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BAGGRUND

Som forberedelse til dette projekt har Billedskolen 
i Ulstrup arbejdet med nogle af Cindy Sherman 
værker. Cindy Sherman arbejder med iscenesat 
fotografi. Siden slutningen af 1970erne har hun 
brugt sig selv som model til sine fotografier, der 
bl.a. parodierer portrætmalerier fra kunsthistorien, 
modefotografi og Hollywoodfilm. 
Udover at se på Cindy Shermans iscenesættelser, 
brugte vi også Henrik Kerstens fotografier som 
inspiration. Hans portrætter refererer også til 

kunsthistoriens store mestre. Med stor humor 
bruger han plastikposer, toiletpapir, viskestykker, 
bøger og mange andre ting som hovedbeklædning 
på sin sortklædte model.

At arbejde med selviscenesættelse kan være græn-
seoverskridende for nogle børn. Derfor er en vigtig 
del af arbejdet den kreative proces, hvor børnene 
skal omsætte en hovedbeklædning fra et værk fra 
kunsthistorien til en personlig hat.

OPGAVEN
Lav en fortolkning af hovedbeklædningen. 
Alle skal vælge et portræt med hovedbeklæd-
ning fra kunsthistorien. Der laves kopier af 30 
meget forskellige portrætter, som børnene kan 
vælger imellem som forlæg. Find portrætter lige 
fra gammel kinesisk kunst til Van der Weyden, 
Lucas Cranach den ældre, Johannes Vermeer, 
Joshua Reynolds, C.W. Eckersberg, Matisse, 
Picasso og Frida Kahlo.

Børnene arbejder i grupper to og to. Hoved-
beklædningerne bygges op direkte på hovedet 
over et stykke lagenlærred, som er fastgjort 
med et ”pandebånd” af pakketape. Sammen-
krøllede eller foldede stykker avispapir fastgøres 
med pakketape og malertape. På den måde bliv-
er hattene modelleret op.  Det overskydende 
stof klippes af og bukkes evt. op og sættes fast 
med pakketape. 
Hvis man arbejder videre med formen efter at 
hatten er taget af, skal man passe på ikke at 
ødelægge hovedformen, så man ikke kan få den 
på igen.
Derefter har børnene frie hænder til at deko-
rere med maling, silkepapir, vatkugler, garn, 
ståltråd og pinde.
Når alle hatte er færdige, fotograferes børnene i 
den samme stilling som figuren på deres maleri.  
Et sådant fotografi kan også være en god 
mulighed for at arbejde videre i et billedredige-
ringsprogram.
Som afslutning kan arrangeres en catwalk i 
eller udenfor en tøjbutik, eller man kan lave et 
hatteoptog f.eks. fra skole til bibliotek, museum 
eller kulturhus. 
NB. Alternativt kan temaet handle om hattenes 
eller hovedbeklædningens kulturhistorie i 
Danmark.

MATERIALER
Lagenlærred i kvadratiske stykker. 
Avispapir
Pakketape og malertape
Pap/bølgepap
Silkepapir
Vatkugler
Tændstikker
Ispinde
Ståltråd
Garn
Akrylmaling

REDSKABER
Limpistoler
Telefon til at tage billeder med.

IDE OG BESKRIVELSE: Jane Susanne Andersen, 
Billedskolen i Ulstrup  FOTO: HB Nielsen
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OPGAVE
Der lægges forskellige sorte skriveredskaber frem til hver 
gruppe à 8-10 personer. Herefter tapes 4 store stykker karton 
sammen, så de danner en kørebane for en gruppe. Sort og 
rødt A4 papir fordeles på det store stykke karton.

Første del af opgaven går ud på, at læreren styrer kørslen 
med en fløjte og et stopskilt. Skriveredskaberne er biler/
køretøjer. Læreren siger: “Vi begynder med en kort trafik-
skole-intro. Vi øver parkering, at skifte gear, at parkere, at 
overhale, at køre hurtigt, bremse hårdt op, at vende på 
vejen, køre i rundkørsel, køre glatkørsel osv. Det øves på det 
sorte papir med hvidt oliekridt og på det røde papir med sort 
oliekridt. Vi sætter spor! 
De farvede papirer gemmes til senere.

Nu er vi klar på den store bane, og alle tegneredskaber er sat 
frem. Klar, parat, start. Alle tegner med forskellige redskaber, 
blyant, oliekridt, tusch og kul. Skift gerne “køretøj” undervejs. 
Alle lytter til trafikføreren, som agerer GPS med fløjte og skilt: 
“Hold for rødt, kør op ad bjerget, hold i kø, du punkterer, kør 
langsomt, overhal, kør i skybrud, kør i sne og på glatbane, 
kør i grøften, kør på tankstation for at tanke op, hold pause, 
brems hårdt op, kør i rundkørsel, off road – drej skarpt til 
venstre/højre, kør på snoede veje, kør på motorvej, kør fork-
ert, se vejarbejde, kør mod centrum, tag på sightseeing, der 
er farligt vejkryds, sammenstød, U-turn” osv. 

