Vejledning til underviseren

PORTRÆT - KOM HELT TÆT PÅ
Fag: Billedkunst og dansk
7.-9. klasse og gymnasium
Målet er, at eleverne:

Før besøget på Naturhistorisk Museum Aarhus

• bruger deres iagttagelsesevne.

• Diskuter, hvad et portræt er – portræt/selvportræt/selfie – lav en fælles brainstorm i klassen.

• analyserer tekster, film og billeder i udstillingen
Frihedens Værksted for at blive klogere på manden
Troels Kløvedal og de værdier, der har været
grundlaget for eventyrerens måde at navigere
gennem livet.
• reflekterer over, hvad personlighed, livssyn og
portræt er.
• skaber deres eget portræt-produkt i form af tekst
eller billedfremstilling.
• diskuterer deres valg af farver, brug af skygge/lys
og reflekterer i forhold til Hans Krulls værker.
En udvidelse kan være en perspektivering i forhold til
samfundsmæssig og historisk kontekst eller en
diskussion af udstillingens tematikker i forhold til
tiden (historisk) og samfundets normer.

• Diskuter selfien som selvportræt.
• Hvad kan portætter, og hvad gør dem interessante i
forhold til den portrætterede og kunstneren?
• Tal om det subjektive og objektive i et portræt.
• Portræt kan også være en beskrivelse med ord, der
fortæller noget vigtigt eller unikt om personen.
• Bliv inspireret af aktuelle kunstneres selvportrætter.
• Diskuter portrætter i forhold til andre kunstformer
– fx musik.
• Portræt kan fx laves som parafrase over et foto,
hvor man ved forskellige greb kan tilføre noget
”eget” omkring personen eller laves helt fra start af
som tegning eller maleri.

Besøg udstillingen Frihedens Værksted, og lad jer inspirere af Troels Kløvedals liv.
Book en rundvisning/undervisning med egen formidler, og kom bagom udstillingen, og sæt personen
Troels Kløvedal i perspektiv.
Hvis I kommer på egen hånd, så informer os gerne på pma@nathist.dk
Herved sikres tilgang til udstillingen.
Tag skitseblok, smartphones eller andet med til at dokumentere vigtige elementer.
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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. Linoleum er lettere at skære i end træ og kendetegnes ved at
lave en mere ensartet farvetone uden strukturen fra træets årer.

SÅDAN GØR DU

De områder, som man ikke vil have på det færdige tryk, skæres væk med kniv eller huljern.
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.
Hold på papiret med én hånd, og brug den anden til at gnide papirets bagside med en ske.
Du kan også bruge en trykpresse.

DETTE SKAL DU BRUGE

• 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 m.fl.
• 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

Om Hans Vilandt Oldau Krull:
Som kunstner vil Hans 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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PORTRÆT SOM PARAFRASE
Der er taget mange fotos af Troels Kløvedal, der gengiver ham i en situation – et tænksomt øjeblik, i færd
med at bestemme sin position med sekstanten i hånden eller sammen med sine børn.
Find et foto af Troels Kløvedals ansigt eller i en position, du synes, er sigende for ham.
et foto, du synes, har en historie, og byg videre på det.
Hvad sker der i situationen, hvilken stemning er der – kan den ændres?
Hvilke farver skal bruges, og hvordan vægter du lys og skygge?

EKSEMPEL PÅ PARAFRASE:

SÅDAN GØR DU
• Find et billede af Troels Kløvedal,
og print det ud i sort/hvid
• Tegn ansigtet op med oliekridt, hvor der
er skygger eller andet, der ikke skal farves
efterfølgende.
• Tænk over, hvilken person, du tænker,
Troels Kløvedal er. Find evt. 4-6 ord, som
du synes beskriver ham.
• Mal portrættet op med akvarelfarver.
Tænk nøje over dit farvevalg

DETTE SKAL DU BRUGE
•
•
•
•
•
•

Avispapir til afdækning
Evt. akvarelpapir ellers alm. kopipapir
Oliekridt
Akvarelfarver
Vand og glas
Pensler

TIP!
Akvarel er godt
at arbejde med.
Du kan gøre portrættet levende
med bløde penselstrøg.
Farver og toner og kvaliteten af
farven ændres, alt efter hvor
meget vand du bruger.

