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Introduktion til læreren
Velkommen til ARTMix. Dette er et læringsmateriale, som er tilrettelagt jeres besøg på et af de tre medvirkende
museer:




BRANDTS
Johannes Larsen Museet
Faaborg Museum

Forløb: Materialet passer til tre danskmoduler før jeres besøg på museet og tre danskmoduler efter besøget
Klassetrin: 7.-10. klasse. Materialet egner sig også til fagene: billedkunst, historie og samfundsfag samt til brug på
ungdomsuddannelserne
Emne: Det moderne gennembrud
Perioden ”det moderne gennembrud” bruges som et startpunkt for at slå de temaer an, som billederne omhandler. Det
er således tanken, at elevernes arbejde med temaerne, og den grundlæggende billedanalyse kan kobles sammen med
klassens øvrige arbejde omkring ældre litteratur og billedanalyse.
Formålet er at give eleverne en kort introduktion til temaerne og til perioden omkring det moderne gennembrud og
årene efter ved at lade eleverne arbejde med præsentationsformen ”Pecha Kucha” og ”Cooperative Learning”.
Forløbet
I de første tre moduler kræver dette, at eleverne har adgang til computere med PowerPoint eller Keynote installeret.
Det behøver dog ikke være en computer pr. elev, to elever kan sagtens dele en computer.
I forløbet efter jeres besøg, lægges der op til, at eleverne bearbejder besøget ved hjælp af egenskrivning i de tre genrer:
reportage, essay og anmeldelse. Her kan eleverne godt skrive i hånden, men en computer pr. elev vil være at
foretrække.
God fornøjelse!

I er velkomne til gratis at downloade app’en ARTMix til:
iPad: https://itunes.apple.com/us/app/artmix/id854428421?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.portaplay.artmix

ARTMix er en del af ICE-projektet under Kulturregion Fyn og støttet af Kulturministeriet. Oplevelsen er skabt i et
tværfagligt samarbejde mellem: Faaborg Museum, Johannes Larsen Museet, Ungdomshuset Odense og BRANDTS.
ARTMix er udviklet og produceret i samarbejde med Die Asta Experience, PortaPlay og Søren Robert Lund Arkitekter,
app-programmering af Kanako.
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ICE-projekterne
I Kulturregion Fyns projekt ICE – Interactive Culture Explorers – deltager i alt 8 kunst- og kulturinstitutioner, og der er
udviklet 6 unikke, nyskabende og digitale kulturoplevelser til børn og unge:







ARTMix (BRANDTS, Faaborg Museum, Johannes Larsen Museet, Ungdomshuset i Odense)
Art Mobil (BRANDTS, Odense Symfoniorkester, Odense Centralbibliotek)
Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr – på Lyø (Øhavsmuseet)
Pythagoras’ Nøgle (Faaborg Museum)
Spor i Tiden – Spøgelses- og skæbnejagt på Fattiggården (Forsorgsmuseet)
Vikingekongens Grav (Vikingemuseet Ladby, Østfyns Museer)

ICE-projekternes undervisningsmateriale er udarbejdet i samarbejde mellem forskellige faglærere, pædagogiske
konsulenter og kulturinstitutioner og består af 6 moduler, der skal gennemgås henholdsvis før og efter et besøg på
kulturinstitutionen.
I er velkomne til at downloade og bruge både apps og undervisningsmateriale. Alt materiale vil ligge frit tilgængeligt på
Kulturregion Fyns hjemmeside: http://kulturregionfyn.dk/kulturregion-fyns-digitale-kunst-og-kulturformidlingsprojektice og på de deltagende institutioners hjemmesider.
Art Mobil – BRANDTS, Odense Centralbibliotek & Odense Symfoniorkester
Brug kroppen til at udforske sammenspillet mellem billedkunst, klassisk musik og litteratur i denne mobile installation.
Installationen består af ord, klassisk musik, farver og symboler, der påvirkes af og ændrer karakter gennem publikums
bevægelser og interaktion. Art Mobil eksperimenterer med nye måder at arbejde med læring indenfor kunst – gennem
kroppen som skabende instrument.
De unge skal mærke, hvad det vil sige selv at skabe kunst og få kunstens æstetik og sanselighed ind under huden.
Gennem deres egne kropslige bevægelser lærer de om de grundlæggende kunstneriske principper inden for de 3
kunstarter.
Projektet er primært udviklet til 8.-10. klasser i fagene dansk, billedkunst og musik.
Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr – Øhavsmuseet
Kom med på jagt på Lyø i år 1223. Tag med på en fysisk rejse tilbage til middelalderen og bliv en del af
danmarkshistorien. I rollen som ung adelsmand oplever du hjortejagt, intriger og en kongelig kidnapning.
Som nyt medlem af hirden er du en del af jagten, hvor forræderen Sorte Henrik og Kong Valdemar Sejr konfronterer
hinanden i en magtkamp om Danmarks fremtid. Hvem skal du holde med for at vinde hæder og ære?
Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr er en augmented reality app til smartphones og tablets, der lader dig opleve den
historiske bortførelse på Lyø, der bl.a. resulterede i Jyske Lov og samlingen af Danmark under Dannebrog.
Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr kan bruges ved klasse-, familiebesøg og vandreture på Lyø, samt i klasseværelset
efter besøget på Lyø.
Projektet er primært udviklet til 4.-6. klasser i fagene historie, dansk og drama.
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Pythagoras’ Nøgle – Faaborg Museum
En matematisk og arkitektonisk skattejagt.
Gennem en fysisk og matematisk udforskning af Faaborg Museums unikke arkitektur, får eleverne i grupper adgang til
hemmeligheder og indsigter i den grundliggende sammenhæng mellem arkitektur og matematik. Komposition,
sigtelinjer, størrelsesforhold, design, farver og andre grundbegreber undersøges gennem matematiske opgaver. Når du
løser opgaverne, får du som belønning afsløret en af Pythagoras’ hemmeligheder. Disse hemmeligheder formidles i
form af historier og levende 3D-modeller, der fortæller om fortidens store matematikere og arkitekter, f.eks. den første
egyptiske papyrus om matematik samt det kinesiske og persiske talsystem.
Projektet er primært udviklet til 4.-6. klasser i fagene matematik og billedkunst.
Spor i Tiden – Forsorgsmuseet
Tag på skæbne- og spøgelsesjagt på Fattiggården og gør fortiden levende!
Spor i Tiden er en interaktiv opdagelsesrejse, hvor du i rollen som journalist rejser tilbage i tiden og møder de virkelige
beboerne fra Fattiggården. Gå rundt med din digitale notesbog og mød Fattiggårdens mange skæbner på tæt hold og få
en chance for at tale med dem. Hvem var de, hvad tænkte og følte de, og hvad betyder det at være på en fattiggård?
Spor i Tiden er en augmented reality app til smartphones og tablets, der lader dig møde fortidens personer på
Forsorgsmuseet. Det er et digitalt værktøj, hvor du i rollen som journalist kan se gennem tiden og møde og interviewe
de mennesker, der har levet på Fattiggården. Hvordan var det at bo her bag murene og under pigtråden? Mød
menneskene, stil spørgsmålene og dan dit eget indtryk af livet på Fattiggården.
Spor i Tiden kan bruges ved klasse- og familiebesøg på museet, samt i klasseværelset efter besøget på Fattiggården.
Spor i Tiden er primært udviklet til 8.-10. klasser i fagene dansk og samfundsfag.
Vikingekongens Grav – Vikingemuseet Ladby (Østfyns Museer)
Gå i arkæologernes fodspor og træd ind i vikingekongens grav – på jagt efter hemmeligheden bag Ladbyskibet og den
begravede konge. Hvem var han – og hvorfor blev han begravet i et skib i en gravhøj? Hvem har røvet graven, og går
kongen igen i Ladby?
Vikingekongens Grav er en interaktiv opdagelsesjagt på fortidens hemmeligheder, som giver dig mulighed for at lære
mere om Ladbyskibet og dets mange mysterier. Du kan løse fire missioner: Begravelsen, Udgravningen, Skibsgraven og
Indbruddet.
Udforsk skeletter, dragehoveder, ofrede dyr og skatte i Ladbykongens sidste hvilested og opklar mysteriet om, hvorfor
vikingerne begravede et helt skib oppe på land.
Vikingekongens Grav kan bruges ved klasse- og familiebesøg på museet, i klasseværelset eller i stuen derhjemme.
Vikingekongens Grav er primært udviklet til 4.-6. klasser i fagene historie og dansk.
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MODUL 1: INTRODUKTION TIL PECHA KUCHA OG DET MODERNE GENNEMBRUD
I dette modul skal I lære om Pecha Kucha, I skal inddeles i tre teams, og så skal I arbejde med malerier fra perioden ”det
moderne gennembrud”, som er en litterær periode, der strækker sig fra ca. 1871 til 1890. Men Inden I bliver inddelt i
teams, skal I lige læse lidt om Pecha Kucha og det moderne gennembrud.

