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STØTTE AF:



Luk øjnene og forestil dig et biograflærred. Tænk
på det som et kæmpe maleri. Et kæmpe billede.
Lige om lidt, når filmen begynder, bliver lærredet
levende og fyldes af billeder i bevægelse.

Ordet ‘biograflærred’ kommer fra billedkunsten.
Lærred er stof af hør eller bomuld spændt ud over
en ramme af træ og har i århundreder været brugt
af malere til at male på. Da filmmediet opstod i slutningen af 1800-tallet,
begyndte instruktørerne at vise deres film på lærreder. Levende
malerier. Levende fotografier.

I dag er et moderne filmlærred ikke længere vævet af hør eller bomuld,
og de fleste af os ser film på elektroniske skærme, men forbindelsen
mellem billedkunsten og filmmediet lever.

BUSTER har samlet en række visuelt spændende film til jer. Film hvor
billedkunsten spiller en afgørende rolle. Film hvor I kan blive inspireret til
at skabe jeres egne værker med udgangspunkt i de utrolige
billeduniverser.

I kan arbejde med billedkunst, dansk, medier og IT. I kan arbejde med
forskellige teknikker og materialer. Akvarel, mixed media og
stop-animation.
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VEJLEDNING TIL LÆREREN
BUSTER filmfestival og undervisning
BUSTER er Danmarks største filmfestival for børn og unge i alderen 3-16 år. 14 dage hvert efterår
screener festivalen sjove, vilde og øjenåbnende film, spil og tv-serier fra hele verden og inviterer
indenfor til workshops, dialog og unikke oplevelser i mediernes univers. I alt afholdes 300+
arrangementer i biografer, kulturhuse og på institutioner i København og rundt i hele landet.

På BUSTER arbejder vi med at ruste børn og unge til et liv på de digitale medier. Vi inspirerer dem til
at gå kreativt og reflekteret til filmmediet og kuraterer medieindhold, som algoritmerne ikke har
fantasi til at finde. Vi viser de film, man ikke lige finder på youtube og som ikke altid følger tidens
smag for hurtige og letfordøjelige formater eller emner. Film som åbner døren til andre verdener,
virkeligheder og måder at leve på.  På BUSTER engagerer vi det unge publikum som medskabere af
festivalen og inviterer influencere, gamere og skoleklasser med ind i vores program for at tage en
reflekteret snak om, hvad billedmediet kan og skal. At være på BUSTER er både at blive underholdt
og få fyldt øjnene med et væld af farver, ansigter og former, og at lære at forstå og afkode filmens
sprog og forholde sig til vigtige faglige emner gennem fiktion eller dokumentar. Derfor kombinerer
vi alle vores filmpakker med undervisningsmaterialer, som gør dig i stand til at bruge filmen i et
længere forløb - både før, under og efter visningen.

Formål og undervisningsforløb

I arbejdet med materialet her vil I berøre en lang række af de færdigheds- og vidensmål, som Fælles
Mål for fagene dansk, billedkunst og historie opstiller. Kort fortalt tager materialet udgangspunkt i
filmen Tysktime og de billedkunstneriske teknikker, der er anvendt i filmen, samt de temaer, der
udspringer af den.

I forløbet vil eleverne arbejde med:

- Billedanalyse, billedfremstilling og billedkommunikation

- Eleverne skal i forløbet samtale om egne og andres billeder

- Eleverne skal i forløbet arbejde med plane billeder
- Eleverne skal i forløbet eksperimentere med at udtrykke sig i billeder

- Eleverne skal i forløbet udtrykke idéer og betydninger visuelt
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Tæt på undervisningsforløbet
Materialet her består af tekst, fotografier, materialelister og øvelser om BILLEDKUNST og guider
jer igennem en proces omkring filmen Tysktime fra vores BILLEDKUNST-pakke.

Materialet lægger op til at arbejde med tværfaglige forløb i dansk, billedkunst og historie.

Forløbet tager udgangspunkt i de konkrete billedkunstneriske teknikker anvendt i Emil Noldes
“umalede billeder”, som filmen Tysktime omhandler.

Materialet er inddelt i tre dele med ark til eleverne:

➔ FØR FILMEN (3 sider) lægger op til et forløb om filmens udtryk og teknikker

➔ I BIOGRAFEN (1 side) som klæder eleverne på til filmvisningen

➔ EFTER FILMEN (2 sider) til at samle op efter jeres biografbesøg

Introvideoen instruerer jer til de forskellige øvelser.

