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Beskriv kort projektets overordnede formål:  

I forbindelse med Silkeborg Højskole 50 års jubilæum rejste vi et 10 meter højt kunstværk, et samtaletårn 

tegnet af kunstnere Peter Callesen. Tårnet er formet, så man kan gå op i det fra to side og sammen mådes 

i tårnets top og for udsigt og indsigt. Tårnet indfanger noget af højskolens central opgave, at kaste liv og 

vores eget og det fælles liv gennem samtale. Det overordnede mål for Sculpture Experiment er, at borgere 

i Silkeborg kommer i samtale om kunst og om vores fælles liv. I processen omkring udarbejdelse af 

kunstværket deltager kunstnerne, højskoleelever samt forskellige borger i Silkeborg: 

Hvem har været 

projektets 

primære 

målgruppe?  

Højskoleelever og borgere i Silkeborg 

Hvor mange 

personer har 

medvirket i 

projektet som 

deltagere?  

160 

Hvor mange 

personer har 

projektet i øvrigt 

500 borgere som har kunne se og interagere med kunstværkerne 



berørt, og hvem 

drejer det sig 

om?  

Hvilke konkrete 

aktiviteter er 

blevet 

gennemført i 

regi af projektet?  

1. Temadag om samtale med højskoleelever og kunstnere. Oplæg ved billedkunstner 

Peter Callesen og samtalesalon mellem elever og udøvende kunstnere. 

2. Ideudvikling og skabelse af seks kunstværker 

3. Formidling af kunst gennem forskellige medier 

4. Et motionsløb, der kom omkring alle kunstværkerne. 

Hvilke aktører 

har I 

samarbejdet 

med i 

forbindelse med 

projektet?  

Kunstcenter Silkeborg Bad, Dansk Billedhuggerlaug, De grå Pantere 

Hvilket positivt 

udbytte har 

samarbejdet 

medført?  

Samarbejdet har øget vores kendskab til hinanden og åbnet op for nye samarbejder. Vi 

er blevet klogere på hvad et sådanne projekt kræver og hvordan vi kunne gøre det igen. 

Projektet har også øget synligheden af Silkeborg Bad og Silkeborg Højskole i byen. 

Hvilke 

udfordringer har 

samarbejdet 

medført?  

Det har været et kæmpe arbejde at koordinere med lokale myndigheder om tilladelser 

samt at koordinere materialer med kunstnerne. 

Det har også været en udfordring at engagere 130 elever, hvoraf en stor del ikke synes 

kunst er vigtigt. Derudover var nogle opgaver defineret og nogle kunstnere var 

nemmere at samarbejde med end andre. 

Hvilke dele af 

projektet er 

lykkedes bedst? 

 

Uddyb hvilke 

forhold der har 

haft betydning 

for, at disse 

 

Samarbejdet mellem Silkeborg Bad, Billedhuggerlauget og Silkeborg Højskole er også 

lykkedes, så vi nu har et godt udgangspunkt for et fortsat samarbejde. 

Vi er lykkedes med at skabe synlighed om kunst fordi kunstnere, Silkeborg Kommune 

og Silkeborg Bad kunne se ideen i at skabe kunst i det offentlige rum. 



elementer er 

lykkedes?  

Hvilke dele af 

projektet har 

medført flest 

udfordringer? 

 

Uddyb, hvorfor 

de har været en 

udfordring  

Samtalen om hvad kunst er og erfaringen af den svære proces, det kan være at skabe 

kunst er lykkedes godt, men det var en udfordring undervejs. 

Det var en udfordring at skaffe alle de børn, ældre, unge og andre borgere, vi gerne 

ville have med. Vi havde håbet at uge 42 var en god uge, men mange har lagt planer for 

den uge og projektet kunne måske lyde lidt for abstrakt. 

Er der elementer 

fra projektet, 

som vil blive 

forankret I jeres 

fremtidige 

højskolepraksis? 

 

Hvis ja, uddyb 

gerne  

Vi vil helt sikkert lave noget lignende hvor vi sammen med SIlkeborg bad og kunstnere 

skabe kunst i det offentlige rum. Det er kun de færreste elever, der har erfaring med 

det og det åbner deres øjne for noget nyt samtidig med at højskolen bliver synlig i 

byen. 

Hvad er jeres 

samlede 

vurdering af 

projektets forløb 

i forhold til de 

opstillede 

projektmål?  

Det har været en succes og vores samarbejdspartnere er også godt tilfredse. 

hvad er de 

væsentligste 

erfaringer fra 

projektet i 

forhold til 

højskolernes 

Det er en god ide at skabe noget synligt og konkret i det offentlige rum og det er en 

god ide at tænke andre fagligheder ind. Eksempelvis at idræt laver et motionsløb, så 

andre borgere/målgrupper får øje for kunsten. 



folkeoplysende 

arbejde?  

 
 


