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Alkymistens Laboratorium 
To-dages gratis huskunstnerworkshop på Skovgaard Museet for mellemtrinet 
 
 
Skal det være din klasse?  
 
Baggrund 
Med udgangspunkt i alkymistens nysgerrige blik har kunstner Cecilia Westerberg skabt 
udstillingen Alkymistens Laboratorium. Her skal du opleve kunsten med alle dine sanser og med 
alkymistens videbegærlige blik blive klogere på verden – og 2 klasser får mulighed for at møde 
kunstneren og arbejde sammen med hende i en todages vorkshop.  
 
Udstillingen 
På deres svagt oplyste værksteder forsøgte alkymister i mere end 2000 år at eksperimentere med 
alverdens væsker og materialer. Gennem opløsning, kogning og fordampning var det deres ønske at 
skabe guld og finde midler til at fremme evigt liv. Det lykkedes ikke, men alkymisterne opdagede flere 
grundstoffer og lagde fundamentet for udvikling af moderne kemi og medicin. 
 
 
Alkymistens Laboratorium består af fire rum: et Wunderkammer, et Herbarium, et Farvelaboratorium og 
et Transformationsrum. 
Wunderkammeret er fyldt med mystiske ting. Du kan høre lydhistorier og være med til at skabe dit eget 
fantasidyr. 

Herbariet er et plantelaboratorium. Her kan du undersøge tørrede og pressede planter: nogle planter er 
spiselige, mens andre er medicinske eller ligefrem giftige? 

Farvelaboratoriet rummer et stort farvebibliotek med blandt andet en gul farve, som er lavet af urin fra 
køer, som har spist mango. Der er også et skab, som du kan kravle ind i og høre historier om verdens 
dyreste farve Lapis Lazuli. 

Skyggespillet i transformationsrummet forandrer sig hele tiden, når du med forskellige rekvisitter skaber 
dine egne skyggebilleder.  

Workshopprogram  
Dag 1: Hvad er et Wunderkammer?  
09.00 - 10.15 Introduktion, omvisning og tegneøvelser i udstillingen  
10.15 - 10.30 Formiddagspause  
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10.30 - 11.30 Arbejde i værkstedet  
11.30 - 12.00 Frokost  
12.00 - 13.15 Arbejde i værkstedet  
13.15 - 13.30 Oprydning og evaluering af dagen  
 
Medbring gerne ting hjemmefra 
 
Dag 2  
09.00 - 09.30 Øvelser inde i udstillingen  
09.30 - 10.15 Arbejde med egne ting i værkstedet  
10.15 - 10.30 Formiddagspause  
10.30 - 11.30 Arbejde med egne ting i værkstedet  
11.30 - 12.00 Frokost  
12.00 - 12.45 Arbejde med egne ting i værkstedet  
12.45 - 13.30 Oprydning, afrundende samtaler og evaluering  
 
Mødetider  
Hold 1: Tirsdag den 5.3 og onsdag den 6.3 kl. 09.00 - 13.30  
Hold 2: Torsdag 7.3 og fredag den 8.3 kl. 09.00 - 13.30  
 
Workshoppene er gratis og udbydes efter først til mølle.  
 
Er du interesseret eller vil du høre mere? Kontakt museumsinspektør ksa@skovgaardmuseet.dk eller 
tlf. 28812733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:ksa@skovgaardmuseet.dk

