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TIL UNDERVISEREN 

I dette materiale præsenteres tre forskellige 
tematiske vinkler på udstillingen, der danner afsæt 
for undervisning i faget billedkunst i mellemtrin.  

Materialet er inspireret af udstillingsforløbet i 
Cisternernes tre kamre og er målrettet kompe-
tencemålene i faget billedkunst. Materialet er delt 
op i aktiviteter før, under og efter forløbet. Derud-
over håber vi, at eleverne selv kaster sig ud i de 
små praktiske opgaver efter besøget, inspireret 
af deres oplevelse i Cisternerne og jeres fælles 
dialog i klassen.  

At træde ned i Cisternernes kolde og fugtige mør-
ke er en kropslig oplevelse i sig selv, der skærper 
sanserne og gør os åbne overfor nye indtryk og 
input fra omgivelserne. De fremmede lyde forstær-
ker rummets særlige rumklang, kulden trænger ind 
under tøjet, og hverdagen bliver for en tid sat på 
pause under jorden i Søndermarken. Med dette 
materiale ønsker vi at invitere eleverne ind i Chi-
haru Shiotas drømmelignende univers, for derigen-
nem at inspirere dem til at sætte ord og billeder på 
deres eget liv og erfaringer gennem kunsten. 

FØR BESØGET

PRAKTISK

• Forbered jer på at I træder ned i et forholdsvist 
mørkt rum. Gå langsomt frem og giv jer tid til at 
vænne jer til omgivelserne og lydene. 

• Tag en lun trøje på. Der er mellem 4 og 17 grader 
i Cisternerne.

• En del af installationen i 2. og 3. kammer opleves 
fra ubelyste snoede gangbroer uden rækværk. 
Gå derfor forsigtigt for ikke at risikere at træde 
ned i vandet.

• Med en rumklang på 17 sekunder er det nød-
vendigt at gå stille rundt og tale sagte for ikke 
at forstyrre hinanden og de andre gæsters 
oplevelse.

INSPIRATIONSMATERIALET BESTÅR AF:

• INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN OG PRAKTISK INFO OM CISTERNERNE

• FØR BESØGET: FORBEREDELSE – INTRODUKTION OG 3 TEMAER I SHIOTAS KUNSTNERISKE UNIVERS 

• UNDER BESØGET: ARBEJDSSPØRGSMÅL

• EFTER BESØGET:  PRAKTISK ELEVOPGAVE

• VIL DU VIDE MERE? 
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INTRODUKTION

Årets udstilling i Cisternerne er skabt af den 
japanskfødte kunstner Chiharu Shiota, som er 
kendt over hele verden for sine monumentale garn-
installationer. Udstillingen i Cisternerne er skabt 
i tæt samspil med rummets særlige arkitektur og 
historie som Københavns tidligere vandreservoir 
bygget fra 1856-1859. Den fysiske ramme er altid 
udgangspunktet for Shiotas værker, og i udstil-
lingen Multiple Realities tager hun afsæt i stedets 
mørke, høje luftfugtighed og rumklang. Udstillin-
gen forudsætter, at man sænker tempoet i mødet 
med hendes værker og lader sanserne få frit spil.

På turen gennem Cisternerne møder I et kæmpe 
hvidt spind af garn, der spreder sig imellem Ci-
sternernes søjler fra gulv og loft. Roterende kjoler 
og rebskulpturer opleves fra snoede gangbroer 
og kaster skygger og refleksioner i vandoverfla-
den i takt med, at man bevæger sig længere ind i 
mørket. Shiota ser trådene i sine garnværker som 
linjer i et tredimensionelt maleri, som publikum 
kan træde ind i. Derfor er jeres tilstedeværelse, 
fantasi og forestillingsevne helt afgørende i vær-
kernes fortælling. 

Shiota interesserer sig for forbindelser imellem 
mennesker, erindring og det fælles ubevidste, der 
knytter os sammen på tværs af tid og sted. Det er 
denne fortælling, som I bliver en del af i udstillin-
gen Multiple Realities og som kan være afsættet 
for skabelsen af jeres egne fortællinger. 

