
De tre malerier af Coline Marotta virker umiddelbart puls-
nedsættende og de røde figurer, der findes i billederne, har 
alle gang i en eller anden form for aktivitet. Har de mon andet 
tilfælles?

1. Samtale – Mød værket

a) Hvordan vil du beskrive figurernes aktiviteter, kropssprog, kroppe og an-
sigtsudtryk?

b) Hvordan vil du karakterisere rummet, som figurerne befinder sig i?

c) På baggrund af dine beskrivelser, hvordan ville du så beskrive figurernes 
mentale tilstand?

2. Øvelse – Nærvær og fordybelse i praksis

a) Hvad kan modarbejde eller forstyrre dit nærvær overfor et barn/et ungt 
menneske?

b) Har du oplevet at et barn eller et ungt menneske, der, pga. af enten svære 
fysiske eller psykiske problemstillinger, ikke var i stand til at registrere din 
tilstedeværelse eller behandling? Hvis ja: Hvordan oplevede du denne situati-
on? Hvis nej: Hvordan tror du, at det ville påvirke dig?

c) Hvordan hjælper du et barn med at bevare fokus?

d) Når du har tid og mulighed, hvad fordyber du dig så i i din praksis?

3. Kreativ praksis – Vær tilstede i nuet

Stil uret til 2 minutter og find en plads i nærheden, hvor du kan sidde. Start 
urets nedtælling. Luk dine øjne, og træk vejret langsomt ind og ud. Fokusér 
på stigningen og faldet i dit bryst, og prøv kun at tænke på din vejrtrækning. 
Hvis der er andre tanker, der forstyrrer, skal du anerkende og glemme dem 
for derefter at fokusere på vejrtrækningen igen.

Når de to minutter er gået, skal du reflektere over i hvor høj grad du var i 
stand til at abstrahere fra forstyrrende tanker samt sanseindtryk fra rummet. 
Vend derefter tilbage til værkerne. Ser du anderledes på disse nu?
 

”Dagdrømme”

Emner: 

Kropssprog, sundhed, identitet, sanser og 
udvikling, fantasi, individ og samfund, privat 
og professionel omsorg, magt og etik i om-
sorgsarbejdet, mentale tilstande, nærvær.
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