4 H.C. Andersen Festivals

Tirsdag 23. august 2016

■ Sådan ser elever fra Rasmus Rask Skolens 6.a og 6.b ud, når de lige hører, at de har vundet førstepræmien i Filosoﬀens kunstkonkurrence. Eleverne lavede værkerne før sommerferien,
da de stadig gik i 5. klasse.

H.C. Andersen i nutid og datid
■ Rasmus Rask Skolen vandt for andet år i
træk børnekonkurrencen i Kunstbygningen
Filosoffen om H.C. Andersen-inspireret kunst
■ Motivation for de to 5.-klasser var især, at de
ældre elever sidste år løb med pengepræmien

Reportage

1800-tallet møder det 21. århundrede, når man beder
skoleelever fortolke H.C. Andersen. Det ses på væggen,
hvor digteren i yngre udgave
sidder med en eventyrbog i
hånden ved siden af en moderne pige med mobiltelefon

i hånden og store ørebøffer.
- Værket er nærværende og
har en umiddelbarhed, som
vi godt kan lide. Og så er jeg
fuld af beundring over, at eleverne turde kaste sig ud i at
arbejde på en træplade, siger
den ene dommer, kunstner
Christian Elovara Dinesen,
som sammen med sin kollega
Vivi Christensen havde nærstuderet alle konkurrencens
værker og nu giver dem professionelle ord med på vejen.
Elever fra 10 skoleklasser
fra næsten lige så mange skoler lytter spændt. Det er dem,
der har sendt arbejder ind til

konkurrencen, og som nu sidder og venter på at høre, om
de har vundet.
Endnu ved ingen, at det er
Rasmus Rask Skolens to 5.klasser, som tilsammen løber
med førstepræmien. Akkurat
som skolens 5.-klasse gjorde
sidste år.
Men at det sidste har haft
stor betydning erkender Ida
Marie Larsen og Julie Aaen,
der har set diplomet, som eleverne på årgangen over dem
stolt fragtede hjem sidste år i
august.
- Vi skulle vise, at vi også
kunne vinde, når de nu kunne,

siger de, der nu går i 6. klasse,
fordi tingene er produceret i
sidste halvdel af skoleåret.
Sammen med tre kammerater lavede Ida Marie Larsen
og Julie Aaen netop billedet
på finérpladen med H.C. Andersen og en ung pige, og det
er der en særlig grund til.
- Vi ville vise, hvordan unge
i dag finder eventyret, nemlig
i mobilen, forklarer de, og nu
er de ekstra glade for at have
gjort sig umage.
- Hvordan det skal fejres?
Det ved vi ikke. Den ene
klasse skal på Brandts, og den
anden skal vist bare tilbage

til skolen. Men vi har fået at
vide, at vi gerne må købe en
is, siger Ida Marie Larsen og
Julie Aaen.
Udstillingen på Filosoﬀen med
børnekunst kan ses hver dag frem
til lørdag fra 10-19, søndag 10-16.

Af Malene Birkelund
Foto: Yilmaz Polat
mal@fyens.dk, yilmaz@fyens.dk

