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Pia Gredal og Svend E. Kristensen: Spor af en drage 

Kunstudstilling for børn  / 19. november  2005 - 15. januar 2006

Nikolajs børneudstilling står i år i dragens tegn. Det er dragen som gigantisk krop og mytisk væsen, 
der er på spil i Pia Gredals og Svend E. Kristensens skulpturelle installation. Mundhule, øjne, drageæg, 
vinger, hale og blod udgør adskilte områder, som man kan udforske med krop og hovede, men aldrig 
overskue på een gang.
      
Selve udstillingen er fragmentarisk opbygget og indbyder til, at man går på opdagelse i dragens  
univers. Man kan kravle op på dragens ryg, ud af dragens æg og – hvis man tør – ind i dragens gab. 
Undervejs møder man suset fra dragens vinger, styrken fra dragens blik og lyden fra dragens hjerte.     

Pia Gredal er uddannet maler og grafi ker fra Det Fynske Kunstakademi og har i mange år fungeret 
som formgiver og fortæller i Gadesjakket og Odense Fortællekreds. Svend E. Kristensen er 
performancekunstner og har igennem 10 år været tilknyttet Von  Heiduck-teateret. I de seneste år har 
han dannet sit eget sansekunstteater. Desuden har skulpturgruppen Los Mutantes, lydkunstner Peter 
Kyed og designer Esben Banke ydet forskellige bidrag til sanseudstillingen.

Formidling
For 7. år i træk åbner Nikolaj Udstillingsbygning en kunstudstilling tilrettelagt og formidlet særligt 
for børn. I et både sanseligt, intellektuelt og kreativt læringsrum kan de 6 - 10 årige sammen med 
Nikolajs undervisere prøve kræfter med samtidens kunst og kultur. Udstillingen og undervisningen 
lægger op til samarbejde mellem danskfaget og billedkunst og udfordrer og skærper børnenes fantasi, 
kritiske refl eksion samt deres sproglige og visuelle kompetencer.

Booking af undervisningsforløb for institutioner, skoler og andre grupper er nødvendig. 
Email: booking@nikolaj-ccac.dk. Fra 1. oktober - 12. januar: forespørgsler og ønsker vedrørende 
booking af besøg (svar udsendes efter den 17. oktober). Telefon: 33 93 16 54. Fra den 17. oktober 
til den 18. november, klokken 12 - 15 på hverdage. Herefter kun mandage og torsdage i resten af 
udstillingsperioden.

Øvrige besøgende:
Åben alle dage kl. 12 - 17 / Voksne 20 kroner. Børn under 15 gratis adgang / Onsdag gratis for alle
Øvrige besøgende:
Åben alle dage kl. 12 - 17 / Voksne 20 kroner. Børn under 15 gratis adgang / Onsdag gratis for alle
Øvrige besøgende:

Pressefoto & mere info - kontakt venligst Christina Helvad, t: 33931626, e: pr@nikolaj-ccac.dk

Foto fra udstillingen. Fotograf: Anders Sune Berg


