
Actionpainting er et kraftigt krydderi til 
mødet eller seminaret. 
Oplægsholderen leverer sit stof, og del-
tagerne lytter eller summer i grupper. 

Samtidig står Rikke Rivo i lokalet med et stort lærred 
og masser af maling.  Mens processen står på, suger 
hun indtryk til sig og begynder at male direkte ud fra 
stem-ningen, temaerne, indlæggene, konklusioner...

Et signal om overskud
Resultatet af mødet er betydningsfuldt og skal helst 
huskes af alle i lang tid. Rikke Rivo er til stede, fordi 
hun kan sætte trumf på det, der foregår. Hun kommer 
udefra og kan se med friske øjne.  Det viser overskud, 
leg, evne og vilje til at tænke ud af boksen .

Til sidst kommer der et maleri ud af det, som kan være 
en reminder, når hverdagen melder sig igen. 
Efter sessionen giver Rikke Rivo en mundtlig præsen-
tation af det færdige maleri, og deltagerne inviteres til 
selv at associere videre.

Det får I ud af Actionpainting

•	 Kunstnerisk fortolkning af dagens tema
•	 Skærpelse af opmærksomhed 
•	 Manifestation af overskud
•	 Inspiration til processen
•	 Konkret kunstværk som minde

Actionpainting’ens historie
Actionpainting som maleteknik opstod i USA i 50’erne. 
Maleriet bliver til i nuet under kunstnerens direkte 
følelsesmæssige reaktion på lærredet. Når en “session” 
er ovre, er billedet færdigt, dvs. begivenheden er 
mindst lige så betydningsbærende som selve billedet. 

“Rivo oversatte ord, samspil 
og stemning til et levende billede, der 
tilbød en kreativ og visuel spejling på 
gruppen – mens den arbejdede!”     
- Steffen Tange, erhvervspsykologer.com

Rikke Rivo kommer med alle materialer incl. en meget 
grundig afdækning, så mødelokalet stadig vil være 
intakt og pletfrit efter Actionpainting. 

Varighed ca. 2 timer.

Mål på færdigt billede: 60x80 cm.

Pris: 4000 kr. ex. moms
Evt. tranportudgift aftales særskilt

Actionpainting
Direkte kunstnerisk fortolkning af dagens emne

a m b a s s a d ø r  f o r  h ø j r e  h j e r n e h a lv d e l
Rivo v/Rikke Volf
Humlebækgade 28,    3. tv.   
2200 København N 

M 60 67   10  62      E rivo@rivo.dk  
www.rivo.dk      CVR: 25011066