PECHA KUCHA
Pecha Kucha er en japansk måde at vise et PowerPoint show på. Det særlige ved denne form er, at der er lavet nogle
regler for, hvor mange slides man må have med og hvor lang tid, man må tale om hvert slide. Selvom Pecha Kucha
startede i Japan, så har det sidenhen bredt sig til de fleste storbyer, og i Danmark findes der foreninger i Aarhus,
København og Svendborg, som jævnligt afholder Pecha Kucha Night.
Reglerne er simple. Der skal vises 20 slides, og hvert slide skal vare 20 sekunder. Formålet med at lave reglerne er, at så
undgår man for meget udenomssnak, og der kommer et fokus på det væsentlige – og det hastige skift mellem slides er
med til at holde publikum fanget. En hel Pecha Kucha kommer således altid til at vare 6 minutter og 40 sekunder.
Når I skal lave en Pecha Kucha i jeres team, så vil det være en god idé at uddelegere ansvaret for Pecha Kuchaens slides,
således at I hver får sagt lige meget, men det kommer vi til i modul 2. Desuden bryder vi reglerne en smule, da I kun skal
lave 12 slides – men de skal stadig vare 20 sekunder hver. Hvis I mener at I kan, så må I gerne lave 20 slides!

DET MODERNE G ENNEMBRUD
Det moderne gennembrud starter d. 3. november 1871 med en forelæsning af forfatteren Georg Brandes på
Københavns Universitet. Han ved ikke selv, hvad han sætter i gang, men med sin forelæsningsrække om
”Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur” bliver han hovedpersonen for en bevægelse, som tager et opgør
med ”romantikkens” værdier og livssyn. Brandes tog afstand fra Romantikkens idealiserede livssyn og mente, at man
burde kunne tage problemer op til debat. I det øvrige samfund er der også fart på udviklingen, da både jernbaner,
dampmaskiner og telegrafen begynder at binde Danmark tættere sammen.
Der sker således en udvikling på flere fronter, og i dette modul skal I begynde at se på nogle af de forskellige sider af det
moderne gennembud. Der kan findes meget på nettet om perioden, men særligt skal fremhæves Nationalmuseets
undervisningsmateriale ”Det moderne gennembrud - Danmark i slutningen af 1800-tallet”, som kan hentes som PDF på
museets hjemmeside.1

TRE ARBEJDSTEAMS
Med udgangspunkt i tre teams skal I nu arbejde med tre forskellige sider af billedanalysen, og I kommer også til at
beskæftige jer med tre forskellige temaer. Start med at dele klassen ligeligt i følgende tre teams:
Team A: Billedanalyse og komposition, samt temaet ”Fattigdom og arbejde”
Team B: Billedanalyse og farvelære, samt temaet ”Mennesket i naturen”
Team C: Billedanalyse og teknik, materialer og proces, samt temaet ”Familie”

1

http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/undervisning/dokumenter/dk_historier/det_moderne_gennembruduv_mat.pdf
5

Når I har delt klassen, så skal hvert team læse introteksten om deres del af billedanalysen. Derefter skal I se på de tre
malerier, som hører til hvert team. Her kan det være en god idé, hvis I deler billederne ud imellem jer i teamet, men det
kan I selv bestemme.
Herefter går I i gang med at analysere maleriet. Taler om det og laver noter. Prøv at se, om I kan finde noget
information på nettet eller på skolebiblioteket om jeres tema. Husk at de fleste af billederne er fra omkring starten af
1900-tallet, så det er den periode, I skal starte med at kigge på.
I næste modul skal I så i gang med at lave jeres Pecha Kucha.
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TEAM A: K OMPOSITION OG TEMAET ”FATTIGDOM OG ARBEJDE ”
Når man skal analysere et billedes komposition, er det
godt at se på, hvilke teknikker der er gjort brug af – og
så derefter tænke over hvorfor? I forhold til
komposition, så er disse elementer noget af det, som I
skal prøve at lægge mærke til ved de næste seks
værker.

B ILLEDBESKÆRING OG PERSPEKTIV
Den første del af kompositionen er billedbeskæringen:
Billedskaberen har valgt, hvad der skal med, og hvad
der ikke skal med, og hvor tæt på vi skal se det.
Samtidig har kunstneren også anlagt et perspektiv, som kan være med til at skabe en bestemt oplevelse:
- Frøperspektiv, man ser op på noget, et perspektiv som får ting til at virke stærke og magtfulde
- Normalperspektiv, man er i øjenhøjde med personer og ting
- Fugleperspektiv, man ser ned på noget, et perspektiv som giver beskueren magt

D ELE AF BILLEDET
Ofte er ting eller personer i forgrunden de mest betydningsfulde, mens baggrunden kan sætte en stemning eller placere
billedet i et bestemt miljø:
- Forgrund, den forreste del af billedet
- Baggrund, den bagerste del af billedet
- Mellemgrund, den midterste del af billedet

L INJER
Et billede har ofte mange linjer, som er med til at bygge billedets komposition op. De danner rum og bevægelse i
billedet. Disse linjer kan både være synlige og usynlige. Ofte ligger der også mange skjulte beskeder fra kunstneren i
linjernes retning:
- Synlige linje, fx linjen på en bordkant eller en dørkarm
- Usynlig linje, fx en øjenlinje, altså den vej, som personen kigger. Den kan ikke direkte ses, men blikket danner alligevel
en kompositorisk linje i billedet
- Horisontlinje, den linje der deler himmel og jord. Alt efter hvor højt/lavt den ligger i billedet, giver det forskellig
virkning

R UM OG KOMPOSITION
Der er mange måder at skabe rum i et billede. Nogle af teknikkerne kan næsten få et todimensionalt billede til at virke
tredimensionelt. Rummet inddrager beskueren og man føler sig draget ind i billedet. Det kan forstærke billedoplevelsen
meget – disse rum kan også skabes gennem brug af bestemte akser i billedet:
- Diagonalkomposition, opadgående fra nederste, venstre hjørne til øverste højre – antyder typisk en positiv relation
eller noget med ud og væk. Nedadgående fra øverste venstre hjørne til nederste højre – antyder typisk en negativ
relation eller noget med at give los, slippe drømmene løs…
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- Det gyldne snit, vigtige ting placeres i de gyldne punkter (snittenes skæringspunkter). Derudover kan de rum, der
opstår ved de lodrette gyldne snit bruges til at adskille personer i hvert sit "rum"
- Symmetrikomposition, hvis det drejer sig om personer, betyder det, at de står i en valgsituation eller er i tvivl. Hvis
det drejer sig om ting, kommer genstanden i centrum ti at virke monumental
- Kaoskomposition, når fuldstændig forskelligt udseende billedelementer placeres uden for al logisk komposition, så
øjet selv skal finde sig til rette med, hvad det ønsker at se
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TEAM B: FARVELÆRE OG TEMAET ”MENNESKET I NATUREN ”
Farver er overalt i vores omgivelser. Vi lever med farver til hverdag og fest, farver på vores møbler, tøj, mad, vægge,
huse, gader, i kunsten, i medierne, fx i blade, TV, biografen, på computeren, osv. Farver har stor betydning for både
vores sanse- og følelsesmæssige og intellektuelle og æstetiske (skønhedsmæssige) oplevelser. Farverne kan inddeles i
primære, sekundære og tertiære farver.

F ARVECIRKLEN
Blandt farverne adskiller rød, gul og blå sig fra de andre ved ikke selv
at være blandet af andre farver. De danner derimod grundlaget for
blanding af de øvrige farver, og kaldes derfor primærfarver. Blandes
disse tre primærfarver parvist, fremkommer sekundærfarverne – eller
komplementærkontrasterne til primærfarverne.
- Rød + gul = orange
- Blå + gul = grøn
- Rød + blå = violet
Disse sekundærfarver kan yderligere blandes til flere nuancer, der i
farveteori kaldes for tertiære farver. Stik modsat farvernes kulørthed og farveintensitet står hvid og sort, som ikke er
egentlige farver. De indeholder ingen antydning af kulør og er farvemæssige neutraler. De er ikke desto mindre
relevante i maleriet, dels i deres rene form, og dels fordi de kan bruges til at nedtone de egentlige farvers intensitet.

K ONTRASTER
Der er tale om en farvekontrast, når der imellem farver, som sammenstilles i samme billede, er en tydelig forskel. Det
kan være en forskel i virkning, fordi der er forskel på, hvor meget farverne fylder på billedet, forskel i mæthedsgrad og
klarhed, i lyshed, i 'temperatur', osv. Hvis I kigger på farvecirklen herover, vil I se, at de farver, som står, modsat
hinanden er kontrastfarver.
Kontrastforholdet mellem lyse og mørke farver kan ofte være anvendt for at tiltrække opmærksomhed til de ting, der
er malet i lysere farver og/eller for at signalere en symbolsk – en overført betydning. Forskellen mellem det lyse og det
mørke kan nemlig i nogle tilfælde symbolsk forstås som en afbildning af modsætningen mellem liv og død, glæde og
sorg, dag og nat, lyst humør og tungsindighed, osv. Den største kontrastvirkning er mellem de neutrale farver sort og
hvid. Men også mellem de kulørte farver kan kontrasten mellem lys og mørke være effektfuld som virkemiddel.
Ofte vil det være muligt at se forskellige kontraster i det samme billede. Det der kan være særligt interessant er at
overveje, om et eller flere kontrastforhold kan siges at være dominerende og derefter overveje virkningen heraf. I nogle
tilfælde vil kontraster have en særlig effekt. Fx når en kold og en varm komplementærfarve sammenstilles. Hvis
rødorange og blågrøn findes i samme billede 'fordobles' kontrastvirkningen, fordi disse farver både er hinandens
farvekontrast og 'temperaturkontrast'.