Næste skridt er at lave Trafikskolen tredimensionel. Del de 
store ark, så alle får en del. Halvdelen af gruppen laver hver 
sin bro, og den anden halvdel laver en ø. Resterne kan bruges 
sammen med de farvede stykker papir og ved brug af saks, 
kniv, lim og tape til at trylle huse, ja en hel by frem i eget 
design. Til sidst forbindes alle øerne med alle broer som en 
lang flot installation “fra ø til ø, fra bro til bro”. 
 
MATERIALER
4 store stykker karton (A0 eller A1) til hver gruppe
Malertape til at sætte kartonen sammen til en kæmpe bane
Sort og rødt tegnepapir, et stykke til hvert gruppemedlem 
Limstifter og tape 
Der kan evt. sættes vejskilte op på banerne 
Sorte tegneredskaber af mange forskellige slags, fx. blyanter, 
kul, kridt og sort tusch

REDSKABER
Sakse, knive 
Skæreunderlag 

IDE: Billedkunstner Annemette Lichtenberg. 
BILLEDER: Teddy Andersen  

BAGGRUND
Ideen til denne visuelle oplevelse, er billed-
kunstner Annemette Lichtenbergs, som blev 
præsenteret på Danmarks Billedkunst-
læreres konference i april 2019. 

Annemette forklarede “Vi fabulerer og eks-
perimenterer - det kreative arbejde udfold-
er sig godt via indskydelser, overraskelser, 
alt det umiddelbare. Tilfældigheder og fejl 
opstår. Benspænd og indspark gør vores 
billedudtryk stærkt og ægte. Vi bruger 

netop legen, det ikke planlagte og ikke 
udtænkte til at sætte legen i spil”.
Med tegneredskaber som biler, som stop-
pede op og bremsede, lavede vi visuelle 
bilsammenstød, men under Annemettes 
kyndige vejledning kom alle uskadte i 
garage. Der skal ikke megen fantasi til at 
forestille sig, hvor sjovt Trafikskolen kunne 
være med en eller flere klasser. En sportshal 
eller gymnastiksal ville snart runge af glade
trafikanter.
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FORBEREDELSE

Billedkunstens dag kan fejres i mange forskellige 
fag. I Natur og teknik er en af mange muligheder 
at lave pendulmalerier. Der kan laves forgængelige 
billeder, hvor man fylder pendulet med sand, men 
der kan også laves akrylmalerier på store eller 
mindre stykker karton eller papir.

I Middelalderen var man sikker på, at jorden var 
det faste punkt i universet, og man troede at solen 
og stjernerne drejede omkring jorden. 
I 1800-tallet tvivlede ingen længere på, at jorden 
kredsede omkring solen, men det var først i 1851 
at Léon Foucault beviste, at jorden roterer om sin 
egen akse, da han hængte et pendul op i Pan-
theonkirken i Paris. Hvis jorden ikke drejede om 
sin egen akse, ville pendulet blot svinge frem og 
tilbage i en fuldstændig lige bane, men efter-
som jorden drejer, flytter pendulets bane sig 
imidlertid hele tiden en lille smule, hvilket skaber 
geometriske former og mønstre, når vi sætter 
pendulet i bevægelse.

OPGAVE
Der skal laves et stativ, som pendulet kan hænges i. F.eks. sættes to 
taburetter på to borde, så der kan lægges et kosteskaft ovenpå. 
Find en flaske med et lille hul i toppen. Skær bunden af en plastik-
flaske og lav et par huller, så flasken kan hænges op. Hæng den i 
en lang snor på kosteskaftet, så den næsten rammer jorden med 
flaskehalsen nedad. 
Hvis I bruger temperamaling, skal det fortyndes med vand. Blan-
dingsforholdet er ca. 1:1. Det skal have konsistens som yoghurt. 
Husk at holde for hullet, når malingen kommes i flasken. Giv den et 
lille skub, så laver pendulet automatisk spændende mønstre. 

MATERIALER
Karton eller papir f. ex. Kulissepapir
Plastikflaske
Snor
Temperamaling eller sand 

VÆRKTØJ / REDSKABER
Stativ eller krog i loftet

BESKRIVELSE OG BILLEDER: Jane Susanne Andersen, 
Billedskolen i Ulstrup 

KOLOFON 
Udgivelse  
Inspirationskataloget udgives af 
Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst samt 
Danmarks Billedkunstlærere. 

Redaktion
Susanne Skou Kristensen, Jane Susanne Andersen og 
Karen Marie Demuth 

Kontakt 
susanneskouk@gmail.com  
info@bornkunstogbilleder.dk 

Hjemmesider 
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk 
www.kbub.dk  
                           
Se 
inspirationskataloger fra 2016, 2017, 2018 og 2019
på hjemmesiderne.  

Billedkunstens Dag
Onsdag i uge tre hvert år. Send billeder til 
#billedkunstensdag og del ideer og oplevelser på  
facebookgruppen ”Billedkunstens Dag”, 

Forside
Stine Siewertsen
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Trine Heller Jensen
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