
Kunstforløb med Næstved Kunstforening, efterår 2020 

I forbindelse med Kunstforeningens udstillinger, i samarbejde med kunstnere, tilbyder 

Næstved Kunstforening disse forløb. 

Udstilling Genre Tidsrum Underviser 

Inge Kjær Maleri og skulptur 29/8 - 27/9 Morten Modin 

Ingrid Bugge Foto 3/10 - 8/11 Søren Martinsen 

Eckhardt Johnsen Maleri - Landskaber 14/11 - 
13/12 

Søren Martinsen  

 

Forløbenes tidsramme: 

• 2,5 time i Kunstforeningen:     Inspiration og malearbejde med eleverne  

• 1,5 time på skolen:                  Maleri/collage med underviseren  

• 1 time i Kunstforeningen:        Fernisering med forældre - formidling ved eleverne  

Eller efter aftale mellem kunstner og skoleklasse.                                                     

Forberedelse og evaluering: 

Efter tilmelding kontakter vi lærerne, og finder ud af datoer og 

hovedfokus ved forløbet.  

Ved ferniseringen for det udvalgte forløb (første udstillingsdag) mødes 

lærere og underviser i Næstved Kunstforening, og aftaler forløbets 

gang. Afhængig af elevernes forkundskaber, lærerens mål og praktiske 

forhold. Efter forløbet evaluerer vi det sammen. 

 

Indhold:  

Inge Kjær, (m. Morten Modin) 

I relation til billedkunstner Inge Kjærs værker, skal vi eksperimentere med forskellige male- og 

tegneteknikker. 

Herunder arbejdes det vådt i vådt, hvor vi skaber abstrakte former, ridser i papiret med oliekridt, 

samt undersøger papirets taktilitet. 

Til slut vælger eleverne en af teknikkerne at arbejde videre med. 

  

Ingrid Bugge (m. Søren Martinsen)  

Ingrid Bugge er en fotokunstner, der bruger kroppe i bevægelse som motiv i sine værker. Ofte er 

hendes fotografier af f.eks. balletdansere i store kostumer, der er fanget i en bevægelse, i et 

abstrakt, mystisk "rum". 

 

Til vores opgave vil vi lave en fotocollage, som tager udgangspunkt i elevernes fotografier med 

mobiltelefon. Eleverne skal have lagner, kulørte gevandter og lignende med og nogle kan 

fotografere hinanden i dansende udfoldelse, mens andre kan arbejde med et flot, vådt-i-vådt 



baggrundsbillede. Fotografierne bliver samlet og hurtigt fremkaldt, for i næste undervisningsgang 

at blive klippet ud og monteret på baggrunden som et eventyrligt danse-billede. 

  

 

Eckhardt Johnsen (m. Søren Martinsen) 

Eckhardt Johnsen (1911-1955) var en landskabsmaler, og hans klare farver og naivistiske stil vil 

nemt lade sig overføre til at opbygge landskabsmalerier med eleverne hvor vi fokuserer på lag-på-

lag teknik. Denne gang skal malerierne være i store størrelser; store pensler og papirer på 125 x 150 

cm. 

  

Søren fortæller om kunsten på udstillingen og stiller børnene en kreativ maleopgave med 

udgangspunkt i udstillingen. Her er nøgleordene tema og billedfortællinger, maleteknik, farvelære, 

perspektiv, opbygning af billedet og komposition og ikke mindst samarbejde, da opgaven typisk skal 

løses i små grupper.  

 
Tilmelding: 

Oplys navn, skole, klasse, e-mail og telefonnummer til:  

• Anna Johansen (Ellebækskolen)på Aula 

• Annelise Hopff: annelise.hopff@c.dk, Telefon: 21235584 

 

 

 

 

 

 

 