F ARVESYMBOLIK
Farver har ofte en symbolsk betydning, dvs., at de har en betydning, der rækker ud over deres funktion som
rumskabende, stemningsfremkaldende eller dekorativt virkemiddel. Igennem århundreder er farver i arkitektur,
dekorationskunst, litteratur og billedkunst blevet brugt som tegn, som symboler der indeholder en særlig betydning.
Den enkelte farves symbolske betydning afhænger naturligvis af den sammenhæng, den indgår i, og betydningen kan
variere fra den ene historiske periode til den anden, fra det ene kulturområde til det andet (fx er der forskel på farvers
symbolske betydninger i et kulturområde, der har været domineret af kristendommen, jødedommen, den islamiske tro,
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buddhismen, osv.). I nedenstående skema nævnes nogle af de forskellige symbolske betydninger, en farve kan
tillægges.

Farve

Farvens mulige symbolske betydning ifølge J.C. Cooper: Politikens Symbolleksikon, 1996 fra s. 99

Blå

Sandhed, intellekt, åbenbaring, visdom, loyalitet, trofasthed, bestandighed, ærbarhed, kyske følelser, pletfrit rygte,
storsind, forsigtighed, fromhed, fred, selvfordybelse, kølighed

Rød

Solen, alle krigsguder, det maskuline, aktivitet, ild, solen, kongeværdighed, kærlighed, glæde, festivitas, lidenskab,
begejstring, energi, vildskab, seksuel ophidselse, sundhed, styrke, blod, blodtørst, vrede, hævn, martyrium, mod, tro,
storsind, ørken, ulykke, fornyelse

Gul

Flertydig: Den lysegule eller gyldengule symboliserer solen, solens lys, intellekt, intuition, tro og godhed.
Den mørkegule symboliserer troløshed, forræderi, jalousi, ærgerrighed, griskhed, hemmelighedskræmmeri, svig,
troløshed

Grøn

Flertydig: Kan både symbolisere liv og død, som livets forårsgrønne farve og dødens grågrønne farve.
Ungdom, håb og glæde eller forandring, forgængelighed og jalousi
Grøn er en blanding af blå og gul, så den er den mystiske farve, der forbinder intellektets kolde blå farve med den gule
sols følelsesfulde varme
Grøn kan være symbol på jævnbyrdighedens visdom, håb, livets fornyelse, genopstandelse, foråret, gendannelse,
glæde, tillid, naturen, paradis, overflod, velstand, fred
Da det grønne er den umodne frugts farve kan grøn også være symbol på manglende erfaring, umodenhed, tåbelighed,
naivitet

Hvid

Åndelig fuldendthed, enkelhed, lys, sol, luft, forklaring, renhed, uskyld, kyskhed, hellighed, ukrænkelighed, frelse,
åndelig autoritet
En hvid klædning kan symbolisere renhed, kyskhed, åndens sejr over kødet

Sort

Ur-mørket, det ikke-håndgribelige, det store Intet, ondskab, dødens mørke, skam, fortvivlelse, ødelæggelse, fordærv,
sorg, bedrøvelse, ydmygelse, fornægtelse, alvor, bestandighed, tiden, det hårde, det skånselsløse, det irrationelle.
Forbindes i nogle tilfælde med trolddomskunst og sort magi

Purpurrød

Kongeværdighed, kejserlig og præstelig magt, pomp, stolthed, sandhed, retfærdighed, selvbeherskelse

Orange

Flammer, ild, ukyskhed

Violet

Intelligens, viden, religiøs andagt, fromhed, soberhed, ydmyghed, anger, sorg, mådehold, nostalgi, græmmelse,
alderdom
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TEAM C: TEKNIK, MATERIALER, PROCES OG TEMAET ”FAMILIE”
MALERI
Malerier kommer i alle størrelser, former og farver. Det kan være små, sarte akvareller i lyse farver eller kvadratmeterstore, tunge oliemalerier i dystre og stærke farver. Udtrykket i et maleri hænger i høj grad sammen med valget af
maleteknik, materialerne og processen. Alle former for maleri baserer sig på en form for bindemiddel, som kan holde
farvepartiklerne/pigmenterne sammen og gøre det muligt for dem at hæfte til underlaget, som kan være både lærred
eller en fast plade.
Bindemidlerne kan være så forskellige som arabisk gummi, som man bruger til akvarel, det kan være æggeblommer,
som man bruger i tempera teknikken, tørrende olie i oliemalerier, bivoks i enkaustikmalerier eller akrylemulsion i
akrylmaleri.
Måden, hvorpå man forbereder og håndterer disse ting, er forskellige fra maleri til maleri. Valget af materialer kan også
sige noget om den tid, som maleriet blev malet i (det kan være, at der ikke var andet end lærred og oliemaling), og det
kan også have en betydning for maleriets udtryk; sarte akvareller siger noget andet end tunge oliefarver.

UDSTYR
Man kan male med mange forskellige redskaber. Det kan både være svampe, spartler, knive, ruller, airbrush,
sprøjtepistoler og pensler. Selv pensler er forskellige, og der findes både bløde og hårde pensler. De bløde pensler laves
af dyrehår, f.eks. mårhår, egernhår, kohår eller syntetiske bløde hår. De mere hårde pensler fremstilles af svinebørster
eller syntetisk materiale. Alle de forskellige redskaber er med til at skabe hvert sit udtryk, og hvis man kigger efter på et
maleri, vil det ofte være muligt at gætte sig frem til, hvilke materialer der er brugt.
Igen vil valget af udstyr have en betydning for billedets udtryk. Man kan ikke male fine detaljer med en spartel – og
samtidig kan en spartels udtværede og hidsige strøg give en fornemmelse af fart og midlertidighed.

AKVAREL
Akvarellen har traditionelt været brugt topografisk, dvs. til farvelægning af
kort eller andre detaljerede tegninger, som indeholdte højdeforskelle.
Akvarellen blomstrede i Den Engelske Skole i sidste halvdel af det 18. og i
første halvdel af det 19. århundrede.
I akvarellens lasurteknik lægges de tynde, transparente lag (laveringer) over
hinanden, og virkningen er afhængig af papirets hvidhed. Det er papiret, som
giver højlyset og ved at lægge flere og flere lag på, bliver tonen og farverne dybere og dybere. Maleren skal derfor have
en indgående viden til farvernes indbyrdes forhold, og man skal også vælge, om man vil male på glat, ru eller håndlavet
papir.
Akvareller har ofte et sart og stemningsmættet udtryk. Variationen mellem akvareller ligger oftest teknisk set i valget af
stærke eller svage farver, samt om maleren har valgt at male vådt-i-vådt, en teknik som næsten kun kan laves med
akvarel. Herved kan der opnås særligt karakteristiske farveovergange, som oftest bruges i naturgengivelser.

OLIEMALERI
Oliemaleriet fik sin store udbredelse i det 16. århundrede. Oliefarverne
fremstilles ved, at man river et farvepulver i en tørrende olie (oftest
linolie), om end det nu til dags oftest købes færdiglavet. I oliemalerier, er
det også forskelligt, om man maler på en hvid eller en farvet grund. Maler
man med en hvid grund, er der ofte en trang til at dække hele fladen med
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farve, da den hvide farve er så tydelig – det er blandt andet en af de ting, som er et karakteristisk udgangspunkt ved
pointillismen, som ses her.
Oliemaleriet er en af de mest udbredte malerteknikker, da den lange tørringstid giver kunstneren mulighed for at
arbejde med motivet. Oliemalingens tunge farvetæthed og fylde giver også mulighed for at få skarpe detaljer og
nuancerede farveskift med i billedet. Samtidig kræver det stor viden om de forskellige oliefarvers indhold af olie i
forhold til farve, da det har stor betydning for opbygningen af maleriet. Den forkerte brug af oliefarver kan gøre, at et
oliemaleri med tiden enten gulner eller krakelerer og smuldrer, da de forskellige farver ikke har samme indhold af olie
og derfor tørrer med forskellig hastighed. Selv med nutidens fabriksfremstillede oliemaling skal man vide lidt om, i
hvilken rækkefølge farverne skal påføres.

SKITSE
Mange malerier forestiller scener, hvor man skulle tro af kunstneren har
siddet på stedet. Dette er dog langtfra tilfældet. Oftest tog kunstneren ud
flere gange for at tegne skitser og detaljer og malede så ud fra disse det
endelige maleri. Dette giver sig selv i nogle af de oliemalerier, som
detaljeret gengiver mennesker og dyr, da hverken mennesker eller dyr kan
lide at stå stille i lang tid, men for så at tilføre maleriet et element af noget
hurtigt indfanget har kunstneren ofte blot antydet f.eks. et træ ved hjælp af
en sort streg eller ladet blade fremtræde blot ved hjælp af forskellige
nuancer af grønt.

