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Der var engang et maleri ... Bente Christensen Hent PDF Dette er en bog, der ikke skal læses, men som skal
sanses og opleves, og hvor historier kan samskabes mellem voksne og børn eller blandt børn indbyrdes.

 Bogen indeholder billeder af 25 malerier, som med flotte farver og  figurative elementer appellerer til både

børn og voksne. Til hvert maleri er der på den modsatte side givet inspiration til dialog og historiefortælling

på forskellige niveauer. Bogen introducerer endvidere børn  til kunst på en anderledes og inspirerende måde.

Det er en bog med dejlige billeder i alle regnbuens farver, som også kan nydes alene og  inspirere til egne

indre dialoger.  Bogen er til alle, der har lyst til at fordybe sig, fortælle historier og lytte. Den er til børn og

deres forældre, samt til pædagoger og lærere. Historier og kunst kender ingen grænser. 79 sider,

farveillustreret. Om forfatterne: Bente Christensen er uddannet cand. pæd. pæd. og er billedkunstner.  Bogen

indeholder et potpourri af hendes malerier gennem de sidste 5 år. Hun  underviser i pædagogik, æstetik og

billedkunst og er i de senere år begyndt at bruge sine billeder i blandt andet vejledningssammenhænge og i
forbindelse med forandringsprocesser i organisationer. Om sine billeder fortæller hun: "Jeg kalder mine
malerier for dialogbilleder, fordi de bliver til i mødet mellem materialer, natur og beskuer. Det er min

intention, at hvert maleri skal være en glad fortælling om hverdagens mangfoldigheder og være en appel til
følelser og fantasi." Camilla Grann er uddannet socialrådgiver. Hun har gennem flere år arbejdet med

børnefamilier i forskellige sammenhænge og har brugt billederne som afsæt til børnesamtaler og terapeutiske

samtaler. Om billederne  fortæller hun: "Jeg har erfaret, at børn hurtigt bliver optaget af billederne og gerne vil

være med til at digte og fortælle. Der er altid en følelse, en farve eller en opdigtet handling, som de kan

identificere sig med og som kan danne  grobund for den svære samtale. Når man skaber noget sammen, bliver

det nemmere at tale om det, der er svært."
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