INFORMATION VED BESØG PÅ
THORVALDSENS MUSEUM
(Grundskolen)
Da Thorvaldsens Museum åbnede i 1848, var det et af de første museer i verden, der viste
samtidskunst for almindelige borgere. Hele huset fremtræder i store træk som dengang.
Gulve, lofter og vægge er dekorerede med smukke farver, ornamentik, friser og malerier.
Skulpturerne står på sokler i små rum og smalle korridorer. Antikke genstande ligger tæt i
de originale glasvitriner. Det er en stor oplevelse at besøge museet, men samtidig kræver
udstillingsformen, at besøgende er opmærksomme på følgende regler.

FØR BESØGET

Her er en liste med museets forholdsregler, som eleverne skal kende inden besøget.
Tegn! Men kun på papiret. Vi oplever desværre, at der under forløbet Gulve og Geometri
bliver tegnet på skulpturerne i museet. Derfor: hold øje med eleverne, og hjælp os med at
spare skulpturerne for den slidtage det er, når graffitien skal fjernes igen.
Se! Men kun med øjnene. Kunstværkerne er skrøbelige og kan ikke tåle berøring. Selv om
det kan være fristende at mærke, hvordan overflader og strukturer føles under fingrene,
så bliver værkerne slidte og kan gå i stykker selv ved forsigtig berøring.
Ikke løbe på museet. Hvis man bevæger sig hurtigt i de små udstillingsrum, kommer
man nemt til at støde ind i en sokkel eller strejfe et værk. Foran museet er en stor, åben
plads, hvor eleverne har mulighed for at røre sig.
Akustikken. Museets akustik gør det svært at tale til en gruppe, så alle kan høre, hvad der
siges. Derfor er det vigtigt, at der kun er én, der taler ad gangen. Af hensyn til museets
øvrige gæster skal der tales dæmpet, når man går rundt på museet.
Pas på væggene. Hele huset er fredet. Det betyder, at vi må værne om gulve, lofter og
vægge. Derfor må de besøgende ikke læne sig op ad væggene.
Opbevaring af bagage. Alle skal aflevere deres bagage, når de ankommer til museet. Til
skoler har vi store fællesskabe i kælderen, hvor I kan samle jeres ting. I får en nøgle
udleveret ved ankomst.
Særlige hensyn. Hvis der er elever eller lærere, der har særlige behov, bedes I oplyse
dette på forhånd.
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PÅ MUSEET
Ankomst og mødetider. Museet åbner klokken 10.00. Klasser, der har bestilt forløb kl.
10.00, møder til det fastsatte undervisningstidspunkt. For resten af dagen gælder det, at
det er en god ide at være på museet ca. 10-15 minutter før undervisningens start, så I kan
få lagt jeres ting i skabe inden undervisningen begynder. Jeres underviser henter jer i
museets forhal.
Indskriv jer ved ankomst. Når I ankommer, bedes I indskrive jer ved skranken (skolens
navn, antal elever og lærere).
Madpakker. Det bedste sted at spise, når vejret tillader det, er på den store fortrappe
foran museet. Daginstitutioner og grundskoler, der har booket undervisningsforløb, har
dog mulighed for at spise deres medbragte mad i skolegarderoben. Det er ikke muligt at
booke tid til spisning, og vi beder jer prioritere de yngste besøgende først.
Vi har kurve til rådighed, så I kan samle madpakkerne, når børnene afleverer deres tøj og
tasker i garderoben.
Eleverne må gerne gå rundt på museet i små grupper alene, men lærerne skal
naturligvis holde øje og har ansvaret for elevernes færden.
Toiletter findes i museets underetage.
På gensyn
Skoletjenesten Thorvaldsens Museum
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