Oversigt til læreren
Kernestof
1. Vælg dit yndlingsbillede og fortæl de andre elever om billedets:
| Format
| Kunstner
| Farver
| Indhold
| Komposition
2. Skriv et haikudigt til dit yndlingsbillede
3. Kan du finde, i hvilke billeder flg. udsnit hører hjemme
Emneområder
1. Ribes skyline RKM 033, 079, 126, 163, 570, 609, 648, 651, 723
| Tegn din egen bys skyline
| Komposition: for-, mellem- og baggrund
| Horisontlinjen. Undersøg, hvor den ligger på de forskellige billeder. Hvilken virkning har en høj/lav horisontlinje?
2. Ribe domkirke RKM 058, 125, 158, 244, 258, 491, 658, 724
| Parafraser: farveskift, zoom, ny vinkling m.v.
| Slip Carl Henning Pedersens figurer løs i Ribe by
| Befolk pladsen foran Ribe Domkirke RKM158 med figurer fra hvert århundrede
| Vis perspektivet ved hjælp af blyantsstreger i RKM258 og RKM058. Hvilken virkning opnår kunstneren?
3. Ribe Å RKM 056, 173, 174, 247, 510, 608, 634, 655, 670, 690, 696, 722, 764
| Konstruer fantastiske broer over åen enten en tegning eller tredimensionelt
| Skift årstid eller tid på dagen.

4. Gadepartier i Ribe RKM 029, 063, 092, 095, 096, 097, 217, 235, 249, 529, 607, 654, 699, 700, 703, 706
| Indtegn, hvor motiverne er hentet fra på et kort over Ribe
| Hvem bor her; luk facaden op på et af husene og tegn, mal eller skriv dagbog af den, der bor her jfr.
RKM235
| Skæve vinkler; tegn gadepartiet fra en usædvanlig vinkel. Lad de andre gætte, hvilket billede du har taget
udgangspunkt i.
| Skift synsvinkel. Tegn kunstneren, når han/hun maler billedet.
| Lav en lydkulisse til et af billederne.
5. Kendte kunstmalere på besøg i Ribe
| Vælg mellem Sigurd Swane, Christen Købke, Knud Larsen og Johan Rohde
| Find fakta om den valgte kunstner på nettet eller biblioteket. Hvem er han?
| Skift synsvinkel. Tegn kunstneren, når han/hun maler billedet.
| Find malerens værker i udstillingen, hvordan vil du beskrive hans malestil?
| Find ud af baggrunden for malerens besøg i Ribe.
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