Silkeborg Bibliotekerne / Maria Louise Elgård Rasmussen, formidler

Lyrikformidlingsaktivitet: Udstilling: Leg med sproget – det gør digterne!
Emne/Tema: Interaktiv udstilling i biblioteksrummet
Målgruppe (hvem blev formidlingen målrettet til): Bibliotekets besøgende i den skønlitterære afdeling
Beskrivelse af event/aktivitet/undervisningsforløb:
Udstilling med fokus på LYT – en podcast om lyrik i sin helhed i Silkeborg Biblioteks skønlitterære afdeling
indeholdende:
•
•
•

En film med billeder og citater knyttet til LYT – en podcast om lyrik og de interviewede forfattere
En roll-up, der fortalte om LYT
19 ”bogformede” skumpapplader med ordene:
o trillebør, er, din, øjeblik, korridor, din, sukkerskålen, tavle, negl, fremmed, der, alders, verden,
vejret, gennem, elskerinde, knuste, en, frostsprængt

•

En opfordring til, at man som bruger skulle lege med sproget i form af denne tekst på en planche:
Leg med sproget! – det gør digterne
Skab dit eget digt eller en nonsens-sætning ved hjælp af ord og linjer fra kendte digte.
Der er ikke nogen rigtige måder at gøre det på.
Eller forkerte.
Bare ord.
Udsagn.
Prøv!

Ordene til skumpap-pladerne er taget fra digte af William Carlos Williams, Pia Tafdrup, Sternberg og Søren
Ulrik Thomsen – alle forfattere der var blevet interviewet (Tafdrup, Sternberg, Thomsen) og nævnt
(Williams) i LYT – en podcast om lyrik på udstillingstidspunktet.
Under ordene udstillede vi en række udvalgte digtsamlinger.
Hvis man ønsker at sætte særligt fokus på Søren Ulrik Thomsens omfattende forfatterskab på biblioteket
eller i forbindelse med et undervisningssamarbejde, kan dokumentaren ”Jeg er levende” (instr.: Jørgen
Leth), også findes på Filmstriben til visning på biblioteket:
https://biblioteket.filmstriben.dk/search?text=jeg%20er%20levende
Økonomi og timeforbrug
Udstillingen satte fokus på LYT – en podcast om lyrik i sin helhed, med særligt fokus på at formidle danske
digtere, herunder Søren Ulrik Thomsen, og tog et par timer i idégenerering og planlægning. Vores
videoproducer/grafiker på biblioteket arbejdede med opsætningen af filmen til udstillingen i et par timer.
Rent økonomisk involverede udstillingen indkøb af en roll-up, som også blev brugt, da LYT tog på BogForum
samt noget skumpap til ”ordbøgerne”, i alt ca. 1000 kr.
Evaluering
Der blev jævnligt flyttet rundt på ordene i udstillingen, og mange lånere bemærkede den.
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Billedmateriale:

Lyrikformidlingsaktiviteten er gennemført i forbindelse med projektet LYT, der er støttet af Slots- og
Kulturstyrelsens Udviklingspulje.
Udgifter forbundet med formidlingsaktiviteten er afholdt af Silkeborg Bibliotekerne.
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