IMPRESSIONISMEN
Impressionismen var en ny retning, som opstod henimod år 1900. Bevægelsen fik sit navn efter Claude Manets billede
”Impression, soleil levant”, hvorfra de nye malere hentede deres inspiration. Den impressionistiske måde at male på
kræver, at beskueren ser maleriet fra en vis afstand, da de rigtige farver derved vil træde frem grundet optisk blanding.
I stedet for at blande farverne på paletten iagttog malerne i stedet overfladernes sande farver, som de fremkom
grundet forskelligt lys, skygge, reflekser og lignende. Pelsen på eksempelvis en kat kunne derfor godt indeholde blå og
lilla farver, grundet omgivelsernes genskin eller skyggernes farvespil. Paletten som sådan var sammensat af sollysets
rene farver og så hvid – man prøvede så vidt muligt at udelade sort og jordfarver. Der blev også i vid udstrækning taget
hensyn til farvekontraster for at styrke maleriets iboende farvespil.
I forhold til tidligere tiders malerier, som ofte kunne have en historisk, religiøs eller mytologisk karakter, så ønskede
impressionisterne at afbillede deres nærmeste omgivelser; at male hverdagslivet som det tog sig ud i byen og på landet.
I deres samtid fik de fynske malere tilnavnet ”bondemalere”, grundet deres mange malerier med livet på landet som
motiv, noget som blandt andet blev taget op til debat i pressen i den fejde, der siden er blevet kendt som
”bondemalerstriden”.
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MALERIER TIL TEAMANALYSE
TEAM A: MALERIER TIL TEMAET ”FATTIGDOM OG ARBEJDE ”
Herunder er der tre malerier fra tre forskellige museer. Malerierne beskæftiger sig med fattigdom og arbejde og har en
interessant komposition. I skal nu både lave en analyse af malerierne, som har med billedernes komposition at gøre –
og så skal I prøve at komme med jeres bud på, hvad billederne siger om datidens fattigdom og arbejdsliv.

TEAM A: FATTIGDOM OG ARBEJDE SAMT FOKUS PÅ KOMPOSITION
BRANDTS/Jens Birkholm: "I forårssolen udenfor familiehuset. Charlottenburg.”

TEAM A: MALERI TIL TEMAET ”FATTIGDOM OG ARBEJDE”
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TEAM A: FATTIGDOM OG ARBEJDE SAMT FOKUS PÅ KOMPOSITION
Johannes Larsen Museet/Anne Syberg: "Fisker bøder garn”

TEAM A: MALERI TIL TEMAET ”FATTIGDOM OG ARBEJDE”
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TEAM A: FATTIGDOM OG ARBEJDE SAMT FOKUS PÅ KOMPOSITION
Faaborg Museum/Jens Birkholm: ”Søndagsskole i Aslylet”

TEAM A: MALERI TIL TEMAET ”FATTIGDOM OG ARBEJDE”
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TEAM B: MALERIER TIL TEMAET ”MENNESKET I NATUREN”
Herunder er der tre malerier fra tre forskellige museer. Malerierne beskæftiger sig med mennesket i naturen og har en
særlig brug af farver. I skal nu både lave en analyse af malerierne, som har med maleriernes farver at gøre – og så skal I
prøve at komme med jeres bud på, hvad malerierne siger om datidens menneske- og natursyn.

TEAM B: MENNESKET I NATUREN SAMT FOKUS PÅ FARVER
BRANDTS/Johannes Larsen: ”Svanerne letter Fill sø.”

TEAM B: MALERI TIL TEMAET ”MENNESKET I NATUREN”
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TEAM B: MENNESKET I NATUREN SAMT FOKUS PÅ FARVER
Johannes Larsen Museet/Johannes Larsen: ”Ladegården”

TEAM B: MALERI TIL TEMAET ”MENNESKET I NATUREN”
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TEAM B: MENNESKET I NATUREN SAMT FOKUS PÅ FARVER
Faaborg Museum/Peter Hansen: ”Bonden og maleren”

TEAM B: MALERI TIL TEMAET ”MENNESKET I NATUREN”
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TEAM C: MALERIER TIL TEMAET ”FAMILIE ”
Herunder er der tre malerier fra tre forskellige museer. Malerierne beskæftiger sig med datidens familieliv og er alle tre
blevet til gennem en længere proces. I skal nu både lave en analyse af malerierne, som har med deres teknik, proces og
materialer at gøre – og så skal I prøve at komme med jeres bud på, hvad malerierne siger om datidens familieliv.

TEAM C: FAMILIE SAMT FOKUS PÅ TEKNIK , MATERIALER OG PROCES
BRANDTS/Fritz Syberg ”Stue i solskin”

TEAM C: MALERI TIL TEMAET ”FAMILIE”
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TEAM C: FAMILIE SAMT FOKUS PÅ TEKNIK , MATERIALER OG PROCES
Johannes Larsen Museet/Fritz Syberg: ”To børn begraver en fugl”

TEAM C: MALERI TIL TEMAET ”FAMILIE”
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TEAM C: FAMILIE SAMT FOKUS PÅ TEKNIK , MATERIALER OG PROCES
Faaborg Museum/Fritz Syberg: ”Den første forårsdag”

TEAM C: MALERI TIL TEMAET ”FAMILIE”
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MODUL 2: ”REJSE FOR ÉN” OG PECHA KUCHA
I dette modul skal I starte med at lave den Cooperative Learning struktur, som hedder ”Rejse for én”. Når den er
gennemgået, skal I arbejde videre med jeres Pecha Kucha. Der er et forslag til en struktur, I kan bruge til jeres Pecha
Kucha.

CL STRUKTUR: REJSE FOR ÉN
Trin 1:

I jeres team giver I jer selv numrene fra 1 og opefter. Derefter taler I sammen om følgende spørgsmål
og bliver enige om, hvilke af jeres udfordringer, I helst vil have hjælp med:
- Hvilket et af vores tre temaer, har vi sværest ved at få styr på/forstå?
- Hvilke af vores seks billeder volder mest problemer mht. analysen?
- Hvordan går det i teamet? Gør alle deres bedste og hvis ikke, hvad kan vi så gøre?
- Er arbejdsopgaverne ligeligt fordelt?

Trin 2:

Jeres lærer beslutter nu hvilke elever, som skal på rejse, ved at sige et nummer. Eleven med det
pågældende nummer fra hvert team rejser sig og besøger det nærmeste team mod højre. Her
præsenterer eleven de ting, som de er i gang med og fortæller om, hvilke udfordringer teamet har.

Trin 3:

Den besøgende elev får feedback eller hjælp til udfordringerne.

Trin 4:

Eleverne vender tilbage til deres eget team og præsenterer dem for den feedback eller de løsninger,
som de har fået.

Herefter arbejder I videre på jeres analyse og jeres Pecha Kucha. I dag skal I fokusere på at få jeres Pecha Kucha klar til
præsentation i næste modul. I kan uddelegere ansvaret for de forskellige slides, bare husk på, at I skal præsentere det
som et samlet slideshow senere. Dette kan dog nemt løses via et USB-Stick eller lignende. I kan bruge nedenstående
som skabelon til jeres Pecha Kucha – eller lave jeres egen rækkefølge
Team A
Slide 1 – Hvad er ”Komposition”?
Slide 2 – Hvordan var fattigdommen og
arbejdslivet dengang?
Slide 3 – Maleri 1, hele billedet
Slide 4 – Maleri 1, analyse
Slide 5 – Maleri 2, hele billedet
Slide 6 – Maleri 2, analyse
Slide 7 – Maleri 3, hele billedet
Slide 8 – Maleri 3, analyse
Slide 9 – Quiz, spørg publikum om noget,
så I kan se om de har hørt efter
Slide 10 – Quiz svar
Slide 11 – Hvad har forandret sig siden
dengang?
Slide 12 – Tak fordi I lyttede eller lign.

Team B

Team C

Slide 1 – Hvad er ”Farvelære”?
Slide 2 – Hvordan havde mennesket det
med naturen dengang?
Slide 3 – Maleri 1, hele billedet
Slide 4 – Maleri 1, analyse
Slide 5 – Maleri 2, hele billedet
Slide 6 – Maleri 2, analyse
Slide 7 – Maleri 3, hele billedet
Slide 8 – Maleri 3, analyse
Slide 9 – Quiz, spørg publikum om noget,
så I kan se om de har hørt efter
Slide 10 – Quiz svar
Slide 11 – Hvad har forandret sig siden
dengang?
Slide 12 – Tak fordi I lyttede eller lign.

Slide 1 – Hvad er ”Teknik, materialer og
proces”?
Slide 2 – Hvordan var familielivet
dengang?
Slide 3 – Maleri 1, hele billedet
Slide 4 – Maleri 1, analyse
Slide 5 – Maleri 2, hele billedet
Slide 6 – Maleri 2, analyse
Slide 7 – Maleri 3, hele billedet
Slide 8 – Maleri 3, analyse
Slide 9 – Quiz, spørg publikum om noget,
så I kan se om de har hørt efter
Slide 10 – Quiz svar
Slide 11 – Hvad har forandret sig siden
dengang?
Slide 12 – Tak fordi I lyttede eller lign.
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MODUL 3: AFSLUTNING AF PECHA KUCHA OG PRÆSENTATION
I dette modul skal I færdiggøre jeres Pecha Kucha. Hvis I har arbejdet ved forskellige computere med hver jeres del af
Pecha Kuchaen, så skal I til at samle delene til et samlet slideshow. Dette kan evt. gøres ved at importere de øvrige
slides ind i et ”masterslideshow”, eller I kan blot have alle jeres
dele åbne på den computer, hvor I skal fremvise og så skifte
slideshow, når det passer.
Husk at skifte slide hvert 20 sekund. Hvis ikke I har sat jeres
slideshow til at gøre det automatisk, så få en kammerat til at
sidde med en mobil eller et stop-ur og skifte manuelt undervejs.
Da I er tre teams, og hvert Pecha Kucha tager 6 minutter og 40
sekunder at præsentere, så tager det omkring 25 minutter inkl.
skift at få præsenteret alle tre Pecha Kuchaer. Husk derfor at
afsætte den sidste halve time af modulet til fremlæggelse. Prøv
også at uddelegere ansvaret for præsentationen, således at alle
i teamet får sagt noget.

