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OBJEKT: 001
KATL.: OH-110337
Fotoalbum
m.
titlen: ”Gennem en skizofrens Linse”
orig. Fotos*: Hansen, Ove
*Foto = fotografi substantiv, fælleskøn eller intetkøn
BØJNING betydning 1: -en eller (uofficielt) -et ; betydning 2: -et,
-er, -erne
UDTALE [fodogʁɑˈfiˀ]
OPRINDELSE af græsk phos (genitiv photos) 'lys' og -grafi
Betydninger
1. teknikken at tage billeder med et fotografiapparat, at bearbejde
dem digitalt eller fremkalde dem ved hjælp af kemiske processer
og at printe dem pa papir
SYNONYMER fotografering
kortform foto
SE OGSA kinematografi

FIG.: 026
Film*
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m. titlen: “En verden udenfor”
flm og sounddesign: Vodder, Emil
*film substantiv, fælleskøn
BØJNING -en, -, -ene
UDTALE [ˈfilˀm]
OPRINDELSE fra engelsk film 'hinde, film', beslægtet med fell 'skind'
1. værk der bestar af mange billeder optaget med et kamera hurtigt
efter hinanden sa det ser ud som om motivet bevæger sig
SYNONYM levende billeder
ORD I NÆRHEDEN filmkunst, filmmediet

EKSEMPLER amerikansk film
1.a levende billeder opfattet som medie, kunstart eller industri
GRAMMATIK uden pluralis
2. tynd, bøjelig strimmel af plastic el.lign., beklædt med lysfølsomt
materiale og beregnet til optagelse af fotografier eller levende
billeder
SE OGSA celluloid
ORD I NÆRHEDEN farvefilm, rullefilm, kassettefilm, filmkassette,
fotografisk, plade
3. SPORTSJARGON det at lade som om der begas en forseelse mod
en, for at opna en fordel især i fodbold
SYNONYM skuespil
ORD I NÆRHEDEN teater, spilfægteri, bluff, dobbeltspil, komediespil
GRAMMATIK uden pluralis

ELEMENT: 031
Koda nr.: 000288
Lyd, klavermusik*, semi-improviseret impressionisme
m. titlen: “Réfexions sur la nature de l'esprit humain”
oversat til dansk: ”refeksioner over det menneskelige sinds natur”
Komponist: Vodder, Emil
Pianist: Hjorth, Dan
Masterering: Ro, Tobias
*musik substantiv, fælleskøn
BØJNING -ken
UDTALE [muˈsig]
OPRINDELSE fra latin musica fra græsk mousike (techne) 'musernes
(kunst)', af mousa 'muse'
Betydninger
1. toner der er ordnet rytmisk, melodisk og harmonisk
SE OGSA musikalsk
ORD I NÆRHEDEN musikstykke, musikindslag, musikoplevelse,
koncertoptagelse
EKSEMPLER god musik, høj musik, dæmpet musik, sang og musik,
musik og dans, lytte til musik, lave/komponere musik, et stykke
musik, sætte musik til, sætte i musik, høre (noget) musik

FIG.: 045
Konstrueret væg* 1
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krydsfner** plade 2,4 m x 1,2 m (4 stk.)
tapet*** 0,53 m x 10 m pr. rulle (3,4 stk.)
*væg substantiv, fælleskøn
BØJNING -gen, -ge, -gene
UDTALE [ˈvεˀg] i de fleste sammensætninger væg-: [ˈvεːg-]
OPRINDELSE norrønt veggr, oldengelsk wæg af en indoeuropæisk rod
med betydningen 'flette' med tanke pa vægge opbygget af flettede
vidjer og klinet med ler
Betydninger
(lodret) plade, mur el.lign. der udgør siden af et rum i en bygning
ORD I NÆRHEDEN bygningsdel, vægflade, stuevæg, murstensvæg,
stenvæg
EKSEMPLER hvidkalkede/kalkede vægge, lerklinede vægge, vægge
og lofter, spejle/billeder pa væggene, hænge pa væggen

**krydsfinerplade substantiv, fælleskøn
BØJNING -n, -r, -rne
Betydninger
plade af krydsfiner, fx brugt i bygnings- og møbelkonstruktioner

***tapet substantiv, intetkøn BØJNING -et, -er, -erne
UDTALE [taˈpeˀd]
OPRINDELSE via tysk Tapete fra middelalderlatin tapetia, af latin
tapete 'vægtæppe', længst tilbage fra græsk tapes 'tæppe'
Betydninger
1. papir, kunststof eller tekstil, ofte med mønster eller struktur,
som man beklæder vægge med som udsmykning
ORD I NÆRHEDEN facadeudsmykning, blomstertapet, silketapet,

tapetbort, tapetrulle, tapetbog

FIG.: 046
Konstrueret væg* 2
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krydsfner** plade 2,4 m x 1,2 m (4 stk.)
tapet*** 0,53 m x 10 m pr. rulle (3,4 stk.)
ref. FIG.: 045 , KATL.: OH-110337

