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Efter en hård og begivenhedsrig nat synker vi med trætte øjne, ømme ben og hoveder, der er hårdt 

ramt af nattens strabadser, længere ned i den lysebrune lædersofa. På den monstrøse stueetage er 

loftet kilometerhøjt og fliserne på gulvet er poleret spejlblanke. Man var bevidst om museets 

eventuelle tørhed og derfor skulle eleverne, inden de trådte ind i rammerne for et univers spækket 

med følelser udfoldet på lærred, udfordres på den kreative front – det er jo lige sagen for unge sjæle 

som os, dagen derpå. Jo, vi skulle intet mindre end lave en ”tableau vivant” af selvvalgte værker. At 

livliggøre sådant betydningsfuldt æstetisk håndværk, var for os i sandhed en kunst. En ganske 

veludført måde at involvere de matte, medtagede og mørbankede studerende i dagens første aktivitet.  

 

Efter en spadseretur gennem udstillingerne på Leopold museet, er sindet godt og grundigt fyldt op 

med indtryk; med alt fra Gustav Klimts farverige og kreative motiver om liv og død til Egon Schieles 

dystre skildringer af krigens grusomhed, kan man som gymnasieelev på studietur nemt føle sig 

overvældet og intimideret. Duften af kaffe hænger i luften i cafe-området, hvor de kunstneriske elever 

fra Herning Gymnasium sidder smilende, grinende, inspirerede og parate til at opleve endnu dag i 
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Østrigs kulturelle hovedstad. Hvor vi i nat følte os udødelige og uovervindelige, føler vi os lige nu 

ganske små og ubetydelige i dette kæmpe skatkammer af verdenshistorie. En kvinde i grøn kjole og 

rød læbestift sidder og læser mens blitzen fra et Nikon D5300 lyser lokalet endnu mere op, end det i 

forvejen var. Gad vide om der skal nye billeder på hjemmesiden?  

Med meget møje og besvær rejser vi os fra den bløde sofa og bevæger os ind i en verden af 

landskabsmalerier i ægte biedermeierstil. Lyset fra oven glimter magisk i guldrammerne og 

fremhæver Friedrich Gauermanns realistiske penselstrøg fra 1845. Det mørkebrune trægulv knirker 

let under vores sneakers og er den eneste lyd der kommer fra det overdådige og nærmest tomme rum. 

En vagt i sort jakkesæt trisser rundt og holder skarpt øje med os unge mennesker med næsepiercinger 

og læderjakker. Tænk hvis nu de har tænkt sig at røre oliemalerierne med deres fedtede teenagefingre 

eller, Gud forbyde det, kommer til at spilde vand på gulvet? Vi træder ind i et nyt og endnu større 

rum, stadig skarpt under observation af vagten.  

Et ældre ægtepar sidder side om side på sofaen midt i lokalet og betragter kunstværkerne på de hvide 

vægge. Det er tydeligt at der bliver fortalt en historie gennem maleriernes kreative udtryk; og hvor vi 

dog lytter til deres betagende historier. En telefon bliver hevet frem og klokken er 11:57. De to 

musikklasser bevæger sig ned ad stentrappen og siger farvel til stærke indtryk, brune farver og fine 

omgivelser i das Museumsquartier. Ved næste punkt på dagsordenen får eleverne lov til at bevæge 

sig i Wiens mange bydele og blive rundvist af hinanden. Følg med i Wiener-nyt og få flere 

medrivende og gribende beretninger om resten af vores eventyrfærd.  

 


