Digital Kunstdetektiv
Viborg Kunsthal vil de kommende mandage og fredage poste små kunstopgaver på Facebook baseret på
vores aktuelle udstillinger, som I kan lave derhjemme. Kan du ikke vente, så kan du her se alle opgaverne.
Inden du går i gang, kan du lave dit eget detektivskilt. Så du er klar til at løse de forskellige opgaver.
Alle billeder og detektivskilt kan hentes på vores hjemmeside.

Digt din egen historie (Billedet med krykker)
Se på billedet og digt din egen historie. Hvad tror du, at historien bag billedet er? Hvor kommer alle de
krykker fra? Hvem har efterladt dem der?
Snak sammen med dine forældre eller søskende om billedet og hvilke historier I synes billedet gemmer på.
Det skal du bruge: papir og blyant.

Former og farver (Billedet med himlen)
Hvad lægger du mærke til ved himlen og havet? Tal om hvilke farver og former I ser og mal jeres egen
himmel.
Det skal du bruge: papir og maling, vandfarve, tuscher eller farveblyanter.
EKSTRA: Du kan også tegne på billedet digitalt – gem billedet på mobil eller iPad og tegn ovenpå billedet og
tilføj ting, som du synes billedet mangler. Måske en tømmerflåde eller fugle, der flyver ud over vandet.
Det skal du bruge: mobil eller iPad til digitalt billede.

Zoom ind på de små detaljer (Forskellige billeder, der er zoomet ind på en detalje)
Med sit kamera zoomer kunstneren Ismar Cirkinagic ind på forskellige overflader og mønstre, så han kan
fange de mindste detaljer. Han zoomer bl.a. ind på små edderkopper, vand og noget net, som I kan se på
billederne.
Rul et stykke papir til en kikkert og zoom ind på noget omkring dig, som du godt kan lide. Det kan være dit
legetøj, noget stof eller noget i din have. Måske får du øje på noget, som du ikke har set før? Prøv at tegne,
hvad du ser gennem din hjemmelavede kikkert.
Det skal du bruge: papir og blyanter.

Tegn din egen fortælling (Billedet med transportbåndet)
I Østfløjen på Viborg Kunsthal kører dette transportbånd. Båndet bevæger sig mod skærmen på væggen.
Hvad tror du, at båndet transporterer? Og hvor kommer det hen? Tegn din egen fortælling.
Det skal du bruge: papir og blyant.

EKSTRA: Du kan også tegne på billedet digitalt – gem billedet på mobil eller iPad og tegn ovenpå billedet og
tilføj de ting, som du synes transportbåndene skal transportere. Måske en pakke eller en gummibåd.
Det skal du bruge: mobil eller iPad til digitalt billede.

Hvor kommer inspirationen fra? (Billedet med glasskulpturen)
Hvad synes du, at værket på billedet ligner? Og hvad tror du, at kunstneren er blevet inspireret af? Du kan
evt. digte din egen historie om værket.
Det skal du bruge: papir og blyant.
EKSTRA: Kunstneren Thomas Feuerstein har dyrket forskellige svampe i glasskulpturen. Måske du kunne
prøve at dyrke dine egne svampe?
Læs mere her: https://svampefarm.dk/

På opdagelsesrejse i naturen (Naturbillederne + detaljebilleder)
Kunstneren Ismar Cirkinagic har været på en opdagelsesrejse i hele verden, hvor han fandt flotte farver,
overflader og mønstre i naturen, som han fotograferede.
Nu er det din tur! Gå på opdagelsesrejse i din have eller en skov/park nær din bopæl. Her skal du lede efter
overflader, strukturer eller mønstre, som du synes er spændende eller flotte.
Tal om de fundne sager: Hvorfor er de spændende eller flotte? Hvordan ser de ud? Hvilke farver og
mønstre er der? Hvordan føles de mellem hænderne? Måske kan du tage tingene med dig og bruge dem til
at skabe dine egne billeder? Du kan enten tegne tingene eller bruge dem i en collage.
Det skal du bruge: papir og blyant. Evt. lim og pap, hvis du vil lave collager med dine naturfund.

Skab din egen skulpturinstallation (Billedet med skulpturer)
Hvordan synes du, at de fire skulpturer hænger sammen som et værk? Hvilke former og materialer kan du
få øje på? Kunstneren beskriver sine skulpturer som en dansekvartet, der i form, farve og materiale taler
med hinanden. Hvordan skal din dansekvartet se ud?
Du kan skabe skulpturer ud af pap, papir, piberensere, perler, gammelt porcelæn eller hvad du ellers har
fantasi og materialer til. Hvis du har mere lyst, så kan du også vælge at tegne din dansekvartet.
Stor skala:
Du kan også indrette stuen, som en kunstinstallation og måske bruge møblerne eller bruge dit legetøj som
skulpturer og opstille dem i sjove formationer.