23

MODUL 4: REPORTAGEN, ESSAYET OG ANMELDELSEN
I de næste tre moduler skal I skrive om en af de oplevelser, I har haft under jeres besøg på museet. Der er tre genrer, I
kan vælge imellem. Alle tre genrer er subjektive genrer, som bliver bedst, hvis man tør vise noget af sig selv og komme
med sit personlige bud. Når I har valgt jeres genre, så skal I sætte jer sammen med de andre elever, som har valgt
samme genre som jer selv. Klassen bliver altså inddelt i tre store grupper, som alle skriver i den samme genre. Dette kan
være med til at give både inspiration og hjælp under skriveprocessen.
Inden I starter med at skrive, skal I læse et eksempel på den genre, I skal skrive i.
De tre genrer I kan vælge imellem er:

REPORTAGEN
I den gode reportage gør journalisten sig umage med at give læserne en fornemmelse af, at de selv er til stede på
åstedet. Begivenheden og dens omgivelser er detaljeret beskrevet, så læserne får fornemmelsen af selv at være til
stede. Du skal altså skrive om dit besøg på museet og gerne gøre brug af egne billeder og evt. interviewe nogle af dine
kammerater om deres oplevelse på museet.

ESSAYET
At skrive et essay er også en måde at tænke på. Det er en søgende form for skrivning. Et essay vil gerne dele tanker – og
ikke først og fremmest oplyse eller overbevise. I et essay søger man sin egen sandhed; man skriver essayet for at
forsøge at finde ud af noget, ikke for at fremlægge en sandhed man allerede har fundet. Således kan dit essay både gå
tæt på et bestemt billede fra dit besøg på museet, men det kan også omhandle din tænkning omkring kunst, museers
rolle i samfundet eller dine tanker omkring billedernes historiske periode.

ANMELDELSEN
Anmeldelsen er skribentens subjektive mening om et produkt eller en oplevelse, f.eks. en bog, en film, en mobiltelefon
eller en koncert. Anmeldelsen indeholder en kort beskrivelse af det anmeldte, så læseren kan danne sig et overblik.
Derefter kommer journalisten med sin velbegrundede mening. Anmeldelsen afsluttes typisk med en vurderende
konklusion i én sætning og en grafisk illustration, fx 0-6 stjerner. Anmeldelsen er således konkret, argumenterende og
forholder sig således direkte, kritisk og analytisk til et bestemt værk eller en bestemt udstilling.

VÆLG JERES GENRE
I skal nu vælge, hvilken genre I kunne tænke jer at skrive i. Herefter skal I starte med at læse et eksempel på genren.
Hvis I når at blive færdige med jeres læsning, skal I begynde at skrive nogle noter ned om, hvad I selv kunne tænke jer at
skrive.
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REPORTAGE, FÆLLESLÆSNING
Læg mærke til, hvordan Herman næsten skriver, som om han var et levende filmkamera. Hvordan han selektivt kaster
et spot på forskellige dele af sin oplevelse – og hvordan han gennem brugen af beskrivelser, sammenligninger og
adjektiver levendegør hele oplevelsen.

”B RANDEN ” AF HERMAN B ANG
Jeg vil forsøge at skrive så roligt som muligt. Men når jeg løfter øjnene, ser jeg en ustandselig ildregn af gnister falde tæt
udenfor vinduerne, og de bestandige knald fra det brændende slot når mine øren som knald af en tirailleurild. Man
skriver med rystende hånd og sydende hoved. Meget af det skrevne vil falde sammen med andet, men det er
uundgåeligt.
Klokken halvsyv bragtes mig budet. Der blev en urolig støj på gaden, og mens jeg styrtede ud, samlede folk sig i
portene, udenfor husene; der påkom én en dump angst som overfor et sig nærmende jordskælv. Himlen flammede, og
man så allerede lyshavet ligesom en purpurstrøm isprængt med mørk røg. Ved Frue Kirke faldt funkerne som en regn.
Men endnu vidste ingen, hvor ilden var. Man råbte ”Kristiansborg". jeg hørte, mens jeg løb, da flammerne rødt steg op
over en sidegade, et langt kvindeskrig. Det var en ung pige, som faldt forlæns om på jorden.
Så så jeg på Højbro flammerne stå ud af slottets tag. Her oppe fra vinduerne så man tunger slikke hele rygningen. jeg
gik ned og trængte mig atter gennem mængden, den var tavs og nedslået. Ingen talte med hinanden. Kvinderne græd
og jamrede. Ildregnen var så heftig, som om den udkastedes fra et krater; ført af stormen, der tog til ' faldt funkerne
som en sne af ild over Thorvaldsens Museum, over kirken, her over huset og i kanalen.
Jeg kom ind gennem St. Jørgens Port. Forvirringen var ubeskrivelig. Man hørte uafbrudt råb om vand, skrig om at redde
malerisamlingen. Det var en fuldstændig rådløshed. Sprøjterne arbejdede stærkt, så snart der skaffedes vand, men der
var intet. Ildregnen faldt så tæt over slotsgården, at funkerne hængte i ens klæder.
Den uendelige knitren af ilden lyder ligesom geværsalver. Man render allerede imellem hinanden for at redde de
sindssvageste ting. Jeg styrtede op i malerisamlingen. Ved vinduerne er ilden så stærk, at håret kan svides. Lyset udefra
er det eneste lys over galleriet. Folk stormer ud og ind, man river malerierne ned fra væggen og kaster dem på gulvet
for at sønderbryde rammerne.
Lige overfor i gården luer søjlegangen som et attisk tempel ved en solnedgang. Vi løber omkring med enkelte døsige
lygter for at skelne mellem malerierne: Det er umuligt. Skodderne rives op, og vi ser så meget vi kan; vi river malerierne
løs hulter til bulter. jeg får fat i nogle hollandske småbilleder, en anden river dem ud af min hånd, og det går videre for
at finde andre. Jerichaus Ofelia ligger lige i skæret og bliver som levende midt i lyshavet. Man løsner figuren fra
sokkelen, der, omvendt, ligner en ligkiste. Således bæres den bort. De evindelige drøn fortæller, at branden bliver
heftigere. Man bærer ”Panterjægeren" ned. De uafbrudte ”skynd Dem - skynd Dem" lyder gennem halvmørket.
Der er her ingen panik. Kun en travlt syslende rædsel. Jeg går ned ad trapperne. Folk stimler uafbrudt op. Man kaster
malerierne og går atter op. Der var malerier oppe under loftet, som ikke reddedes. En enkelt figur strålede pludseligt i
flammeskær midt i halvmørket.
Jeg gik over på den anden side af porten op i rigsdagslokalerne. De var forladte. En brandmand råbte flygtende ”her er
ingen vand." Gangene svømmede i rivende søer. Jeg mødte ingen. Røgen begyndte at fylde gangene, hvor der var
fuldstændig sort. Jeg trængte frem til folketingssalen og ind i den. Der var i loftet et hul, hvorfra flammerne væltede
ned med lyse tunger. Og stadig disse små knald af ild oven over, og lige over mig de små gemytlige flammer, som
kælede hen over gesimserne. Der så ikke ud til at være noget reddet. Bøger og manuskripter flød rundt på bordene og
på gulvet. Man kunne næsten tænke sig et stormfuldt møde, hvor det var gået på næverne løs.
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En mand kom løbende gennem gangen for at ville redde et eller andet. Det var værdipapirer, indesluttede i en
pengekiste, den var så tung, at man ikke kunne slæbe den. To mænd forsøgte at bryde den op. Det var umuligt. I et af
de næste værelser brændte en astrallampe roligt midt på dagligstue-bordet. Det så hjemligt ud.
Gangene var sorte af røg og sod. jeg hørte nogle lange og flygtende kommandoråb - og måtte ud. Lidt efter styrtede
loftet. Jeg løb over slotsgården. Der regnede ligefrem kugler af ild og glødende murbrokker. Mellem søjlerne føg det
som med hagl. Der var sparsomt ly mellem søjlerne. Gården ryddedes. Den overgaves redningsløst til denne
ødelæggelse.
Jeg trængte atter opad Folketinget til, ad den modsatte indgang. I det forreste værelse borede flammerne sig ligesom
små spidskugler ud gennem en hvid dør. Ligesom om den blev gennemskudt og til sidst lignede et flaskestativ. Jeg gik
forbi døren ud på en mørk gang. Jeg mærkede mig nøje vejen for ikke at fare vild. Men indtil min dødsdag vil jeg høre
denne ustandselige knitren af flammerne over mit hoved. Og buldret som af en brølende og mægtig lem, der styrtede i
over mit hoved. Jeg nåede en trappe. Flammerne havde grebet den nedefra - den forkullede afsats hang lige overfor
mig dækket af et sydende mylder af funker. Der var en grufuld skønhed over denne trapperest, som hang midt mellem
flammerne. Nede var det et bål.
Jeg så det alt i et nu.
Bag mig hørte jeg et brag, det var døren i salen som faldt. Det var i et sekund et brændende væld af ild skinnende lys i
farven, sejrrig og hoverende. Vi to-tre fór tilbage, råbte til et par, som kom, at der var fare, og alt var forbi, strømme af
unyttigt vand flød om vore fødder.
To af os trængte ind et andet sted. Det var en spinkel bagtrappe, fuld af vand, en tom vandslange dovnede midt i sølen.
Denne trappe var forfærdelig. Vi mødte brandmænd, som skreg på vand: vand, vand eller det er forbi. Stærke karle
vred deres hænder og forbandede. Der var ingen ledelse. ”Sig vi må have vand ..." ,”Vi kan ikke mere." Man styrtede
ned efter vand. Vi kom forbi en jerndør som var gloende. Under branden så jeg tre gange sådanne jerndøre, som ikke
fugtedes.
Denne dør blev bulet af ildens magt. Der var varmere end i en bageovn, en stikkende, utænkelig hede. Vi trængte
højere op. En brandmand holdt vagt øverst. Det var lige ved taget, og ganske nær hørte vi en stærk susen af flammerne.
De seks, syv ansigter, jeg så, var hvide, trods det røde skær.
Med ét lød et - tilbage - og en brændende lem faldt ned forbi os. Derpå blev det ganske mørkt. jeg ved ikke, hvad der så
skete. Nogle stemmer skreg: stands - stands - det brænder under os. Men råbene lød ligesom utydeligt, og vi standsede
ikke. Vi styrtede frem i ravmørke og faldt over slangerne, som lå glemte på trappen. Røgen fyldte rummet med en
kvalm og uigennemtrængelig masse. Sådanne sekunder, medens man hørte skriget af de flygtende brandfolk, man ikke
så, og flammernes kogen langs den afsats man lige har forladt - sådanne sekunder er evigheder.
Vi gled i vand, kom atter op; jeg pressede lommetørklædet i munden og fremad. Så kom vi ned. Da lød der rædselsfulde
brag. De sagde, det var riddersalen, som styrtede sammen. Inde fra bygningen lød et langt hyl.
En soldat møder mig. Hans ansigt er ligesom afsvedet af ilden. Han gik omkring mekanisk og slog meningsløst med
armene.
- Var det riddersalen?
- Ja. Jeg stod ved siden af dem. De råbte, at vi skulle gå - tre mænd blev der. Så faldt loftet. De var alle tre der - så langt
fra mig - og han udstrækker virrende armen - så langt. De tre blev straks begravet - væk, ind under. Af den tredje så jeg
armen og tog fat i den ... Åh - hvor han skreg, som han skreg ... og så væk ... vi fik ikke fat ...
26

