Follow the ARTline
Et undervisningsmateriale til Billedkunst - Valgfag
Se mere på holbækart.dk -og følg med på #miniARTline

Intro

Follow the ARTline

Hvad sker der, når byrummet bliver indtaget af samtidskunst?
Hvilke indtryk, udtryk og aftryk sætter kunsten på byen? Og
hvad nu hvis kunsten indtager jeres skole? Hvilke indtryk,
udtryk og aftryk vil I sætte på skolen?
I forløbet Follow the ARTline følger I en kortlagt linje på
HolbækARTs ”udstilling” i byen. Undervejs skal I lave
forskellige analyseøvelser, der hjælper jer med at forholde jer
til samtidskunstens samspil med byrummet.
Tilbage på skolen skal I planlægge, fremstille og præsentere
en mini-ARTline på egen skole.
Side 1

DU RØR HVAD DU GØR - FOS - Ahlgade 1C

TankeStreger
- sæt streger mellem dine tanker
Hvad siger værket? Hvad siger formen? Hvad siger byen?
Hvad siger kunstneren? Hvad siger DU?
Udfyld TankeStregerne ved at besvare spørgsmålene - skriv ALT hvad
du tænker...
Værktøj

Hvad siger formen?
Hvad siger byen?

Hvad siger værket?

Hvad siger kunstneren?
Hvad siger DU?

Side 2

TOTEM - Fie Norsker - Gasværksvej 1

Mærk med kroppen
- hvordan føles det?
Stil jer ovenpå hinanden, og lav jeres egen totem - hvordan føles det at
stå, være imellem og svæve øverst? Skriv i taleboblerne, hvad I føler...
Aflæs værket. Føler I det samme som værket?

Værktøj

Side 3

SVANETRÆF - Ursula Reuter Christiansen - Centergården/Ahlgade 17A

Zoom ind
- associationer, symboler og spor!
Associationer:

Hvad får værket dig til at tænke på? Er der genstande/begivenheder du kender fra
din hverdag, fra litteraturen, fra film, fra spil?

Symboler;

Er der genstande i værket, der tillægges bestemte betydninger?

Spor:

Er der spor fra byrummet på værket?
Værktøj

Skriv i spalterne herunder...

Associationer

Symboler

Spor

Side 4

LIGHT MATTER og ARKITEKTONISK VIGNET - Julie Sas - Blindestræde 3

Cut-outs
- cut - it - out!
Kig på de to værker, og lad dig inspirere af formerne.
Klip dine egne former i det farvede papir, og lav et lille værk af
formerne i vægudsnittet herunder - brug en limstift...

Værktøj

Side 5

Side 5A

HUS - Arturo Herreras - Studiestræde 5

På spidsen af værket
- TRE tankeretninger
Herunder ser I en enkel analysemodel med TRE
tankeretninger, der beskriver værket.
Tal om værkets konkrete plan, værkets spændingsfelt og
værkets tema.
Værktøj
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Side 6

ELISABETH 2014 - Cathrine Raben Davidsen - Studiestræde 2

Fortæl mig...
...hvad der skete?
Start med at sætte streg fra de tre udsagn til elementer i
værket, der passer til udsagnene. Kan I finde dem?
Og så er det tid til at finde historien i værket:
Fortæl mig hvad der skete?

Der er en kirke...

Du var beskyttende...

Du er en

kvinde...

Værktøj

Fortæl mig hvad der skete?
Side 7

RETNINGSBESTEMT MUR - Michael Kvium - Ahlgade 51

Hvad ser du?
- hvad hører du?
Stil dig som mandslingen på maleriet. Peg i samme retning som ham kig i samme retning som ham.
Hvad ser du?
Hvad hører du?
Udfyld taleboblerne...

Værktøj
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Hvad ser du?

Side 8

BOCCA BACIATA - Alexander Tovborg - Torvestræde 2

Tanker &Tegning
- på tid!
Kig på værket, og skriv alt, hvad du tænker - du har fem minutter!
Det eneste krav er, at du skriver, og skriver, og skriver, og...
Kig på værket igen, og tegn det - du har fem minutter!
Det eneste krav er, at du tegner, og tegner, og tegner, og...
Værktøj

Dine tanker

Side 9

Side 10

Din tegning

SHAMANEN KLAUS - Jakob Boeskov - Brogade 1

Selfie
- med Shamanen Klaus
Stil dig foran værket. Udtryk med din krop og mimik, hvad du tænker
om værket. Tag en selfie af dig og værket
Når I kommer tilbage til skolen, skal selfien printes og indsættes i
nedenstående ramme. Giv din selfie en titel, og skriv titlen på skiltet
nederst på rammen.
Værktøj

Side 11

Outro

Follow the ARTline
Så hvad sker der så, når byrummet bliver indtaget af samtidskunst?

Værktøj

Hvilke indtryk har DU fået med hjem?

Hvilke af
de 9 af
værkers
udtryk, udtryk,
synes DU,
stårDU,
stærkest?
Hvilke
de 9 værkers
synes
står stærkest?

Hvilke aftryk
kunsten
sætter på
byen?
Hvilkesynes
aftrykDU,
synes
DU, kunsten
sætter
på byen?

Side 12

Undervisningsmaterialet Follow the ARTline er udviklet af Helena Notkin og Line Juel Petersen i
samarbejde med Holbæk Art med støtte fra Kultur- & Skoletjenesten, Midt- og Vestsjælland, 2019.