Du kan alt efter niveau og antal vurdere, om du vil lave øvelserne fælles i klassen eller i grupper,
ligesom du selv kan vælge hvilke øvelser, du vil bruge.

Materialet indeholder en materialeliste.

Materialet indeholder også en række fotografier, der illustrerer de forskellige billedkunstteknikker
og -processer.

Før forløbet skal du: printe arkene til eleverne. Sørge for at have materialer fra materialelisten klar.

Metode
BUSTER filmfestival vil aktivere børns læring gennem stærke fortællinger og visuelle udtryk i
filmens verden. Til BUSTERs filmvisninger bliver eleverne præsenteret for den visuelle
fremstillingsform (‘andre æstetiske tekster’) og de mange muligheder for indlevelse og fortolkning,
som findes i levende billeder. På BUSTER er filmen en kollektiv oplevelse, som kan danne grundlag
for vigtige kollektive samtaler i og uden for klassens rum. Dette er imidlertid kun den ene del af et
forløb på BUSTER. I vores materialer sørger vi for, at filmoplevelse og fortolkning altid følges med
elevernes egen fremstilling. I hjertet af BUSTERs læringsmaterialer er altså en induktiv metode -
eleverne skal med andre ord ‘lære gennem deres erfaringer med at lave’. Derfor veksler dette
materiale mellem oplevelse, fortolkning og fremstilling. Vi læner os her op ad forskningschef ved
University College Lillebælt Thomas Illum Hansens skelnen mellem ‘oplevelse’ og ‘erfaring’ i
forbindelse med det didaktiske sprog (Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og
praksis). Mens oplevelsen af den sanselige repræsentationsform lagres ubemærket i hukommelsen
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og udgør det, han kalder en ‘tavs og implicit viden’, er erfaringen det, der sker, når oplevelser bliver
bearbejdet i genkendelige former og kategorier. Der skal med andre ord sættes sprog, billeder og
figurer på den umiddelbare oplevelse af filmen. Elevernes egen produktive fremstilling kan være
med til at danne bro mellem disse to. Her mener vi fremstilling i sin bredeste forstand - ikke kun
som film, men også tegning, fortælling, dramatisering m.m. På den måde er BUSTERs
læringsmaterialer mere procesorienterede end produktorienterede. Men fremstilling kommer ikke
af sig selv. Derfor er elevernes fremstilling faciliteret af benspænd, skriveordrer, lege og andre
didaktiske greb, som sikrer en struktureret ramme til fri udfoldelse.

Indhold
DEL 1: FØR FILMEN

I skal starte med at lære om Emil Noldes ”umalede billeder” og tale om historien bag dem. Læs om
dem her under afsnittet ‘Nolde og nazismen’.

Tal om, hvordan Emil Nolde malede små akvarelbilleder i stedet for store oliemalerier under
forbuddet, således at han bedre kunne skjule dem. Olie er længe om at tørre og lugter. I vil komme
til at se eksempler på “umalede billeder” i filmen.

Undersøg og perspektivér evt. til ekspressionismen på Noldes tid.

Læg mærke til, hvilke farver Nolde bruger i sine akvarelbilleder, og hvordan farverne flyder
sammen.

Eleverne skal nu tegne 3 figurer. Figurerne kan være fra elevernes familie, et smukt sted de kender
eller fra en spændende historie, de er optaget af:

- Hver elev spænder tre små stykker godt tykt akvarelpapir på 300 g, op på en plade, med
malertape hele vejen rundt i kanten. Gerne små forskellige formater. Pladen kan være af træ
eller kraftigt grå maskinkarton (som bagpå tegneblokke). Træ er bedst da det ikke bøjer.
Hvis eleverne ikke har plader, kan man spænde op på bordet.

- Eleverne tegner de tre figurer med blyant med på de tre ark. NB! Tegn med let hånd uden at
trykke hårdt. De skal tegnes let som skitser, uden detaljer.

- Herefter gør de papiret vådt med en svamp og maler figurerne med ”vådt i vådt”-teknik. De
maler med forskellige stærke klare akvarelfarver på det våde papir og lader farverne flyde
ud. De kan dryppe lidt ad gange på med penslen. Eleverne skal holde sig til lyse farver, da de
senere skal lave figurer ovenpå. Læg akvarellerne til at tørre.
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DEL 2: UNDER FILMEN

Under filmen skal eleverne have fokus på følgende spørgsmål:

- Hvad inspirerer maleren Nansen? Mennesker, landskaber, dyr?
- Hvad menes med “De umalede billeder”?
- Hvilken betydning har kunsten for filmens forskellige karakterer?

