Skolemateriale

FRIHEDENS
VÆRKSTED
Kløvedal og livet med Nordkaperen

LINOLEUMSTRYK

Kunstneren Hans Krull har lavet tre
portrætter af Troels Kløvedal til
udstillingen Frihedens Værksted.
De er lavet i linoleumstryk – en grafisk
højtryksteknik. I udstillingen vises
portrætterne i sort/hvid, men der er
også lavet varianter i stærkt kulørte
udgaver.
Opgaverne her i hæftet tager udgangspunkt i udstillingen og disse værker.

DIT INDTRYK? DIT UDTRYK?

I udstillingen ”Frihedens Værksted” er Troels Kløvedal omdrejningspunktet.
• Hvordan fremstår Troels Kløvedal i udstillingen?
• Find 8-10 ord, som du synes, der beskriver Troels Kløvedal, og skriv dem ned.
• Hvilke ord kan du sætte på den livsstil og de værdier, der kommer til udtryk i
udstillingen? Saml citater og udtalelser fra udstillingen, der underbygger dette.
• Hvilket indtryk får du af manden Troels Kløvedal?
Hvilke følelser vækker hans portrætter i dig/jer? Hvorfor?
• Hvilke farver forbinder du med Troels Kløvedal?
• Lav dit eget portræt af Troels Kløvedal – som person helt generelt eller på et
bestemt tidspunkt i livet som barn, ung eller midaldrende.

OM HANS VILANDT OLDAU KRULL:

Som kunstner vil Krull gerne hjælpe
folk med at se livet fra en ny vinkel.
Det er også udlængsel, der præger
den aarhusianske maler, grafiker og
skulptørs værker generelt – hans
motiver har ofte myten eller rejsen i
centrum.
I Aarhus kendes gavludsmykningen
Mågekysset i Fiskergade, den smukke
facade på caféen Under Masken og
skulpturelle udsmykninger som de
mytologiske karyatider, der bærer
Hotel Royals indgangsparti.
Hans Krull har en dynamisk og
kraftfuld streg med stærkt ekspressive
farver til at udtrykke et ofte
drømmende eller satirisk indhold.
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HØJTRYK
Et højtryk er en teknik, der efterlader et aftryk
af motivet. Alt det, som du ikke vil have med,
skærer du væk med en kniv.

Man kan lave højtryk i linoleum eller i træ.
Logoclic isoleringsunderlag eco wood
træfiber er et materiale, der er let at arbejde i.
Faktisk kan man også bruge kartofler skåret i
halve. Kartoffeltryk er den letteste teknik og er
også et let materiale at skære i.
Alt efter hvilket materiale du vælger at bruge,
skal du anvende forskellige typer papirer og
tryksværter.
Vil du gerne bruge et materiale, der kan holde
sig over lang tid, og som du kan trykke igen og
igen, skal du vælge linoleum eller træ.

Træ og linoleum er holdbare
materialer. Det kan genbruges,
så motivet kan trykkes flere gange.
Linoleum er blødere at skære i
end træ. Derfor giver det et mere
glat og ensartet udtryk.
Trykker du med træ, vil der
muligvis være aftryk af træets årer.
De snittede linjer vil også være
lidt flossede og trevlede.

TIP!

HVEM ER JEG? - ET SELVPORTRÆT
Troels Kløvedal var meget selvbevidst og satte gerne ord på alt det, der betød noget for ham.
Han havde tydelige holdninger til samfundet, livet og andre kulturer. Han havde stærke værdier.
Fællesskab var meget vigtig for ham men også kultur og mødet med andre mennesker.
Naturen var også vigtig. Især dyr - de beskrives i hans mange bøger.
Den uendelige stjernehimmel, der er nærværende for alle søfarende, var han meget fascineret af,
og han vidste meget om stjernerne og de formationer, de danner.
•
•
•
•
•

Find 5-6 ord du synes, der beskriver dig?
Hvilke ansigtstræk er særligt karakteristiske?
Hvilke drømme og tanker er særligt kendetegnende?
Hvad interesserer dig, hvad gør dig glad, vred eller ked af det.
Hvilke farver beskriver dig?

Lav dit eget selvportræt enten på en lille film, ud fra et billede eller i fri hånd.
Du kan også lave et selvportræt med linoleumstryk

...HVIS DU LAVER TRÆSNIT

Træsnittet er den ældste og den
enkleste af de grafiske højtrykteknikker. Man kan bruge mange
træsorter til at skære i. I dag bruger
man ofte finér-plader. Brug vandbaserede eller oliebaserede farver.
Vandbaserede farve er lettest at
arbejde med og lettere at vaske af.

LINOLEUMSSNIT

SELVPORTRÆT MED LINOLEUMSSNIT

Linoleum er lettere at skære i end træ og
kendetegnes ved at lave en mere ensartet
farvetone uden strukturen fra træets årer.

➊

Tag en selfie med din smartphone.

SÅDAN GØR DU

De områder, som man ikke vil have på det færdige tryk, skæres væk med kniv eller huljern.

➋

Gør det sort/hvidt på smartphonen,
Skru op for kontrasten, så dit foto bliver meget
kontrastfyldt og ikke længere har for mange nuancer.

Pladen rulles med trykfarve, så der er farve
på hele pladen. Farven kommer ikke ned i de
felter, du har skåret væk.
Læg et stykke papir hen over din plade. Sørg
for at det ikke rykker sig, når det har ramt
pladen med trykfarven på.

TIP!

Tip: Du kan overføre dit portræt mere præcist
ved brug af et stykke gennemsigtigt madpapir.
•
•
•
•

➌

Læg dit madpapir over dit udprint.
Tegn linjerne fra dit portræt med en blød
blyant på madpapiret.
Vend madpapiret og tegn nu
ovenpå stregerne.
Vend madpapiret igen ”til den rigtige side”,
og læg det på din linoleumsplade.
Tegn igen ovenpå stregerne – Nu er dit
portræt overført til din linoleumsplade.

Print dit foto i A4-størrelse
(afhænger af målet på linoleumspladen).

Hold på papiret med én hånd, og brug den
anden til at gnide papirets bagside med en
ske. Du kan også bruge en trykpresse.

➍

Brug en blyant/farveblyant til at skitsere
dit portræt direkte på linoleumspladen
– det gør ikke noget, at du tegner forkert.

MATERIALER

• Linoleumsplader
• Plade med lister på to af siderne
– kan være rar at holde linoleumspladen
på, så den ikke glider, og så man skærer
væk fra sig selv og ud mod listerne.
• Blyant
• Knive/linoleumssæt - forskellige huljern,
v-jern, rillepræger mfl.
• Vandbaseret sværte (Scmincke)
er let at anvende og kan nemt
rengøres fra plade og borde.
• Japanpapir eller trykpapir
Papiret skal kunne suge vand.
Vælger du vandbaseret farve, brug
akvarelpapir fx Fabriano Accademia 160 gr.
• Valse (ruller) i forskellige bredder
• Plastplade til at valse sværte på

