop. Derfor vil jeg i forlængelse af MeToo øge fokus på kropsaktivisme og mine egne refleksioner lægge ideen
om den ”perfekte” kvindekrop væk. Jeg ønsker at bidrage til en øget
forståelse og accept af ALLE kvindekroppe.
Jeg elsker at tegne og male med blyanter, penne, pensler og tusser.
Jeg elsker særlig højt at tegne med brushpen, da jeg her selv kan
styre tykkelsen afhængig af trykket, jeg lægger. Derudover elsker jeg
akvarelmaling, som jeg kan blande sammen, som jeg har lyst til. Igen
giver penslerne sammen med malingen fornemmelsen af, at jeg selv
kan bestemme tykkelsen af de vandspor, jeg efterlader på papiret.
Da jeg første gang hørte ”på den anden side” tænkte jeg på corona.
Meget hurtigt kom jeg dog frem til, at jeg var træt af, hvor meget
den fyldte i min hverdag. I stedet tænkte jeg over, hvad der optager mig lige nu. Var der et særligt budskab, jeg gerne ville ud med?
Der gik ikke mange sekunder, før mit feministiske indre bankede
på. I det hele taget er jeg træt af alle de krav, der stilles til mit ydre
i samfundet, på sociale medier, blandt venner og bekendte og i alle
medier generelt. Jeg tænkte: ”På den anden side af MeToo, sexisme,
kønsstereotyper og urealistiske kropsidealer, vil enhver kvinde være
STOLT af sin krop - netop som den er skabt.” – Proud.
Jeg holder særligt af samtidskunst. Her bliver aktuelle og vigtige
emner taget op til diskussion og refleksion. Jeg bliver inspireret af
mere abstrakte tegninger og malerier med mere. Det er fedt, når
kunstnere udfordrer virkelighedsbilledet.
Det betyder meget for mig at arbejde med kunst. Jeg har altid været
kreativ og især elsket at male og tegne. Hvis jeg er træt efter en
lang dag i skole, er det bedste at sætte sig ned med musik i ørene
og bare tegne, hvad end min hånd har lyst til at udtrykke. I det hele
taget er kunst en god måde at komme ud med både følelser, tanker,
holdninger og ideer på. Kunst er fantastisk!

Coronavirus

Luka Bonde-Littau
Beskrivelse af værket

Mit kunstværk er min version af coronaviruss, som jeg har lavet med
akvarelfarver. Jeg arbejder mest med tegninger, hvor jeg tegner med
blyanter eller tusser. Men andre gange, som her, med akvarel.
Udover det elsker jeg, at arbejde med forskellige materialer såsom
ler, gips, eller hvis jeg er heldig, at male på sko eller stole. Jeg kan
også godt lide at prøve nye teknikker af, som skulpturering.
Temaet “på den anden side” er for mig et åbent emne, hvor man
kan udfolde sine tanker, ideer og kreativitet. Man kan tolke emnet
på mange forskellige måder, og det er det der inspirerer mig, og
som inspirerede mig til at lave billedet af coronavirussen.
Jeg synes Bob Ross, Michael Kvium, Morten Abild Christensen og
Gitte Skovmand, som er min underviser til Art Lab, er nogle kunstnere som har inspireret mig, og som har en fed stil. Selvom jeg ikke
laver kunst på samme måde som dem, synes jeg, at de har et fedt
univers, som jeg bliver inspireret af.
Jeg kan bedst lide det, som man ikke altid lige ser, eller som er anderledes og måske skiller sig lidt ud. Jeg prøver selv på at lave noget anderledes, som man ikke ser hver dag, men som vil vække interesse i folk.
For mig er at arbejde med kunst et frirum, hvor jeg kan udfolde min
kreativitet på mange måder, og med forskellige materialer. Jeg vil
altid kunne tage blyant og papir frem og tegne mine tanker ned på
spændende materialer. Det gør kunsten nemt tilgængelig for mig.
Jeg kan ikke tegne mega realistisk, men fordi kunst ikke har noget
rigtigt og forkert, vil jeg altid kunne tegne eller male det, jeg har lyst til.
Jeg føler heller ikke, at folk altid behøver at kunne se, hvad det, jeg
laver, skal forestille. Jeg kan lide, når folk laver noget, som kan fortolkes på mange måder. Jeg elsker kunst, da der ikke er noget facit.
Man kan bare folde sig ud på sin helt egen måde. Vi er alle forskellige, og alle har hver deres stil, og det kan jeg rigtigt godt lide.

Fars køkken

Martha Fynbo Jensen
Beskrivelse af værket

Jeg har malet min fars køkken.
Jeg kan lide det meste, jeg tegner meget med blyanter, og hvad
jeg nu lige har ved hånden, Jeg maler også en del, mest med
akrylmaling og lidt med akvarel.
Jeg finder inspiration til min kunst i hverdagen omkring mig.
Jeg synes godt om det meste, men jeg har altid godt kunne lide
Vincent van Gogh og Claude Monet.
Jeg kan også lide de fleste kunstgenrer, og jeg holder mig ikke
kun til en, men jeg synes særligt at naturalisme, impressionisme
og surrealisme er spændende at arbejde med.
Det betyder for mig at jeg kan få lov til at udtrykke mig kreativt,
hvilket jeg holder virkelig meget af.

