Kunsten fortæller

Et undervisningsmateriale til Dansk og Billedkunst på mellemtrinnet
Se mere på holbækart.dk -og lyt med, når kunsten får lydfortællinger

Shhhh!

I skal på tur i Holbæk for at opleve byrummets
samtidskunst. Undervejs skal I stoppe op ved syv
udvalgte værker, hvor I skal anvende en række
forskellige værkåbningsmodeller til analyse af
værkerne.
Tilbage i klassen skal I viderebearbejde jeres
oplevelse af værkerne gennem fremstilling af et
digt, en novelle eller et eventyr, der slutteligt
gøres til medrivende lydfortællinger.

Shhhh! Det er kunsten, der fortæller…

Shhhh!

Kunsten fortæller

Intro

Side 1

THE HEART HAS GOT TO OPEN IN A FUNDAMENTAL WAY - Per Mølgaard - Nygade 5

Tanker
- på tid!

Kig på værket, og skriv alt, hvad du tænker i
tekstfeltet - fx hvem er personerne på værket?
Hvad laver de? Hvordan har de det? Skubber de sig
væk fra hinanden? Eller holder de fast i hinanden?
Du har tre minutter til dine tanker! Det eneste
krav er, at du skriver, og skriver, og skriver, og...

Side 2

Dine tanker

Du skal bruge:

GØR DET VENLIGST - Kasper Bonnén - Nygade 1

Ræk hænderne op!
- Hvad rækker du ud efter?

Lykke. Orden. Vækst. Værdi. Frihed, Ansvar.
Samfund. Hvad er vigtigst?
Ræk hænderne op i luften ligesom hænderne i
værket - hvilket ord rækker du ud efter? Og hvorfor?
Sæt en ring rundt om det ord, du har valgt.
Du skal bruge:
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Side 3

HUS - Autoro Herrara - Studiestræde 5

På spidsen af værket
- TRE tankeretninger

Herunder ser I en enkel analysemodel med TRE
tankeretninger, der beskriver værket.
Værket er en HUSGAVL malet på en husgavl.
Der er en ÆGTE husgavl og en FALSK husgavl.
Der er altså tale om optisk BEDRAG.
Hvilken dør er ægte? Og hvad mon der ville ske,
hvis du kunne åbne den falske dør?
Du skal bruge:
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Side 4

ELISABETH 2014 - Cathrine Raben Davidsen - Studiestræde 2

Dengang
- og nu.

Elisabeth af Thüringen var iflg. overleveringen en ungarsk
prinsesse, som blev gift ind i fyrstehuset i Wartburg.
Ifølge legenden modsatte hun sig hoffets ønsker og gjorde alt for
at hjælpe de fattige. Da hun en dag blev grebet i at smugle brød ud
fra slottet og bedt om at vise, hvad hun skjulte under sin kappe,
blev brødet med guddommelig indgriben forvandlet til roser.

Værket hedder Elisabeth 2014 - hvordan mon
legenden om Elisabeth ville lyde nu? Svar på
spørgsmålene i cirklen…
Du skal bruge:

Hvem ville Elisabeth hjælpe i dag?
___________________________________
Hvad ville Elisabeth ”gemme under sin
kappe” - hvad ville hun hjælpe med?
_______________________________
_______________________

Side 5

HVAD ER VIGTIGST? - Erik Hagens - Blegstræde 7

Tegn

- med bogstaver
Hvad er vigtigst? Hvad synes Erik Hagens?
Hvad synes du?
Tegn - med udgangspunkt i bogstavernes form - det,
du synes er vigtigst. Du må tegne ting og begreber.
Du skal bruge:
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Side 6

UDEN TITEL - HuskMitNavn - Holbæk Bibliotek/Bysøstræde

Q&A

- spørgsmål og svar!
Stil 3 spørgsmål til værket - fx Hvem er du?
Find en makker og stil dine spørgsmål - noter din
makkers svar.
Derefter skal du svare på din makkers spørgsmål.
Du skal bruge:

Spørgsmål 1
__________________________________________________________________________________
Svar
__________________________________________________________________________________
Spørgsmål 2
__________________________________________________________________________________
Svar
__________________________________________________________________________________
Spørgsmål 3
__________________________________________________________________________________
Svar
Side 7

__________________________________________________________________________________

UDEN TITEL - Eva Schlegel - Jernbanevej 6

TankeStreger

- hvad, hvem, hvor, hvornår, hvordan og
hvorfor?
Udfyld TankeStregerne ved at besvare de seks
spørgsmål herunder - skriv ALT, hvad du tænker...
Når du har svaret på spørgsmålene, kan du tage en
selfie af dig og værket!
Du skal bruge:

Hvad er en SELFIE?
Hvem tager SELFIES?

Hvor tager man SELFIES?
Hvornår tager man en SELFIE?

Hvordan tager man en SELFIE?
Hvorfor tager man en SELFIE?

Side 8

Outro

Shhhh! Kunsten fortæller
Hvilket værk fortæller den bedste historie?

Du skal bruge:

Hvilket værk vil du skrive om?

Hvilke af
værkers
DU,
ståretstærkest?
Vilde
du9skrive
et udtryk,
digt, ensynes
novelle
eller
eventyr?

Hvilke aftryk synes DU, kunsten sætter på byen?

Side 9

Undervisningsmaterialet Shhhh! Kunsten fortæller er udviklet af Helena Notkin og Line Juel
Petersen i samarbejde med Holbæk Art med støtte fra Kultur- & Skoletjenesten, Midt- og
Vestsjælland, 2019.