Jeg går atter ind i den lukkede gård. Flammerne slår ud af bel-etagens vinduer. Da steg denne skrækkelige knitren til
lyden af en uhyre storm. Det var et forfærdeligt drøn af ilden som brusen af selve havet. Og midt i denne heksedans af
ild de dundrende brag af mure, som styrtede sammen.
I folketingsfløjen stod de nøgne mure med gabende vinduesåbninger, lige så mange svælg ind til den gule og lystige ild.
Så megen ild.
Vi gik tilbage til ridebanen. Forvirringen var ubeskrivelig. Militær ankommer i skarer, men ingen kommanderer. Man
slæber møbler, puder, sengeklæder og nips ud fra audienssalen. jeg så en soldat rende med en flaskekurv fyldt af
tomme flasker, en anden med en eneste broderet pude. Man skriger og slår vinduer ud eller ind. Der er ingen stige og
ingen vand.
Da så vi, som stod i gården, et svagt lysskær lige ved et vindue over højesterets arkiv. Som om man havde stillet en
lampe dækket af en skærm lige ved dette vindue. Dette skær vedblev, det var ganske svagt, men ængstende. Vi råbte,
at det brændte; at det havde fænget ved dette vindue. Ingen hørte. jeg så en mand med raseri besværge en overordnet
-en militær - at undersøge, om det ikke brændte her. Man gjorde intet. Og i næsten ti minutter sås dette svage
lampeskær - indtil med pludselig knitren vinduerne sprængtes og flammerne slog op om karmen.
Da begyndte alle at råbe. Der var hundreder af mennesker bag disse værelser. Man brød oppe i den tilstødende sal
vinduet op og råbte ned. Det var soldater og civile. Vi hørte ikke, hvad de skreg uden: Der er ild ... Vi så dem anstrenge
sig for at råbe os op - umuligt ... De slog med armene og kastede lange tæpper ud. Forgæves.
Der lød et skrig om stiger. Der var ingen. De, som kom nåede ikke. En mand klavrede langs mezzaninen og slog med en
økse et vindue ind. Og stadig råbte disse folk deroppe noget, vi ikke forstod. jeg havde ikke følt angst før, nu følte jeg
dødsangst for disse mennesker, som deroppe løb meningsløst frem og tilbage, skreg ud i rummet, hvad ingen hørte og
løb ind igen.
En gammel gardersergent sagde: Og de løber vild deroppe ... De gange - når de taber hovedet ... De ved hverken, hvor
udgang eller indgang er.
Så kom de ud, sprang ned fra mezzaninen, væltede ned ad mørke trapper. Hagar og Ismael slæbes ud midt i vrimlen og
væltes rundt i sølen.
Jeg stod under søjlerne og hørte atter den knitren, som sagde mig, at ilden var over mig. Da stod flammerne ud fra
begge kanter og mødtes. Slottet var tabt.
Hele den indre gård lignede ét bål. Heden brændte vore kinder. Jeg så kongen midt i en klynge med sine to sønner.
Hans ansigt var forfærdet og blegt, ganske ligt en stiv maske. Han bevægede mekanisk hænderne i hinanden. jeg hørte,
der blev givet ordre til sprængning af kirkeporten. Man råbte overalt på Zeltner. Han var intetsteds. Og rundt i
kældrene brændte gassen endnu. Man kunne ikke slukke, ingen vidste, hvor hovedledningen var. Således brændte
gassen midt i det flammende slot.
Alt var forvirring. En kommandør i søetaten giver ordre til at hugge ned, hugge bort, fløjen mod museet, portene, alt.
Mængden bryder ind mod en port, som åbner sig under trykket med et brag, og alle struber udstøder et skrig.
Jeg har aldrig set et sådant syn. Det var, som om disse mennesker ville kradse disse mure ned. Man fik hamre, økser,
bjælker til våben; man vælter sig ind mod disse mure, de holdt, fortvivlet holdt. Vi kommer ud i kirkegården, hvor
endnu alt er mørkt. Men der står tykke røgsøjler ud fra vinduerne. Og altid denne gruelige susen i ens Øren.
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Vi gik atter ned i kælderen. Beboerne redder deres habengut ved gasskin. Da vi kommer op, løsner stormen brændende
murstensbrokker, som falder rundt om os. Man kører af med store artillerivogne fyldte med alskens ting; endnu er hele
denne side af slottet mørk. Hele kirketaget er bedækket af gnister som af et fosforlag.
Vi slap gennem kirkeporten ud og gik langs slottet. Det var et fygevejr med ild. Det føg gennem luften som med
glødende raketstokke; det var så skinnende lyst, at gasblussene lignede små spædelys.
Hele Gammelholm glødede i skæret. Frederik den Syvendes statue stod silhouetmæssig foran bålet. jeg ved ikke andet
ord, end at ilden hvinede om os. Man kastede bøger ud ad alle vinduer. Folk deroppe skreg og væltede bogmasser ud,
som af os dernede kastedes ind på plænerne. Vandet flød overalt. Man sprang over gitret til Kong Frederiks statue og
kastede bøgerne op på fodstykket. Midt mellem det altsammen stod på pladsen en simpel træseng. jeg fandt en bog,
der lå lige under den brændende mur. Den bar kongens chiffre. Det var: Souvenirs intimes de Napoleon Ill.
Det var, som om selve luften tændtes i lue. Alt lyste af ild. Men flammerne selv var mere gulhvide, mere ”spillende" end
den glødende luft.
Vi kom ind i biblioteksgården. Alt var ild. Thorvaldsens værelse stod urørt endnu. Der var ild til begge sider. Fra den
brændende fløjdør faldt flammeskæret lige på frisen over den modsatte dør. Man så hver skikkelse i skæret. Så
hvirvledes gardinerne sammen af flammerne ligesom småklude, og rummet hylledes i ild ...
Et korps kadetter fór gennem gården. Deres klæder var svedne. De havde opført sig som helte ...
- Mens jeg har skrevet, har jeg hørt den fjerne susen af ilden - ruderne fløj splintrede ind, da man sprængte kirkeporten.
jeg har skrevet med dette bål evindelig for mine øjne, med et hav af gnister ned over det hus, hvori der skrives. Nu står
af kongeborgen kun de tunge mure med de hundrede vinduer som luende Øjne. Og det minder forfærdeligt om et
kyklophus, bygget af en jætte, der lyser sin kæmpe-storstue op med et skrækkeligt bål.
Dagen, der kommer, vil vise en forkullet, takket ruin. Det var Kristiansborg.
(Artiklen er trykt i Nationaltidende, 4-10 1884. Her gengivet fra Herman Bang. Reportager. Red: Claes Kastholm Hansen.
Kbh. 1983)
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ESSAY, FÆLLESLÆSNING
Det var uden tvivl grænsebrydende, da Trapholtmuseet udstillede blendere indeholdende levende guldfisk. Disse
blendere var sluttet til strømmen og kunne tændes af enhver der kom forbi, hvilket nogle besøgende gjorde – til stor
opstandelse i pressen og den offentlige debat. Det var grænsebrydende, da et jysk museum udstillede døde svin i
forrådnelse. Det var grænsebrydende, da Kristian von Hornsleth betalte samtlige indbyggere i en afrikansk landsby med
husdyr for at skifte navn til Hornsleth. Ligeledes har det ryddet forsider, da han for nyligt offentliggjorde, at han har
startet et projekt, der gør det muligt at købe aktier i diverse våbenfirmaer og derved aktier i verdens ondskab.
Fælles for disse kunstværker er det element, som gør dem
grænsebrydende: konfrontationen. Alle konfronterer de beskueren
med noget, man normalt ikke ønsker at blive konfronteret med;
grisenes forrådnelse legemliggør kroppens forgængelighed. Vi er
alle bevidste om det, men de færreste finder det en behagelig
tanke, at efter døden vil også det fysiske bevis på ens eksistens
langsomt gå i opløsning for til sidst at forsvinde. Dette leder videre
til tanken om, hvorvidt nogen mon vil huske Èn efter man er ophørt
med at eksistere, og inden man ved af det, har man måske taget
hele sit hidtidige liv og livsstil op til overvejelse. Hornsleths
landsbyprojekt stiller automatisk spørgsmålet: ”Hvor meget skulle
jeg selv betales for at tage en anden persons navn?” Er man et
dårligt menneske, hvis man giver køb på sin identitet? Og hvad med
ham der køber den? Hvor meget magt kan vi tillade os at tage over
andre mennesker, når disse befinder sig i en desperat situation?
Ligeledes stiller udstillingen med guldfiskene i blendere et
spørgsmål om magt; at tage magt over et andet levende væsens liv.
Tør du trykke på knappen og starte blenderen? De fleste mennesker
vil føle en lille trang til at gør det, når muligheden så åbenlyst byder
sig. De færreste vil føle denne trang klædelig eller behagelig.
Alligevel står nogle ikke for fristelsen, og dette udløste ramaskrig og
debat. Udstillingen beskyldtes for at være etisk uforsvarlig, men i
virkeligheden er det jo den enkelte beskuer, der har til opgave at
tage vare på og overholde sine etiske og moralske grænser. Museet
giver muligheden, men ingen regler siger, at der skal trykkes på
knappen.
Digtet ”ODALISK-SKØNHED” præsenterer os eksplicit for ubehagelige elementer: blodige hjerner, børnelig, pestsvampede skuldre og selvmord. Første linje: ”storby i månenat” siger det hele; digtet beskriver en kollektiv skyggeside,
ubehagelig, frastødende og gemt af vejen, indtil symbolismen finder den frem og gør den til genstand for megen poesi
og kunst. En tekst der umiddelbart virker vulgær og kvalmende ulækker, men i sin genremæssige samtid tager del i en
bølge af søgen mod skyggesiderne, tiltrækning af det dunkle, det skræmmende og fascination af det frastødende.
Litteratur og kunst kan ligeledes overskride politiske grænser. Bogen ”Women Without Men” er skrevet i Iran og har i
lang tid været forbudt. Nu er den blevet tilgængelig for omverdenen og senest filmatiseret i kunstneren Shirin Neshats
fem kortfilm opkaldt efter personerne i bogen. Bogen (og filmene) portrætterer kvinder, der lever i Iran og viser deres
forhold, deres liv og kamp for at tilpasse sig og stadig opnå deres drømme – hvad enten de drømmer om frelse,
ægteskab, frugtbarhed eller at kæmpe for at befri statens borgere. Denne bog og Shirin Nashats tidligere værker er
eksempler på, hvordan ytringsfrihedens begrænsninger overskrides og de konsekvenser dette kan have; Shirin Neshat
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har boet i New York i mange år og regner ikke med at kunne bo i Iran igen. En voldsommere konsekvens havde
islamkritisk kunst for den hollandske filminstruktør Theo van Gogh, der blev dræbt efter at have udgivet en film, der
kritiserede Koranen.
Maleriet ”Drømmen om Kniven” må, sin tilblivelsestid taget i betragtning, antages som
værende meget grænseoverskridende. Ganske vist er det abstrakt, men det er ikke
svært at få øje på, hvordan formerne symboliserer en kvindekrop, med et hoved, hår,
bryster, livmoder og kønsbehåring. Kniven understreges via den skildrede penetration
som et fallos af særdeles negativ karakter; den stikker hul i livmoderen og har også
skåret i det ene bryst. Den abstrakte form afbøjer billedets direkte ubehagelighed, men
det går hurtigt op for beskueren, hvad denne er vidne til: en kvindekrop der molesteres
på det voldsomste af en skarp, lang kniv. Elementet af konfrontation med ubehaget er
indirekte i dette værk, men alligevel stilles et spørgsmål om manderollen og
kvinderollen: ”Har manden magt over kvinden?”, ”Til hvilken pris og konsekvens”?
Spørgsmålet om pris dukker også op, når
fotografiet fra ”Now That Your Are Mine”
betragtes; prisen for en krop. Og ligeledes
stilles her et spørgsmål om etik. Billedet giver associationer til prostitution;
kvinden står på fortovet og præsenterer sig, halvnøgen og villig. Hun har
ikke en krop, der ser ud som idealer kræver det, og hun understreger derved
den uglamourøse og benhårde virkelighed, de fleste – sandsynligvis
inklusive hende selv- ville ønske ikke fandtes. Vi præsenteres altså for en
ubehagelighed, en menneskelig skæbne.
Men med ubehagelige fremstillinger følger stærk effekt og stor omtale.
Dette ubehag, konfrontationen med eksempelvis et tabu som kvindehandel,
fungerer som eksistensberettigelse. Chokket fungerer i høj grad som
virkemiddel, og derfor melder endnu et spørgsmål sig: Hvad sker der, når effekten aftager og chokket mister sin kraft?
Hvis kunsten skal forny sig for at bevare vedkommenheden, hvad bliver så det næste i rækken af effektfulde tiltag?
Seneste skud på stammen er udstillingen af en døende hund. Og det næste, en udstilling hvor døende mennesker
vælger, hvordan et rum i et galleri skal indrettes, inden de flytter ind for at tilbringe deres sidste dage der, til offentlig
skue. Disse to udstillinger og den netop aktuelle ”Bodies” – en udstilling af lig – rejser i fællesskab det overordnede
spørgsmål, vi alle må stille os selv, når vi bliver konfronteret med grænsebrydende kunst: ”Hvor går din grænse”?
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ANMELDELSE, FÆLLESLÆSNING
Læg mærke til, hvordan Claus i den følgende anmeldelse både beskriver den generelle oplevelse på museet, men også
går tæt på hans oplevelse af enkelte værker. Anmeldelsen er både en konkret beskrivelse af, hvad man rent faktisk ser,
men den fortæller også om, hvordan det virker på beskueren.