”For mig giver det mening at starte 
udstillingen i Cisternerne med en 
hvid garninstallation og en kjole, 
som symboliserer renhed, beskyt-
telse og fangenskab. Det er Alice før 
hun kravlede ned i kaninhullet. Det 
er mig, før jeg forlod min puppe og 
påbegyndte min kunstneriske rejse. 
Og det er også dig.”

Chiharu Shiota
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DET HVIDE SPIND
 
Det første man ser, når man træder ned i Cister-
nerne er et kæmpe hvidt spind, der lyser rummet 
op og ser ud til at overtage søjlegangene i det 
første kammer. Garnværket er skabt af 10 men-
nesker i fællesskab over en periode på 11 dage, 
og der er blevet brugt 160 kilometer garnnøgler, 
svarende til ca. 1200 nøgler hvidt akrylgarn. I 
midten af installationen hænger en lang hvid kjole 
bag trådenes mange linjer, knuder og forviklinger. 
Kjolen svæver mellem gulv og loft, som om den er 
efterladt af sin ejer. 

Ideer til tematikker I kan 
arbejde videre med: 

Begyndelse, eventyr, 
fødsel, drømme, 
fællesskaber, 
relationer

Shiota har fortalt, hvordan den hvide garninstalla-
tion har referencer til eventyret om Alice i Even-
tyrland, (1865). Den handler kort fortalt om Alice, 
der på en skovtur følger en kanin ned i et hul og 
havner i en mystisk drømmeverden, hvor alting kan 
ske. Installationen kan også ses som et portræt 
af Shiota selv, før hun begav sig ud på sin egen 
kunstneriske rejse. 

Beskriv værket. Hvad forestiller garnværket? 
Hvordan er det lavet? 

Hvad tror I, kunstneren vil fortælle med værket? 
Hvad minder værket jer om?  Hvad kan trådene være et billede på?  

UNDER BESØGET: ARBEJDSSPØRGSMÅL
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KROP OG UDTRYK

Chiharus kunst stiller hellere spørgsmål til livet, 
end kommer med svar. Hun finder inspiration i 
sine egne personlige oplevelser og det virvar af 
forskellige og modsatrettede følelser, som er en 
del af at være menneske. Derfor spiller Chiharus 
egen krop også en helt central rolle i hendes 
kunst, da den har en større evne til at indfange og 
sanse verden end den rationelle tanke har. Ved 
at bruge kjoler i udstillingen retter Chiharu fokus 
på kroppens nærvær, men også den fraværende 

krop, for det er kun kjolen eller konturen af en krop, 
man ser. Selvom vores krop er forudsætningen for 
vores væren, glemmer vi ofte at lytte til kroppens 
signaler. Vores egen krop kommer ofte i anden 
række i en travl hverdag, der er skemalagt med 
skole, arbejde, fritidsinteresser og praktiske op-
gaver. For Chiharu Shiota er kjolerne et billede på 
en ”anden hud”, som husker alle vores oplevelser 
og minder og derfor er med til at definere hvem vi 
er - både de positive og negative oplevelser.  

Ideer til tematikker I kan 
arbejde videre med: 

Kropserfaring, 
fravær/nærvær, 
følelser, erindringer, 
minder, udtryk, 
bevægelse

Træd ind i andet kammer. Tag fem dybe indåndinger og gå stille rundt. 

Hvad kan I se foran jer og i det underliggende vandspejl? Hvilke lyde 
er der i rummet? Hvorfor drejer kjolerne rundt? Hvordan påvirker 
bevægelserne jer? Hvilken stemninger skaber vandets lyde, 
bevægelserne og spejlingerne tilsammen?

UNDER BESØGET: ARBEJDSSPØRGSMÅL



6

FARVER OG SYMBOLER

Chiharu Shiota bruger ofte rød, hvid og sort tråd i 
sine garnuniverser. Farverne er ikke tilfældige, men 
rummer alle en betydning, der har en forbindelse til 
hendes eget liv, krop eller kulturelle ophav. 