United we stand, divided we fall

Rebecca Villadsen
Beskrivelse af værket

I“United we stand, devided we fall” har jeg søgt at vise livets
skrøbelighed; udtrykt i den stadige balancegang på en knivsæg.
Størrelsesforholdet i værket - det forhold, at kniven er meget
større end mennesket - understreger, at vi ikke alene kan magte
livet. Der er noget, der er større end os. Til sidst falder alle mennesker. Alene. Symboliseret i den gamle mands krumme ryg og
besværede gang.
Jeg kan godt lide at arbejde med blyant. Blyanten er enkel, og på
samme tid kan man få så mange forskellige udtryk ud af at arbejde med den. Jeg sætter pris på at prøve nye ting og teknikker og
finde ud af, hvordan jeg kan benytte dem på en god måde. Hvert
materiale har sin “sjæl”, som det præger kunstværket med.
Jeg har fundet inspiration til værket i den aktuelle situation i verden. Pandemien har skabt en helt særlig baggrund, der har fået
mig til at tænke over den sammenhæng, vi er sat i - hvor udsatte
både vi som mennesker og vores samfund er. Samtidig har det
for mig skabt en større taknemmeligheden for de mindste ting,
som vi før tog for givet, og som er med til at skabe en verden, vi
kan leve i.
Jeg tror ikke, at der er en form for kunst, jeg ikke kan lide. Jeg synes, at alt det, man kan fortælle gennem kunst, er fantastisk. Jeg
elsker at se, hvad andre kunstnere er kommet op med, og hvad
kunstnere er i stand til at skabe.
For mig er kunsten en måde at udtrykke mig på. Det er en vidunderlig måde at “formulere” ting, som jeg ikke umiddelbart kan udtrykke bare ved ord. Kunsten er så vidunderlig, fordi dens sprog
rækker så langt ud over ordenes begrænsning.

Fra den anden side

Kim Ann
Beskrivelse af værket

Mit værk skal forestille en strand, der bliver invaderet af rumvæsner,
der kommer fra den anden side af rummet. Hvad der sker på tegning,
er en smule spøjs, da jeg har forsøgt at vise, hvordan rumvæsnerne
muterer sig. Det gør de ved, at de jager nogle uskyldige mennesker på
billedet og bider dem, hvorved de også ender som rumvæsner.
Jeg kan især godt lide at bruge stiftblyanter, når jeg skal lave en
skitse eller tegne noget i længere tid. Jeg arbejder også med akvarelmaling og tusser.
Jeg fik inspiration med at arbejde med kunst, da jeg gik i børnehave.
Mange af de pædagoger, der arbejdede der, var meget kreative. Her
lærte de mig at tegne, male, sy, klippe og klistre. Det gik efterhånden
op for mig, at jeg selv var meget interesseret i at lave kunst. Da jeg
fik at vide, at temaet for Vårsalong blev ”På den anden side, ” -så var
mit førstehåndsindtryk noget fra verdensrummet af, men den idé
blev hurtig lagt side.
Jeg havde noget andet på tankerne og det handlede om SARSCoV-2. Her prøvede jeg at tegne to personer, der på hver sin side,
skulle interagere med hinanden, mens der blev holdt afstand. Jeg
nåede dog aldrig at lave det færdigt, så den eneste mulighed for at
sende et kunstværk var, at jeg tegnede en hurtig tegning af nogle
mennesker og rumvæsner på jorden.
Det med at tegne holder jeg meget af, da jeg kan kreere lige det jeg
har lyst til. Mange af de tegninger, jeg tegner, er for det meste karakterer, jeg finder på. Ellers kan jeg også godt lide at male noget fra
den virkelig verden. Det kunne for eksempel være noget fra naturen,
bygninger, mennesker eller noget fra hjemmet af.
At arbejde med kunst er både frustrerende, og afslappende. Jeg har
lige nu en masse skolearbejde, jeg skal nå at lave under den virtuelle
undervisning. Derfor bliver jeg nogle gange nødt til at lægge kunsten
bag mig, så det ikke distraherer mig fra at arbejde. Ellers arbejder
jeg med kunst, når jeg har tid- eller når jeg gerne ville slappe lidt af.