DEL 3: EFTER FILMEN

Tal om de spørgsmål I havde fokus på under filmen i klassen.

Eleverne maler videre på deres nu tørrede billeder. De tegnede figurer males op med med
akvarelfarve og pensel i stærke klare farver.

Husk, at i akvarel er papiret det lyseste. I skal arbejde med lyse farver ”nederst” og mørkere ovenpå.

Eleverne kan eventuelt bruge et stykke øvepapir, hvor de prøver farverne af.

Husk at vaske penslen mellem hver farve!

Lad de færdige billeder tørre på pladen, og tag så tapen af.

Hæng billederne op.

Tal om, hvordan det virker at arbejde med "vådt i vådt"-akvarel.

Hvordan fungerer akvarelteknikken og de stærke farver til at fortælle jeres små historier?

Hvordan er det anderledes, end hvis historien f.eks. var tegnet med blyant?

Hvordan virker Noldes akvareller på jer?

Materialer
➔ Akvarel
➔ Bandbøtter
➔ Pensler
➔ Malertape.
➔ 300 g akvarelpapir, f.eks. dette fra CC Hobby

https://www.cchobby.dk/akvarelpapir-a4-210x297-mm-300-g-100ark
➔ Tegneplader/maleplader
➔ Blyant, viskelæder
➔ Svampe
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN 1

Lær om Emil Nolde

Læs HER om Emil Noldes ”umalede billeder”. I finder det under afsnittet ‘Nolde og
nazismen’.  Tal om historien bag dem.

Søg på “Emil Nolde akvareller” og find forskellige af hans billeder. Læg mærke til,
hvilke farver Nolde bruger i sine akvarelbilleder, og hvordan farverne flyder
sammen.

Lav akvareller med “vådt i vådt”-teknikken

Du skal nu tegne 3 figurer inspireret af din familie, et smukt sted du kender eller fra
en spændende historie, du er optaget af:

➔ Du skal spænde tre små stykker godt tykt akvarelpapir op på en plade med
malertape hele vejen rundt i kanten.

Hvis I ikke har plader, kan man spænde op på bordet.

➔ Du skal tegne de 3 figurer med blyant på de tre ark. NB! Tegn med let hånd
uden at trykke hårdt.

Du skal tegne figurerne som skitser, uden detaljer.

➔ Nu skal du gøre papiret med de tre figurer vådt med en svamp.

Mal figurerne med ”vådt i vådt”-teknik.

Hold dig til lyse farver, da du senere skal lave figurer ovenpå.

Mal med forskellige stærke klare akvarelfarver på det våde papir, og lad
farverne flyde ud.

Du kan evt dryppe lidt ad gange på med penslen.

➔ Læg akvarellerne til at tørre.
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Se billeder der illustrerer de forskellige processer i forløbet her:
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN 2

Nu skal I i biografen. Når I ser filmene, skal I holde godt øje. Vi har her skrevet nogle
spørgsmål, som I skal tænke over, mens I ser filmen:

➔ Hvad inspirerer maleren Nansen? Mennesker, landskaber, dyr?

➔ Hvad menes der med “De umalede billeder”?

➔ Hvilken betydning har kunsten for filmens forskellige karakterer?
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN 3

Arbejd videre på jeres akvareller!

Start med at tale om de spørgsmål, I havde fokus på under filmen.

I skal nu male videre på  jeres akvarelbilleder, der nu er tørre. Nu skal I male
figurerne op på det tørrede papir med akvarelfarve og pensel.

Husk, at bunden altid skal være det lyseste, når man arbejder med  akvarel. I skal
altså  arbejde med de lyse farver” nederst” og de mørkere ovenpå.

I kan eventuelt bruge et stykke øvepapir, hvor I prøver farverne af.

Husk at vaske penslen mellem hver farve!

Lad de færdige billeder tørre på pladen, og tag så tapen af.

Hæng billederne op.

Tal om:

➔ Hvordan virker det at arbejde med "vådt i vådt"-akvarel?

➔ Hvordan fungerer akvarelteknikken og de stærke farver til at fortælle jeres
historier?

➔ Hvordan er det anderledes, end hvis historien f.eks. var tegnet med blyant?

➔ Hvordan virker Noldes akvareller på jer?

BILLEDKUNST - Tysktime SIDE 10



Se billeder der illustrerer de forskellige processer i forløbet her:
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