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DAN COLEN – PSYCHIC SLAYER
Målgruppe: Udskoling



På rejse gennem en verden, hvor uvisheden råder
Udstillingen Dan Colen – Psychic Slayer er en rejse gennem en på engang 
genkendelig men ukendt verden. Vi bevæger os ind i et særligt rum, hvor det lader 
til, at nogen har været før os. 

Først møder vi hatten Tommy, der flyver gennem et luftigt, lyst og næsten tomt 
rum, fanget af et vindpust, mens ejermanden ingen steder er at se. Hatten danser 
gennem luften uden mål. Dens formål og funktion er sat ud af spillet til fordel for 
en uberegnelig rejse mod det ukendte. Det er i hvert fald sådan, det umiddelbart 
ser ud, men ved nærmere eftersyn afsløres mekanikken, der muliggør hattens 
bevægelse.

Hovedparten af kunstværkerne indeholder spor af et andet menneske, men ikke 
nok til at vi kan vide, hvem det er. Hatten er formet og mærket af sin oprindelige 
ejermand; spådommene, der udsiges, er rettet mod en bestemt person, der dog 
forbliver anonym. Alle disse fragmenter fortsætter deres uafhængige eksistens 
efter at være blevet adskilt fra deres ejermænd.

Selv værket med de stepdansende sko Days of Heaven (Himmelske dage), 
installeret som en integreret del af loftet, genkalder ikke blot et spøgelsesagtigt 
nærvær, men skaber en rytme, der kan høres gennem hele udstillingen, og det 
drager os således mod sig.

Modsætningernes sted
Udstillingen præsenterer en proces, et tidsforløb eller en livscyklus, hvor 
modsætninger hersker. Vi befinder os et sted, hvor lyset møder mørket, livet møder 
døden, tilfældigheder møder det skæbnebestemte og det virkelige møder det 
kunstige.

Vi forsøger konstant at finde vej eller kæmpe os frem gennem tilværelsen. Set 
fra vores eget perspektiv kan vejen synes sammenhængende og endda logisk, 
hvorimod den ofte vil synes tilfældig og uigennemsigtig for udenforstående. 

Mellem udstillingens to rum finder vi trægrene svævende over gulvet, som en 
flydende bro danner grenene en forbindelse mellem lyset på den ene side og 
mørket på den anden. Men hvordan kommer vi over broen, tør vi følge den rute inde 
i mørket?

Et møde med døden?
Døden er det rum, vi begriber og beskæftiger os mindst med, og dog er det, om 
noget, tæt på os. Vi skal alle opleve dette store ukendte på et eller andet tidspunkt.

Det er netop dette, der danner rammen for Dan Colens Psychic Slayer. Man kan 
fristes til at sige, at udstillingen er et forsøg på at kortlægge et rum, der er umuligt 
at begribe eller i det hele taget forholde sig til. Eller måske er udstillingen et forsøg 
på at efterligne dødens rum, ikke bogstaveligt, men på en måde, der gengiver den 
virkning, som idéen om døden har på os, når vi går ind i udstillingen.



Forberede jer på besøget på museet

Find information om kunstneren Dan Colen:
• Hvem er Dan Colen?
• Hvad arbejder Dan Colen med?
• Find eksempler på tidligere værker
• Hvilken type kunst laver han? 

Gå på opdagelse i udstillingen
 
Dan Colen – Psychic Slayer er en minimalistisk udstilling, der leder tankerne hen på 
en eksistentialistisk drømmerejse. De følgende spørgsmål og øvelser hjælper dig til at 
undersøge udstillingens rum – de tager dig med på opdagelse gennem udstillingen.

Maleriernes stemningshistorie
I udstillingen finder du fem malerier af skovscener.

• Følg malerierne gennem udstillingen
• Hvilken udvikling ses i maleriernes skovscener?

Skriv en historie om rejsen gennem malerierne:
• Skriv et par stikord til hvert maleri.
• Stikordene skal handle om, hvad du kommer til at tænke på, når du ser   
 maleriet: Hvordan er stemningen? Hvad kunne der ske her? Hvad fortæller  
 billeder?
• Skriv en historie, der fortæller om en rejse gennem maleriernes skovscener.  
 Byg din historie på de indsamlede stikord. Forestil dig, at hvert maleri er en  
 scene, man bevæger sig igennem. Hvordan vil den fortælling lyde?

Psychics
Små højtalere skjuler sig i væggene gennem udstillingen. Mens højtalerne kun 
kan ses som næsten usynlige huller i væggene, gennemtrænger og fylder lyden 
fra forskellige stemmer udstillingsrummet. For at kunne tyde ordene, må man 
tæt på og lytte koncentreret. Stemmerne tilhører selvudråbte sandsigere, der 
kommer med spådomme om en persons fremtid eller den situation, personen 
befinder sig i.
 
• Hvad er spådomme?
• Hvad siges der i spådommene? Kan du høre det?
• Hvad bruges spådomme til?
• Hvilken virkning har de i udstillingen?
• Hvad ville det betyde for dig, hvis du fik fortalt en spådom omkring dit liv?

Forslag til arbejdsspørgsmål og øvelser



Et sted mellem to tilstande
Mellem udstillingens to rum finde du et værk, der synes at svæve over gulvet?

• Hvad ser vi her?
• Hvad er værket lavet af?
• Hvad er værket et symbol på?
• Hvorfor er værket placeret her?

Tegneøvelse 
• Værket Bridge er forbindelsen mellem udstillingens to rum eller to tilstande.  
 På den måde bliver broen en overgang mellem to steder.
• Tegn en skitse af værket på et stykke papir. Værket skal være i midten af   
 papiret. Kig godt på værket og undersøg, hvordan trægrenene er placeret i  
 forhold til hinanden.
• Skriv stikord ned, der beskriver de to sider af broen, dvs. udstillingens to rum:  
 lyset og mørket.
• Forestil dig, at du skal bevæge dig over værket. HUSK: man må ikke røre ved  
 kunstværkerne. Hvordan ville det være at bevæge sig over broen fra det ene  
 rum til det andet?

Psychic Slayer
I midten af udstillingens andet rum står et stort værk på gulvet.

• Hvad er værket?
• Ligner det noget?
• Hvad får det dig til at tænke på?
• Kan du finde en skrift på værket? – Hvad står der?
• Hvorfor er værket mon placeret i det mørke rum?

Days of Heaven

• Hvad består værket af?
• Hvilken stemning forbinder du med værket?
• Hvorfor er værket placeret her?
• Hvilken afslutning på udstillingen skaber værket?
• Hvordan hænger værkets titel sammen med dets udtryk?
• Hvad betyder titlen for din oplevelse af værket?


