Gratis inspirationsmateriale til 7-kantens jubilæumsfotoudstilling ”Du skal ha’ sjælen med”
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Baggrund for fotoudstillingen
Vi fejrer mangfoldigheden med teaterforeningen 7-kanten,
der i 50 år har skabt forestillinger i et engageret foreningsliv
til hele regionen. 7-kanten har tiltrukket folk i alle aldre både foran, bagved og på scenen.
Derfor er der også en rød tråd i fotoudstillingens modeller,
der alle har haft med teaterforeningen at gøre i forskellige
sammenhænge de sidste fem årtier.
Modellerne er iklædt kostumer fra forestillinger over årene.
Kostumerne på de viste fotos bruges den dag i dag til udlejning.
Alle kan blive prinsesse for en dag.

GLÆD JER TIL:

En fotoudstilling med twists, som man kan diskutere
og finde flere lag i. I samspillet mellem fotografisk
optræden, titel, model og kostume.
Sjælfulde drømmebilleder i mandshøjde og med øjenkontakt. Også rent bogstaveligt, da fotos måler 2x1,5
meter og udstillingen består af 15 billeder.
Overraskende effekter! I fotoudstillingen, der foregår
i et sort univers, så billederne lyser op, vil der være lyd
i form af for eksempel sangen ”Sig månen langsomt
hæver” der oplæses, og er blevet indtalt på forskellige
sprog fra dansk til syrisk og blandt andet hollandsk.
Dette scenarie aktiveres omkring fotos af kutteklædte
portrætter, der ser ens ud og alligevel ikke, og hvor man
også ser op i deres øjne ved at kigge mod loftet.

3

SÅDAN KAN I ARBEJDE MED BILLEDERNE:
Billederne tager beskueren med på en poetisk rejse, hvor
intet er givet på forhånd, og alt kan ske. Her er kontraster
og overraskelser i alle motiver og titler, der kan lede til videre
indlæring, diskussion og fordybelse i vidt forskellige emner.
De følgende fotos er alle eksempler fra udstillingen. Her i
materialet er de understøttet af forslag til, hvordan I kan
arbejde med udstillingen gennem bl.a. dialog og refleksion.

ENGEL

Luft under vingerne – hvad betyder det og hvem er
for eksempel den sorte engel, hvis man er kristen?
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Godmorgen Tornerose

Har Tornerose sovet I 100 år?
Kan prinsesser godt være gamle koner?
Betyder alder noget for, hvem man er?
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Helt naturlig

På billedet ser I en kvinde i tøj
fra 50erne med handsker på og
hår på ben og i armhulerne.
Kunne fine damer i 50erne
lade håret gro på benene?
Hvorfor eller hvorfor ikke? Og
hvordan ser man på det i dag
i et moderne samfund? Er det
kvindeligt med hår på kroppen
og bare helt naturligt?
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At gøre haneben

At gøre haneben –
hvad betyder det?
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SPØRGEGUIDE TIL BILLEDERNE
Mens du ser på billederne, kan du overveje følgende punkter:
Hvorfor har billedet fået netop denne titel?
Hvad vil du kalde billedet? Hvorfor?
Hvilket indtryk får du, når du kigger på billedet? Hvorfor?
Hvad fortæller kostumet?
Hvor er personen i kostumet på vej hen?
Hvilken verden bliver repræsenteret gennem kostumet?
Hvordan hænger kostumet og personen sammen?
Kan du finde kontrasterne i billedet?
Hvilke materialer består kostumet af? Prøv at beskrive dem.
Kan du finde en særlig detalje i kostumet? Prøv at beskrive den.
Hvilket ansigt- og kropsudtryk viser personen, der bærer kostumet?
Hvad ville du sige, hvis du mødte personen i det pågældende kostume?
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INSPIRATION TIL VIDERE ARBEJDE
De udstillede fotos kan bruges som inspiration til faget billedkunst eller
tværfaglige opgaver på mellemtrinnet i skolen fx ved at:
Vælge en detalje fra billedet og reproducere den. Du kan fotografere,
tegne eller male. Gentag detaljen som mønster.
Gengive billedets stemning i en tegning, et maleri eller fotografi.
Bruge billedets budskab som udgangspunkt til en kollage.
Tegne, male eller fotografere det rum, du mener, personen i kostumet
befinder sig i.
Lave en Facebook-profil/Instagram-profil af personen i det kostume,
du synes er mest interessant.
Finde passende musik eller lydklip til det foto, du bedst kan lide
og uddybe dit valg i en mundtlig præsentation.
Skrive en sang/et digt om det mest interessante billede.
Diskutere punkterne i spørgeguiden med en eller flere personer.
Sætte en tankeboble i billedet og udfylde den.
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SÆRLIGT FOR DE MINDSTE
Forberedelse: Inden I besøger udstillingen, er det en god idé at forberede
børnene på, at de om lidt skal se en fotoudstilling med billeder af voksne,
der er klædt ud. I kan også hente inspiration i udstillingen til at arbejde
videre med et tema hjemme i børnehaven.

Når I er på besøg i udstillingen:

Snak med børnene om, hvad de oplever ved at se billederne. Hvilket
billede kan de godt lide og hvorfor?
Hvad synes de er mærkeligt og hvorfor?
Hvad undrer børnene?
Snak med børnene om billedernes titel, og hvordan de oplever det.
Hvad er det for noget tøj, modellerne har på?
Hvad tror I, de taler om på billederne?
Børnene har også mulighed for at tegne det billede, de synes bedst
om, som derefter kan udstilles ved indgangen til udstillingen.
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Forslag til videre arbejde hjemme i institutionen:

Der er mulighed for at låne en kasse med børnekostumer fra 7-kanten.
Kontakt Kirsten, k.uhre.schmidt@gmail.com eller tlf 22750597 for 		
nærmere information.
Børnene kan lave deres egne Rullinger. De kan efterfølgende lave 		
dukketeaterforestilling med deres Rullinger.
Der er mulighed for at få en gratis pose med glimmerstof til pyntning
af Rullinger. Poserne udleveres i butikken på Museum Frello.
I kan låne bogen ”Lav selv Rullinger” af Jacinta Madsen på biblioteket:
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53479545 https://bog.dk/rullinger-mini-mgp/

Børnene kan tage billeder af hinanden til en udstilling i institutionen.
I kan sammen læse historier med inspiration fra udstillingen. Der 		
kan lånes emnekasser fra Varde Bibliotek ved at bestille senest en 		
uge før via mail www.boern@varde.dk.
Lad børnene tegne hvad de husker fra udstillingen og lav jeres egen
kunstudstilling.
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Du skal ha’ sjælen med
En jubilæumsfotoudstilling af 7-kanten
Udstillingen er åben i perioden 04.12.20 - 17.01.21
Museum Frello, Kirkepladsen 1, 6800 Varde
Åbningstider: Tir-søn 10-16. Mandag lukket.
Børnehaver og skoler har gratis adgang til museet.
Husk at booke jeres besøg på forhånd, så vi kan
sikre, at der ikke er for mange i udstillingen.
Booking pr. mail til tvc@vardemuseum.dk

Materialet er udarbejdet af Mirjam de Vries, Kirsten Uhre Schmidt, Tatjana Johnsson og Agnethe Vestergård Pedersen, 7-kanten. Grafisk layout: Pernille Ø. Sørensen, Vardemuseerne. Foto: Line Tausen, Hjortborg Tausen.
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