Pop-up Kissmamas

4.-6. årgang

2-3 lektioner

Materialeliste

iPads/computere
Farveblyanter eller tusser
Hvidt karton A3

Blyanter
Sakse
Skitespapir

Elevmål
Jeg kender begrebet street art og kunstneren Kissmama.
Jeg kan skabe et pop-up miljø med fokus på street art.

Introduktion til street art
I dette undervisningsforløb får eleverne kendskab til begrebet street art/gadekunst med
udgangspunkt i kunst fra Kissmama. Eleverne skal efterfølgende selv lave en kissmama, der skal
integreres i et ”minimiljø”, hvor eleven på bedste pop-up vis får placeret sin kissmama i et bymiljø.
Begrebsafklaring og præsentation
Start med at præsentere og snakke om genren street art eller brug betegnelsen gadekunst. Snak
om forskellen på denne type kunst og graffiti (brug evt. Wikipedia til en nærmere definition af de
to begreber).
Eleverne skal nu stifte bekendtskabt med kunstneren Kissmama og hendes karakteristiske, skæve
personligheder. Hvis det er muligt, kan I gå på Instagram og søge på hash-tagget #kissmama for at
se kissmamas fra rundt omkring i København. Eller I kan google jer frem til eksempler.
Efterfølgende besøger I kissmamas hjemmeside, www.kissmama.dk, hvor der også er masser af
eksempler på hendes personer. Vælg menupunktet ”How to spot a kissmama”, hvor I kommer
frem til denne definition:
•
•
•

Der skal altid være tre parallelle linjer. De kan sidde hvor som helt på personen.
Der skal være et tykt, sort omrids omkring personen.
Der skal være en tekst (et budskab) på personens bluse. Teksten kan være på alle sprog.

Det er disse kriterier, eleverne skal opfylde, når de skal designe egne kissmamas. Gennemgå de
kissmamas, der er på forsiden af hjemmesiden, ud fra kriterierne. Snak især om, hvordan personligheden hænger sammen med den tekst, der er på personens bluse.
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Opgaven
Eleverne skal fremstille en eller flere små kissmammas (ca 10. cm høje). De laves på karton og med
tus eller farveblyant. Den lille kissmama skal placeres i et bymiljø, ala indre København. Bymiljøet
fremstilles som et pop-up miljø ud fra følgende fremgangsmåde:
•

•

•

•

Et stykke hvidt A3-karton foldes ca 2/3 nede. Den mindste
del er ”baggrunden” i byen, den største del er ”fortov, sti,
vej…”
Mens papiret er foldet, klippes der det sted, hvor papiret
foldet, således der dannes små pop-up muligheder, når
kartonet åbnes igen. Se billede.
Læg kartonet fladt, mens der tegnes baggrund og ”vej”.
Forsøg at skabe et bymiljø. Se gerne billeder fra København som inspiration.
På pop-up’erne limes huse, lygepæle, biler o. lign., og kissmamaen placeres i byen som et stykke street art.

Inspirationsbilleder
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Mål
Billedgenrer:
• Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder,
og eleven har viden om stilarter og formsprog.
• Eleven kan genrebestemme billeder og har viden
om billedkulturens billedgenrer.
Skulptur og arkitektur:
• Eleven kan inddrage omgivelserne i billedfremstilling, og eleven har viden om installationskunst.
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Elevmål
Jeg kender begrebet street art og kunstneren
Kissmama.
Jeg kan skabe et pop-up miljø med fokus på
street art.

