
      18.08.2020 
 
Kære Flemming, Maria og Jakob, Astrid og Suzi 
 
Revideret grov tidsplan for vores fælles workshop d 19/8-20.  
 
Som jeg har forstået det, er formålet med workshoppen; at yderligere positionere og skærpe 
formuleringen af klyngen, evt. re-framing af navnet og tekst-beskrivelsen så det bliver endnu mere 
(programmatisk) generativt for videre fælles og individuel udforskning og KUV. Det er så godt jeg kan 
formulere det lige nu, juster endelig, som i synes… 
 
Startsted / primært lokale: SuperFormLab, rummet med ovnene 
 
9:30-11:30 (inkl. pause)  Deling af medbragte værker/arbejder/ prototyper/materialiseringer.  

Da klyngen jo overhovedet ikke starter på en ”blank slate”, tager vi 
udgangspunkt i medbragte eksempler. Vi starter dagen med at præsentere 
disse for hinanden og nysgerrigt spørge ind (se u. forberedelse). 

11:30-12:15 Spot på relationer ml. værker/arbejder Vi undersøger og spotter umiddelbare 
indsigter og formuleringer på tværs af disse, nysgerrige spørgsmål og 
anliggender som rejser sig? 

12:15-13  Frokost pause 
13-ca. 14:30 Værker/arbejder i ny kontekst på Holmen (kontekst vælges fællesskab: 

udstillingssted, en forelæsningssal, et mødelokale, på kajen eller andre ideer?) 
Hvad ser vi nu? Værkerne imellem, og i hver disse nye sammenhænge? 
Kompleksiteter der opstår? Noter/billeder under vejs (se ang. ansvar 
nedenfor)  

PAUSE 
15:15-ca. 16 Opsamling gennem (Re)Materialisering af klyngens kerne Vi forsøger at 

samle dagens indsigter både i en håndgribelig og tekstbaseret positionering. 
Måske vi deler os op i mindre grupper og arbejder med dette, inden vi 
afslutter sammen. Pyh! 

 
Program/Tidsholder: Mette 
Dokumentation i billeder/video?: ansv. Maria og Mette 
Løbende registrering af formuleringer / Dokumentation i lyd/ord?: ansv.: Flemming, Mette 
Kaffe/The/mælk brygning: ansv? 
Snacks: Alle medbringer lidt? Maria, Flemming, Mette, Suzi, Astrid 
Andre ansv./roller?  
 
Forberedelse til dagen for hver enkelt af os vil være: 

1) Finde og medbringe 1-2 egne/fælles eksemplariske, allerede udførte og/eller nyere 
værker/arbejder/prototyper/ materialiseringer + 3-5 min intro f.eks. omkring a) hvad rummer det, 
som du mener siger noget om klyngens position? b) og rummer det noget du undrer dig over og 
fortsat er nysgerrig på at udforske? c) eget evt. spørgsmål?  

2) At tage et af ovenstående ansvar på sig. 
3) At komme med et åbent mindset ift. at være med på at eksperimentere os frem til nye fælles 

indsigter og mulige formuleringer ift. klyngens positionering mv.  
 
Vel mødt! / af Mette Agger 


