Silhuetter fra Skagen

6.-7. årgang

3-4 lektioner

Materialeliste

Malerier af skagensmalerne
Kraftigt karton, lærreder eller lignende
Blyanter og viskelædere
Akrylmaling og pensler
Elevmål
Jeg kender og kan fortælle om skagensmalerne.
Jeg kan lave en parafrase af et skagensmaleri.

Efter præsentation af skagensmalerne og de mest kendte malerier, skal eleverne selv forsøge at
gengive et maleri fra Skagen. På maleriet skal optræde en eller flere personer, der skal gengives
som silhuetter i dette forløb om ”Silhuetter fra Skagen”.
Introduktion
Eleverne skal gøres nysgerrige på den periode og de kunstnere, de arbejder med. Forløbet kan
med fordel ligge tværfagligt med dansk, hvor der ofte arbejdes med skagensmalerne. Vælg selv
hvordan introduktionen skal være. I dette forløb blev der hold et kort oplæg om det moderne
gennembrud og fremvist plakater med malerier fra Skagen. Ancher og Krøyer blev udvalgt som
primære kunstnere, og vi så i fællesskab på kendetegn i deres værker.
Besøg skagenskunstmuseer.dk for inspiration eller brug små klip fra youtube.
Eleverne introduceres til maleropgaven: Der skal vælges ét maleri af en skagensmaler. Motivet
skal være minimum én person, der kan forvandles til en silhuet. Der er således fokus på at aftegne
konturen korrekt samt have fokus på baggrunden i billedet. Silhuetten males sort, og resten af
billedet forsøges efterlignet så præcist som muligt.
Arbejdsfase
• Eleverne skal selv udvælge et maleri, som de vil gengive.
• Konturen af personen/personerne tegnes op med blyant, ligesom de store træk i baggrund
osv. tegnes op med blyant.
• Billedet males med akrylmaling. Start evt. med to-tre farver på de store flader og mal efterfølgende detaljer og ”penselstrøg”.
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Differentieringsmuligheder
Opgaven kan naturligvis overføres på enhver maler, der har personer i sine malerier.
Inspirationsbilleder – færdige malerier:
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De færdige malerier er hæng op sammen med de originale:

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Elevmål

Billedgenrer:
• Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder, og
eleven har viden om stilarter og formsprog.

Jeg kender og kan fortælle om skagensmalerne.

Tegning og grafik:
• Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra
iagttagelser, og eleven har viden om iagttagelses- og
tegnemetoder.
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Jeg kan lave en parafrase af et skagensmaleri.