”A NMELDELSE AF REGENTPARRETS VÆRKER : K UNST UDENFOR TRANGE PALADSER ” AF C LAUS GRYMER
Det er et rigt land, der har et regentpar som det danske. Derom kan man – igen – forvisse sig ved at se parrets
fællesudstilling på AR0S i Aarhus
Lad os begynde med en overraskelse, der åbner sindet mod flere uventede oplevelser. De kommer.
Vi står foran et ganske lille billede, udstillingens ældste, malet af prinsesse Margrethe i en alder af syv år. Men talentet
røbes allerede. Man betragter ikke kun billedet, fordi det er malet af et barn – men fordi det er et billede, der så at sige
forlanger at blive betragtet.
Det viser morgenfruer i en blå glasskål, men i et udtryk, der snarere er abstraktion end realisme: en løsrivelse af form
og farve. Prinsessen har næppe været klar over, hvor avanceret hun malede. Hun gjorde det bare – må man formode.
Talentet førte hendes hånd. Mere end 65 år senere har Dronningen kommenteret billedet med en bemærkning om, ”at
det vist kaldes at male over evne” – og i øvrigt betegnet ”Morgenfruer i glasskål” som afgørende for sin kunstneriske
løbebane.
Billedet er ganske lille. Det er et frø også. Og billedet er et frø. I den øvrige del af udstillingen ser vi den rige høst, som
det gav.
”Pas de Deux Royal” er overrumplende alene – men altså ikke udelukkende – på grund af omfanget: godt 150 værker,
udvalgt i samarbejde med Regentparret, smukt iscenesat i et forsøg på at genskabe en dialog ført igennem mange år og
med temaer, der er fordelt over 10 gallerier på i alt 1000 kvadratmeter.
Et bidrag til et nyttigt overblik: Dronningen møder vi som landskabsmaler og scenograf, som skaber af kirketekstiler
samt af découpager – og Prinsgemalen som både digter og ophavsmand til skulpturer i bronze og marmor. Man oplever
deres karakter af nødvendighed på baggrund af en vægtekst, hvor han citeres for et udsagn om, at endog et kongeligt
palads med tusinde døre kan føles trangt.
Men dørene kan trods alt lukkes op. Værkerne ses i de åbninger, som de på en måde selv er med til at skabe. Dér i det
forholdsvis frie træffer vi via kunsten dem, både Dronningen og Prinsgemalen, idet vi mere tydeligt end nogensinde
mindes om, at de er andet og mere end deres embeder. De henvender sig til os som de personer, de er bag deres
officielle roller, og i et sprog, der synes at have glemt alt om trange paladser.
En mangfoldig udstilling er det. I bogen, der er udkommet i samme anledning, lægger den snart forhenværende
direktør for ARoS, Jens Erik Sørensen, vægt på at fremhæve, at det også er en udstilling med indre sammenhæng.
For kunstmuseet har idéen med præsentationen været ”at synliggøre nogle af de umiddelbare ligheder, forskelle og
sammenhænge, som på tværs af kunstarter og udtryk gennemstrømmer Dronningens og Prinsgemalens kunstneriske
virke. For selvom Regentparret arbejder inden for forskellige kunstarter, kan det undertiden virke, som om deres
fantasifulde værker er udsprunget af fælles oplevelser og tanker. Både motivisk og formmæssigt beriger de to
kunstneres værker naturligt hinanden.”
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Eksempler på den fremhævede gensidige berigelse: Dronningen maler næsten udelukkende mennesketomme
landskaber, mens ”Prinsgemalen i sine skulpturer primært er optaget af det figurative og af den abstrakte skildring af
menneskekroppen”.
Et lignende samspil ser Jens Erik Sørensen mellem den visuelle poesi, der kendetegner fantasiudfoldelsen med de
mange lag af finurligheder i dronningens découpager, og ordenes musikalske poesi i Prinsgemalens digte.
Det, der siges og kan siges om mere eller mindre skjulte sammenhænge og klange værkerne imellem, er uden tvivl
rigtigt. Men selv oplevede jeg mere selve mangfoldigheden som den store sammenhæng. Det, der spreder, er i en vis
forstand også det, der samler sig – nemlig til et vidnesbyrd om rigdommen i Regentparrets kunstneriske udfoldelse. Et
alternativ til den sandsynlige overdådighed, som de tusinde døre spærrer inde på paladser. Nok er værkerne blevet til i
en bestemt – kongelig – sammenhæng, men de bedste af dem er samtidig til stede i deres egen alment menneskelige
sammenhæng. Som det bør være, er de først og fremmest sig selv.
Når man ved mødet med barndomsbilledet af morgenfruerne stilles ind på det uventede, stilles man også ind på en af
de konklusioner, der har status af udstillingens facit: Til stadighed overrumples man. For eksempel når man står over
for Prinsgemalens usædvanlige bronze-kristusfigur ”Himmelfart” (1978/2006), der er præget af hans optagethed af
afrikansk kunst. Figuren med dens udtrykskraft afslører noget uimodsigeligt om Prinsens originalitet som kunstner.
Skulpturen findes i rum 3, der med udgangspunkt i overskriften ”Skabelse” fortæller om Regentparrets forhold til
bibelhistorie, kristendommen og det religiøse i bredere forstand. Her udstilles et stort udvalg af Dronningens
bispekåber og messehagler, arbejder, der hver for sig er et nærmere studium værd. Til dette rum bidrager Prinsen
yderligere med endnu en stor skulptur i bronze, – ”Skaberens hånd” (2013), der nænsomt lader fingerspidserne
omslutte et gyldent æg. Det er et udsagn om, at tryghed findes.
I det følgende rum, ”Kærligheden – naturen”, findes en række røde og grønne malerier, der afspejler Dronningens
fascination af naturen og af Regentparrets nære omgivelser, blandt andet Fredensborg Slotsallé og rosenhaven på
Marselisborg Slot. Disse poetiske værker viser én side af Dronningens kunst. Den rummer mange andre. Hendes
udvikling hører med til det uventede – eller i hvert fald til det markant påfaldende.
Vejen forekommer således lang fra et tidligt billede som ”Bænk. Marmorhaven. Fredensborg” (1983) – et fint, stille og
poetisk notat om fravær – til de senere års billeder med motiver løsrevet fra deres oprindelige sammenhæng: sten og
såkaldte knokler, det vil sige dyreknogler og kranier beskrevet på en baggrund af hektisk gult. Malerierne kan måske ses
som et kunstnerisk udslag af Dronningens interesse for arkæologi. Døden er med: Vi skal alle blive til brokker af fortid.
Anmelderen slutter i afmagt, tavs om en del, han ikke burde være tavs om. Mød selv det uventede i den stilsikkert
æstetiske iscenesættelse, som det præsenteres i. Og forlad passende meget senere ARoS i en genopvakt forvisning om,
at det er et rigt land, der har et regentpar som det danske.
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MODUL 5: CL – SAMTIDIG SKRIVETUR OG EGEN SKRIVNING
I starter dette modul med at prøve strukturen ”Samtidig skrivetur”. Strukturen forløber således:

