Untitled (Nostalgia 2)
På Jonas Frederiksens foto kigger vi nedefra og op på en hverdagssituation, som umiddelbart virker enkel at forstå – en bil
som er i gang med at blive tanket med en tankpistol. Med andre
ord handler billedet om bilkørsel og om det at tanke og være
på landevejen. Men er det den eneste måde, vi kan forstå dette
værk? Og hvordan relaterer det sig til dig og din praksis?

1) Samtale – Mød værket
a) Hvad var din første tanke, da du så fotografiet og hvilke ord falder dig ind?
b) Hvad tror du kunstneren har villet fortælle med værket?
c) Ordet ”Nostalgia”, som fremgår af værkets titel, er det engelske ord for nostalgi. Hvilke tanker giver det dig, når du kigger på billedet? Hvordan kan det
sættes i relation til din praksis?
d) Hvorfor tror du at billedet er udvalgt til at hænge på Randers- Social og
Sundhedsskole?

2) Øvelse – Omsorg som støtte og ansvar
a) Randers Social- og Sundhedsskole er udpeget som verdensmålsskole. Men
hvordan taler billedet i din optik ind i en bæredygtig fremtid? Udvælg det af de
17 verdensmål, som du mener bedst passer til din forståelse af billedet.
b) Gå sammen i grupper af tre og diskuter, hvordan vi som mennesker er afhængige af hinanden. Tag gerne udgangspunkt i ovenstående overvejelser i
forhold til bæredygtighedsbegrebet.
c) Som omsorgsperson er andre mennesker afhængige af dig og din faglighed og
støtte. Hvad betyder det for dig, og hvorfor?

3) Kreativ praksis – En fiktiv borger
Tag et billede med din telefon, som viser en hverdagssituation, hvor noget er
gensidigt afhængige af hinanden. Tænk gerne ind i din egen praksis som kommende pædagogisk assistent.
Beskriv herefter med få ord, hvordan dit valgte motiv er afhængig af hinanden,
og hvad der ville ske, hvis de ikke havde hinanden. Se det gerne fra begge sider.
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