ELEKTRICITET
INTRODUKTION TIL
INSPIRATIONSMATERIALE
OG LÆRERVEJLEDNING

ELEKTRICTET af prisvindende Hotel Pro Forma
17. februar – 19. marts 2023, Statens Museum for Kunst
ELEKTRICITET er en udstilling-forestilling om det ladede århundrede, 1800-tallet,
som opføres i samlingen Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 på Statens Museum
for Kunst. ELEKTRICITET er kunstneriske fortolkninger af fænomenet elektricitet og
spænder over historie, samfundsvidenskab, naturvidenskab, kultur og meget mere.
Værket iscenesættes i tableauer med malerier, performance, livemusik, lys, lyd og
naturvidenskabelige instrumenter og objekter.
ELEKTRICITET vil vække både sanser og tanker og inspirere til refleksion over og
forståelse for hvordan elektricitet har forandret samfundet, kunsten, kulturen, vores
syn på verden og os selv og ikke mindst elektricitets betydning for vor tids klimakrise.
Ved at se verden gennem elektrificerede briller, kan nye spørgsmål opstå og ny viden
komme til os.
Dette inspirationsmateriale spænder derfor også vidt, men er lavet således at underviser frit kan vælge fokus efter fag eller emne. Materialet kan bruges som inspirationskilde, baggrundsviden og diskussionsoplæg.
Materialet er delt op i to dele:
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INSPIRATIONSMATERIALE Del 1
Del 1 er en historisk gennemgang af hvordan man fra slutningen af 1700-tallet til
start 1900-tallet har forstået og brugt elektricitet, samt fænomenets videnskabelige,
kulturelle, samfundsmæssige rolle i 1800-tallet. Ved at læse denne gennemgang kan
eleverne:
• en dybere forståelse af, hvordan og hvorfor elektricitet er blevet et grundlag for den
måde vi vores samfund og verden er bygget op på.
• sætte elektricitetens historiske rolle i perspektiv til elektricitetens rolle i klimakrisen
og energikrisen.
Samtidigt giver Del 1:
• en bedre forståelse af de emner og situationer, de kommer til møde i udstillings-forestillingen ELEKTRICITET.
• et indblik i hvordan Hotel Pro Forma arbejder med videnskabelig og historisk research og måden vi oversætter konkret viden til i kunst.

LÆRERVEJLEDNING - Del 2
Lærervejledningen består af diskussionsoplæg til ELEKTRICITET som udstillings-forestilling samt forskellige faglige temaer. Oplæggene knytter sig til de meget forskellige
emner, der er grundlaget for udstillings-forestillingen. Diskussionsoplæggene kan ses
som en metode, dvs. en måde hvormed eleverne kan se og snakke om datiden og
nutiden fra en ny vinkel.
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