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Alkymistens Laboratorium
Stor kunstoplevelse til børn og unge åbner nu på Willumsens Museum
Hvad gemmer en alkymist i sine skuffer? Hvilke planter kan bruges som medicin? Hvad er
farvepigmenter lavet af? Alt det og meget mere kan børn, unge og andre nysgerrige finde
svar på, når Willumsens Museum åbner kunstudstillingen Alkymistens Laboratorium fra
den 8. februar 2020.
Alkymistens Laboratorium – en sanselig kunstudstilling for børn og voksne er et samarbejde
mellem Vendsyssel Kunstmuseum, Skovgaard Museet, Vejle Kunstmuseum og Willumsens
Museum, som bygger på en fælles ambition om at skabe store museumsoplevelser til børn og
unge i de mindre byer.
Udstillingen er skabt af kunstneren Cecilia Westerberg og udstillingsarkitekten Stine Friese.
Udstillingens sanseoplevelser styrker børns meningsfulde leg og samvær
Louise Ejgod Hansen, der er lektor og forskningsleder på Center for Kulturevaluering på Aarhus
Universitet, har lavet en evalueringsrapport på baggrund af udstillingens tre første lokationer. Hun
ser i den forbindelse et stort potentiale i måden, hvorpå Alkymistens Laboratorium inviterer til leg
og interaktion mellem børnene. Hun fortæller:
”Udstillingen skaber oplevelsesrum, der inviterer til leg. Legen er en meningsfuld aktivitet, der også
kan danne og udvikle børnene. Når børnene leger, oplever de en meningsfuldhed, som ikke alene
er ’sjov’, men som også er tæt knyttet til oplevelsen af at have det godt. Legen kan således
betragtes som en helt essentiel del af det gode børneliv.”

Få aktiveret både krop og sanser i udstillingens fire forunderlige rum
Udstillingens besøgende kan se frem til en sanserig rejse igennem fire finurlige rum; et Wunderkammer, et
Herbarium, et Farvelaboratorium og et Transformationsrum. Tilsammen en totalinstallation, der udover at
aktivere både krop og sanser også indbyder til leg, læring og medskabelse. I Alkymistens Laboratorium kan
alle gå på opdagelse i alkymistens skuffer og skabe, høre lydhistorier om forunderlige objekter, være med

til at skabe fantasidyr, undersøge forskellen på spiselige, medicinske og giftige planter, opleve over 100
forskellige farvenuancer og interagere med et foranderligt skyggerum.
Kunstneren bag de mange sanseoplevelser
Udstillingen er skabt af billedkunstneren Cecilia Westerberg, der har en lang række museumsudstillinger
bag sig - både i udlandet og i Danmark. Cecilia Westerberg afholder desuden løbende workshops i
billedkunst og underviser både børn, unge og voksne. Under udarbejdelsen af Alkymistens Laboratorium
samarbejder hun med radiodokumentarist Rikke Houd og udstillingsarkitekt Stine Friese.
Alkymistens Laboratorium – en sanselig kunstudstilling for børn er støttet af Nordea-fonden og
Statens Kunstfond, som har bidraget med cirka 2 millioner kroner. En begejstret direktør for
Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen, udtaler i den forbindelse:
”Fra barnsben skal børn over hele landet opleve fascinerende møder med kunstens verden.
Samarbejdet mellem de fire museer er et vigtigt bidrag til, at flere børn og unge får en god
kunstoplevelse, som inspirerer dem til mange flere museumsbesøg”.

Alkymistens Laboratorium kan opleves på Willumsens Museum fra 8. februar til 31. maj 2020.
Udstillingen åbnes af borgmester John Schmidt Andersen d. 8. februar, hvor der også er en kreativ
workshop med billedkunstner Cecilia Westerberg. Der vil løbende i udstillingsperioden være
særlige arrangementer og aktiviteter – bl.a. en alkymistisk performance, farvelaboratorium,
familiesøndage og et helt særskilt vinterferieprogram. Læs mere på willumsensmuseum.dk.
For yderligere information, kontakt venligst:
Thea Rydahl | tfryd@frederikssund.dk