CL – SAMTIDIG SKRIVETUR
Trin 1:

I får i teamet udleveret fem ark. På hvert ark er der et spørgsmål, som vedrører jeres egen skrivning og
den genre, I har valgt. Hvis I er mere end fem elever i teamet, kan I enten sidde over indimellem eller
svare sammen. Er I mindre end fem, så kan I beslutte jer for, hvilke ark I finder mest relevante.

Trin 2:

I fordeler arkene imellem jer, og hvert teammedlem skriver sit svar på det ark, som han/hun sidder
med.

Trin 3:

Efter 1-2 minutter lader i arkene rotere til den makker, som sidder til venstre for jer, og der svares på
ny.

Trin 4:

Når alle har skrevet på alle fem ark, samles arkene og afleveres til læreren.

Når I har været igennem ”Samtidig skrivetur”, så bruger I resten af modulet på at skrive, således at der allerede i næste
modul kan printes ud og hænges op i klassen – klar til udstilling og præsentation.
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TEAM ”REPORTAGE ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 1

Du skal skrive en reportage. Hvilken del af besøget vil du skrive om?
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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TEAM ”REPORTAGE ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 2

Hvilket værk eller værker vil du skrive om?
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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TEAM ”REPORTAGE ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 3

Lav en liste med 10 beskrivende adjektiver, som kunne passe til dit besøg
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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TEAM ”REPORTAGE ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 4

Hvordan vil du beskrive en velskrevet reportage – hvad gør den ved læseren?
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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TEAM ”REPORTAGE ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 5

Kom med tre gode forslag til en rubrik til din reportage
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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TEAM ”ESSAY ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 1

Mange essays starter med en konkret oplevelse – hvilken oplevelse fra dit besøg
vil du bruge som udgangspunkt for dit essay?
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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TEAM ”ESSAY ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 2

Et essay stiller ofte spørgsmål. Skriv to spørgsmål, som du kunne tænke dig at
svare på
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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TEAM ”ESSAY ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 3

Et essay må gerne være sprogligt spændende. Skriv 10 adjektiver, som kunne passe
til dit besøg
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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TEAM ”ESSAY ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 4

Kom med tre gode forslag til en titel til dit essay
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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TEAM ”ESSAY ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 5

Hvad synes du karakteriserer et godt essay? Hvad gør et godt essay ved læseren?
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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TEAM ”ANMELDELSE ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 1

Hvilket værk eller værker vil du gerne anmelde og hvorfor?
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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TEAM ”ANMELDELSE ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 2

På en skala fra 1 til 10 stjerner, hvor mange stjerner vil du så give det værk eller de
værker, du har valgt at anmelde – og hvorfor?
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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TEAM ”ANMELDELSE ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 3

Skriv 10 beskrivende adjektiver, som kunne bruges i din anmeldelse
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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TEAM ”ANMELDELSE ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 4

Kom med tre gode bud på en rubrik til din anmeldelse
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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TEAM ”ANMELDELSE ” - SAMTIDIG SKRIVETUR , ARK 5

Hvad, synes du, karakteriserer en god anmeldelse – hvad gør den ved læseren?
Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:

Dit navn:
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MODUL 6: AFSLUTNING, UDSTILLING OG FEEDBACK
I dette modul skal I starte med at skrive færdig. Det er målet, at I skal have printet jeres reportage, anmeldelse eller
essay ud inden modulet er slut, således at I kan bruge de sidste 20 minutter af modulet på at hænge jeres produkter op
i klassen og så gå rundt på besøg.
Efter I har printet ud og hængt op, således at alle essays hænger det samme sted, alle reportager hænger det samme
sted og alle anmeldelser hænger det samme sted, laver I den CL Struktur, som hedder ”Karrusel feedback”.

CL – STRUKTUR: ”KARRUSEL FEEDBACK ”
Trin 1:

I giver eleverne i hvert team
numrene fra 1 til 3.

Trin 2:

Alle med nummer 1 går nu
sammen til et nyt besøgsteam, og
det samme gør dem med nummer
to og tre.

Trin 3:

Hvert nyt besøgsteam går nu hen
til en af genre-udstillingerne. De
elever i teamet, som er en del af
den udstilling I står ved, fortæller
om, hvad de har skrevet. Herefter
er der en kort runde med
feedback og spørgsmål.

Trin 4:

Efter ca. 5 minutter roterer alle teams, således at I står ved en ny udstilling, og I gentager fra punkt 3.

Modulet kan afsluttes med en generel snak i klassen om, hvordan forløbet har været.
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Dette materiale er alene skabt til gratis undervisningsbrug for skoleklasser. Materialet drives udelukkende af ikkekommercielle interesser.
Med hensyn til ophavsretten på materialet har vi søgt at holde os til god skik i forhold til citatreglerne. Såfremt nogens
ophavsret alligevel skulle være krænket er dette helt utilsigtet.
Skulle man som tredjepart konstatere, at der foretages brud på ophavsret, skal dette med det samme meddeles til
Kulturregion Fyns programleder Stine Keiding på mail: ske@odense.dk med angivelse af rettighed og form, hvorefter
dette vil blive bragt til ophør hurtigst muligt.
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