Når I går gennem udstillingen møder I skiftevis hvide 
og røde kjoler og objekter, der drejer rundt om sig 
selv. For Shiota er rød forbundet med menneskelige 

relationer og blodet, der pumper rundt i vores krop-
pe. Shiota demonstrerede selv sin egen forbundet-
hed til kunsten i værket Becoming Painting i 1994, 
hvor hun dækkede sin krop med emaljemaling og 
forsøgte at træde ind i maleriet. I den japanske kultur 
bæres den hvide kjole til begravelser, mens den i 
Danmark oftest forbindes med markeringen af nyt 
liv i form af dåbs-, konfirmations- og brudekjole. 

Ideer til tematikker I kan 
arbejde videre med: 

Farvesymbolik, 
symboler, signaler, 
krop, kultur, 
repræsentation, 
udtryk

Beskriv farverne i Cisternerne. Påvirker skiftet mellem lys og 
mørke jeres oplevelse af udstillingen?

Hvorfor har Chiharu brugt røde og hvide kjoler? 
Hvilke begivenheder kan I komme i tanke om, hvor man bærer en 
hvid kjole? Hvor møder I ellers farverne i jeres liv? (signaler, skilte, 
kultur, reklamer mv)

UNDER BESØGET: ARBEJDSSPØRGSMÅL
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EFTER BESØGET: ELEVOPGAVE - MAL MED TRÅDE

HVIS I GERNE VIL VIDE MERE OM CHIHARU SHIOTA

Using String to Draw in Space, Louisiana Channel, 2022
https://channel.louisiana.dk/video/chiharu-shiota-using-string-to-draw-in-space

The Theatricality of Chiharu Shiota’s Art, Brilliant Ideas, Dokumentarfilm
https://www.youtube.com/watch?v=ULpxdHy0eZc

The key in the hand, den japanske pavilion, 2015
http://outofsync-artinfocus.com/video/art-fairs/chiharu-shiota/the-japanese-pavilion/

I hope, in concert with Ulrike Haage and Christian Meyer, König Galerie, St. Agnes, Berlin
https://vimeo.com/515169685

Gå sammen to og to. Hæng din kjole, t-shirt eller 
trøje op på en bøjle og iagttag den – den ene hol-
der bøjlen ud i udstrakt arm og den anden drejer 
bøjlen rundt. 

Prøv at forestille jer, at tøjet har en personlighed 
eller et udtryk og sæt stikord på, hvad I ser. 

Eksempler: glad, livlig, åben, løs, fjern, skræmmen-
de mm. I kan evt. tage billeder af tøjet i stilstand og 
bevægelse og bruge det til at underbygge jeres 
oplevelse.

https://channel.louisiana.dk/video/chiharu-shiota-using-string-to-draw-in-space
https://www.youtube.com/watch?v=ULpxdHy0eZc
http://outofsync-artinfocus.com/video/art-fairs/chiharu-shiota/the-japanese-pavilion/
https://vimeo.com/515169685


8

KOLOFON

©2022 Frederiksbergmuseerne, Cisternerne 

Tekst: Pernille Rom Bruun

Forsidefoto:  2017, Where are we going_Bon Marche_
Rive Gauche_Photo_Gabrielle de la Chapelle_7

Øvrige fotos: 2022, Torben Eskerød

BOOK EN OMVISNING?  

Hvis I kunne tænke jer en introduktion til 
Cisternerne og den aktuelle udstilling med 
Chiharu Shiota, er I altid velkomne til at 
booke en omvisning med en af vores dygtige 
medarbejdere. Læs om priser og muligheder 
på Frederiksbergmuseernes hjemmeside:  
www.frederiksbergmuseerne.dk  eller kontakt os 
på mail: cisternerne@frederiksbergmuseerne.dk

KONTAKT 

Har du spørgsmål til inspirationsmaterialet og 
udstillingen, er du altid velkommen til at kontakte 
udstillingsinspektør Pernille Rom Bruun på mail: 
prb@frederiksbergmuseerne.dk

KOMPETENCEMÅL FOR BILLEDKUNST

• Eleven kan eksperimentere med og udtrykke 
sig i billeder med vægt på tematisering

• Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden 
for forskellige kultur- og fagområder

• Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt

http://www.frederiksbergmuseerne.dk/da/undervisning/?museum=cisternerne-2