Avenue to the afterlife

Jivara Mechlaoui
Beskrivelse af værket

Mit kunstværk har jeg valgt at kalde for “Avenue to the afterlife”,
hvilket er repræsenteret af det unaturlige væsen, der bærer den
menneskelige figur imellem en solnedgang.
Værket repræsenterer en opstigning eller nedstigning til efterlivet, hvilket kan blive fortolket af seeren. Statuen “Gloria Victis” på
Glyptoteket var en stor del af min inspiration til værket, siden det
er en meget heroisk og romantisk statue med en engel, der holder en mand på sin skulder. Så jeg syntes at jeg kunne tage et lidt
andet spin på ideen og lavede en meget unaturlig figur, der bærer
på noget der ligner noget menneskeligt.
Jeg kan meget godt lide at arbejde med papir og blyant, det er
meget primitivt og begrænsende, men jeg synes godt om det.
Da jeg først hørte emnet “på den anden side” fik jeg meget simple
ideer, som bogstaveligtalt var “den anden side”. Ideerne blev jeg
hurtigt meget træt af og begyndte at kigge efter noget meget
mere symbolsk. Det varede ikke længe før jeg fandt “Gloria Victis”
og blev meget inspireret af den til at lave en meget symbolsk
serie, i stedet for en mere bogstavelig serie.
Min kreative side giver mig inspiration til at lave kunst. I mange år har
jeg elsket at læse eventyrbøger, at se film og at spille videospil. Hvilket
alt sammen er en form for kunst. Disse ting inspirerer mig meget til at
putte mine tanker på papir. Og det gør jeg ved hjælp af at tegne.
Der er ikke nogen kunstere som jeg personligt holder meget af,
men jeg er meget fascineret af orientalsk kunst eksempelvis
mange gamle japanske kunstværker, og også nuværende mangakunststil er jeg meget fascineret af.
Kunst betyder for mig at kunne udtrykke sine tanker og følelser
frit uden stress. Det betyder at kunne putte sine tanker på papir.
Det betyder at kunne arbejde med både meget og lidt bevægelse.
Og det betyder at kunne forstå sig selv bedre.

På den anden side af krigen

Kristoffer Alcomendras Eyas Kristensen
Beskrivelse af værket

Værket er inspireret af min far som har været i militæret i 23 år
og nu er veteran, Han beskriver ofte tilværelsen i et land i krig og
forskellen på at kunne krydse en grænse over til et nærmest utopisk samfund. Jeg vil beskrive mit værk som absorberende - når
man kigger på det bliver man absorberet i de forskellige detaljer,
lige fra den mørke side, hvor der er stor dynamisk aktivitet til den
anden side, hvor alt er charmant, statisk og perfekt.
Jeg har hele tiden godt kunne lide at arbejde med pap. Med pap
føler jeg, at jeg er i min frie kreative proces, hvor jeg med min
hobbykniv kan skære pappet ud i alle de former, jeg har brug for
og lime det sammen, som jeg har lyst med min limpistol. Jeg er
også glad for akrylmaling, som jeg også bruger, når jeg maler
både malerier og diverse papfigurer.
Da jeg hørte emnet ’’på den anden side’’ fik jeg allerede tusindvis
af ideer. Jeg tænkte med det samme ‘’På den anden side af Corona’’, men fik hurtigt en helt anden ide.
Jeg har hele tiden rigtig godt kunne lide kunstneren Michael
Kvium, som laver mange interessante værker, som jeg også hidtil
har været inspireret af i mine andre kunstprocesser, dog er mit
værk her ikke associeret med hans kunstgenre og malermåde.
Her har jeg taget udgangspunkt i en model jeg, med inspiration
fra min fars fortid og med et projekt, jeg lavede for et par år siden
af Fukushimas atomreaktorer - hvor jeg også arbejdede med pap.
For mig betyder det at arbejde med kunst rigtig meget, sammenholdet ved kunst betyder også en del - for eksempel de gange
hvor jeg har måtte modtage hjælp til at blande forskellige farver,
fordi jeg er farveblind.
Jeg har heller ikke altid haft det specielt nemt med flere ting og
har fundet meget ro i at skabe kunst og være i min egen kreative
proces - og især fundet glæde ved at se et kunstværk samle sig til
et helt værk.

The Garden

Dream Lee-in
Beskrivelse af værket

The Garden er en parafrase, hvor jeg har kombineret to billeder.
Det ene er “Delicious Solitude” af Frank Bramley, det andet er et
portræt af Carmen Ida Aguado malet af Franz Xaver Winterhalter.
Mit billede er malet i akrylmaling. De to kvinder er fra udlandet
og har med længsel ventet på at se hinanden. De er mødtes på
halvvejen og sidder nu i gården efter lang vejs rejse.
Jeg kan lide at arbejde både digitalt og med klassisk maleri og
tegning. Jeg er fascineret af historiefortælling, og kan godt lide at
udtrykke noget med mine værker.
Generelt er jeg inspireret af forskellige mennesker, som deler deres kunstværker på nettet. Jeg har været inspireret af afstanden
mellem mennesker, samt hvordan man kan finde sammen igen
på den anden side.
Jeg har været på en del kunstmuseer i Europa og kan godt lide at
se de impressionistiske værker og måden hvorpå, de kan formidle en stemning. Og så kan jeg godt lide værker med fantasi.
Jeg nyder at fordybe mig i den kunstneriske proces og drømmer
om at arbejde med kunst i fremtiden.
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