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Arkitektur 
Skulptur 
Eurytmi  
Drama 
Maleri 
Sprog 
Digt

Opdragelseskunst



41.Der Seele Schaffensmacht, 
    Sie strebet aus dem Herzensgrunde, 
    Im Menschenleben Götterkräfte 
    Zu rechtem Wirken zu entflammen, 
    Sich selber zu gestalten 
    In Menschenliebe und im Menschenwerke. 

Sjælens skaberkraft stræber 
Fra hjertets grund på at opflamme 
Guddomskræfter i menneskelivet 
Til rette virke, 
Så den udformer sig selv i 
Menneskekærlighed og i menneskeværk



Kunstrejse til Basel, 
Dornach, Colmar

14-19 april 2020



Læs om KunstRejsen 2020: www.udviklingskunst.dk

Goetheanum

Basel, Rhin

Beyeler

http://www.udviklingskunst.dk


Kunst fra oven 
vs. 

Kunst fra neden

Lade kunsten opstå 

ved en proces, 


der styres af det værk, 
der er ved at blive til. 



Kunst bliver kun kunst  
-  når man gør kunst.

Kunst er en individuel aktivitet, snarere end en genstand. 


Processuale begreber dannes ved et betragtnings-ført 
søge / finde arbejde. 


Betragtningens erkendles-evne (arbejdet med at finde 
sammenhæng, skikkelse) åbner muligheden for at finde 
begreber.

Anschuendes Begreifen



'Kunstværkets oprindelse’  Heidegger
Kunsten er sand!



Lukket                                     Åben 
Hvad                                        Hvordan

At se                                     At indse 
Oplysninger:                           Kunst: 
Forstand                                 Vilje 
Viden                                       Visdom 
Reproduktion                         Intuition 
Entydig                                   Flertydig 

Formåsrationalitet             og           Situationsrationaleitet





Goethes Farvelære
Farvernes sjælelige kvaliteter

Bevorzugung der Anschauung gegenüber der Abstraktion



Lys og Farve 
Turner 1843



Claus Dahl
og hans mester 

WAGNER







Ro og bevægelse: 
Kuppelbygning og Langhus 

Første Goetheanum 

Organisk arkitektur:  
Søjlernes basis og kapitæler er en række af metamorfoser,  
Man kommer fra det ene til det næste ved SELV at udfylde mellemrummet. 
Dvs indre aktivitet, der er op til en selv at foretage.  
Uden egen indre aktivitet forbliver værket stumt.  
Det er som al moderne kunst: mennesket må være aktivt og vågent for at kunne se. 

Ligevægten mellem RO og BEVÆGELSE er labil:  
Man må konstant arbejde for at holde ligevægten,  
Det er en åndelig aktivitet (Som Aristoteles´ moral.)  
Det er en Skabende Aktivitet. 





Steiners Kunst: 
Vedr.  kapitælformer i 1: Goetheanum: 
Hivs betragteren udfører den indre anstrengelse, at danne de følgende kalitælformer af 
de foregående , bliver intervallerne mellem søjlerne til bevægelige indre former, som 
man kan opleve indeni sig, og som fører betragteren fremad (hvor de synlige former kan 
synes at hæmme betragteren)  
Det er tydeligt: Kunstværket  - en række søjler - bliver føre færdigt og fuldendt i 
betragterens sjæl.  
Det er en forudsætning at betragteren er aktiv i sin betragtning . Uden aktivitet forbliver 
kunstværket stumt. 
Dette er et kendetegn for den virkeligt moderne kunst: Den opfordrer mennesket til 
indre bevægelighed. Man bliver nødt til at være aktiv for overhovedet at kunne se.   















Ronchamps 1955

Le Corbusier











Gaudi: Casa Battlo 1906 





Eurytmi



Arild Rosenkranz: menneskeriget 1960



Arild Rosenkranz: Hierofanten 1952



Kunst i det sociale -  
Social kunst. 

• Kunst: ethvert skabende indgreb i verden.


• Kunst er kunst og ikke et (magt)middel.


• ‘Men lad os så forandre den 
menneskelige natur.’


•





Lukket                                     Åben 
Hvad                                        Hvordan

At se                                     At indse 
Oplysninger:                           Kunst: 
Forstand                                 Vilje 
Viden                                       Visdom 
Reproduktion                         Intuition 
Entydig                                   Flertydig 

Formåsrationalitet             og           Situationsrationaleitet



https://www.youtube.com/watch?v=bYuaSe-dTY0

Die Signatur der Sphären - Hartmut Warm

Venus -  Mars - Neptun   Konjunktioner over 200 år



Warm: Venus - jor d konjunktioner over 8 år