FRIHEDENS VÆRKSTED
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KOM BAG MASKEN–LAV DIN EGEN MASKE
I Frihedens Værksted er Skatkammeret fyldt med genstande, som Troels Kløvedal har samlet på sine mange rejser.
Ting, der har en værdi, fordi han har syntes om dens udtryk, farverne, eller fordi den mindede om en situation eller en
person. Det er et symbol på mødet med andre kulturer og andre mennesker.
Der er blandt andet nogle farvestrålende lermasker fra Mexico.
Masker har en stor betydning i Mexico, hvor de indgår i flere forskellige ritualer omkring både liv og død.
Masker er i alle former dekorative, men det er både sjovt og svært at få et udtryk frem.
Hvad gør masker ved dig? – Er de sjove, uhyggelige eller noget helt andet?

SÅDAN GØR DU
• Skær en passende klump af leret af
– fx 2-4 cm afhængigt af diameteren.
• Ælt leret godt igennem, så det er smidigt
og formbart.
• Rul leret ud i 2-3 cm tykkelse
• Skær øjne og mund ud med
lerslynger og knive.
• Form med fingrene det ønskede udtryk i
leret, og skær med en kniv den ønskede
maskeform. Husk næsebor.
• Brug modellerpinde til at støtte op om
formen – fx løfte ved kindben og næse.
• Lad masken gennemtørre.
• Mal de ønskede mønstre på maskerne

DETTE SKAL DU BRUGE
•
•
•
•
•

Ler
Lerslynger af forskellige typer.
Kniv
Modellerpinde
Hobbylak

FRIHEDENS VÆRKSTED
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SELVPORTRÆT MED LINOLEUMSSNIT

SÅDAN GØR DU

➊

➋

➌

➍

➊ Tag en selfie med din smartphone.
➋ Gør det sort/hvidt på smartphonen, og skru op for

kontrasten, så dit foto bliver meget kontrastfyldt og
ikke længere har for mange nuancer.

➌ Print dit foto i A4-størrelse

(afhænger af målet på linoleumspladen).

➍ Brug en blyant/farveblyant til at skitsere dit portræt

direkte på linoleumspladen – det gør ikke noget, at du
tegner forkert.

✎

➎ Overvej, om du vil skære alt det lyse i dit foto væk,
eller om du vil skære alt det mørke i fotoet væk.
Skærer du det mørke væk, får du et ”omvendt” billede
– et negativ, hvor det mørke bliver hvidt, og alt andet
får en farve.

➏ Overvej, om du gerne vil have en ”ramme” rundt om
dit portræt. Hvis du vil det, skal du ikke skære helt ud til
kanten. Brug eventuelt blyanten til at tegne en ramme
rundt på linoleumspladen, så du kan se, hvor meget
du skal skære væk.

➐

➐ Brug en kniv til at skære linjerne ud. Det kan være en
fordel at have flere forskellige knive. Nogle steder skal
du skære meget væk ad gangen, og så er er et bredt
huljern bedst. Andre steder skal du måske bruge et
smalt v-jern til detaljer. Skær altid væk fra dig selv,
og hold aldrig hånden foran din kniv!!
(Hav et plaster i nærheden).

➑

Når du er færdig med at skære, skal du vælge en farve,
du gerne vil trykke med. Brug en valse til at rulle farven/
sværten på med. Sørg for, at farven er jævnt fordelt.

➒

Læg nu dit papir ovenpå dit motiv, sørg for at lægge
papiret lige ovenpå pladen. Hold med en flad hånd på
bagsiden af papiret, og brug en ske til at gnubbe bagsiden af papiret, så der kommer et aftryk. Det er vigtigt,
at papiret ikke rykker sig, mens du gnubber.

➓

Træk nu papiret af din linoleumsplade. Måske er
resultatet, lige som du vil have det, eller også er der
noget, du gerne vil skære yderligere væk i motivet.
Lav dit højtryk flere gange og sammenlign resultaterne.

Linoleum

➑

TIP!

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

OBS–tænk omvendt

Motivet spejlvendes på det færdige billede
Tip: Hvis du gerne vil skrive dit navn eller et
citat ved dit portræt, skal du spejlvende bogstaverne!

