
Billedkunstner og BMMK kunstner Jane Wieben. Kontakt: jane@wieben-kunst.dk,  Mobil 40602733 
Facebook, Instagram, Hjemmeside 

 
 

 

CORONAKUNST OG KULTUR. 

 

Mange af os er hjemme lige nu. Vi trænger måske til at lave noget sammen, alle sammen. 

Noget vi alle kan være med til, som er sjovt og måske noget nyt. 

Jeg har lavet et hæfte med ideer, så I kan lave kunst sammen. I gør det på hver jeres 

måde og måske får I nye ideer undervejs, eller laver om på mine forslag. Alt er tilladt. 

Selv om I har meget forskellig alder, kan alle være med. Gør det så godt I kan. 

Jeg har lavet kunst aktiviteterne, så de kan laves med ting, I har derhjemme. I behøver 

ikke særlige materialer, evner eller at have lavet en masse kunst før, det vigtigste er at 

have det sjovt, gå på opdagelse og måske øve sig. 

Jeg hedder Jane Wieben, er billedkunstner og BMMK/UMMK kunstner. Herudover har jeg 

undervist børn, unge og voksne i billedkunst i mange år. Det vigtigste for mig er, at der 

ikke er noget rigtigt eller forkert når vi skaber kunst. At vi alle skaber kunst ud fra der hvor 

vi er, at vi går positivt ind i skabelsen af kunst og at vi gør vores bedste. Alle skal kunne 

være med, og hermed kan det at skabe kunst blive et fristed i denne tid. 
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Lav et selvportræt inspireret af Amedeo Modiglianis. 

 

Du kan lave et portræt af dig selv, din mor, din far, eller en søskende. Du kan prøve, at lave det som 

Amedeo Modiglianis gjorde. 

Læg mærke til den lange hals, de meget skrånende skuldre, de mandelformede øjne der ikke har farve 

eller pupiller, den lange næse, den lille knap mund og det aflange ansigt og spidse hage.  

Modigliani malede ofte i mørke farver. Det kan du gøre, men du kan også give den gas med en masse 

kraftige farver. 

Har du ikke maling så brug tusch, farveblyanter, en blyant eller måske en kuglepen. Alt kan bruges. 

Har du ikke prøvet det før, kan det måske være en god ide at lave flere portrætter. 

Amedeo Modigliani blev født i Livorno, Italien i 1884 og døde i 1920. Han lavede både malerier, 

tegninger og skulpturer. Amedeo Modigliani havde et svagt helbred og blev ramt af både tyfus, 

tuberkulose, fattigdom og et stort forbrug af stoffer og alkohol. Han blev kun 35 år gammel.  

Amedeo Modigliani moderniserede den måde man malede portrætter på. Han malede forenklede 

langstrakte figurer. Han malede nøgenmotiver der var så provokerende dengang, at hans første og 

eneste soloudstilling blev lukket af politiet i 1917. 

 

Du kan finde meget mere om Amedeo Modiglianis her: Amedeo Modiglianis, Amedeo Modiglianis 

Amedeo Modiglianis 

 

       
Her ser du portrætter malet af Amedeo Modiglianis 

 

 
Her ser du portrætter malet af børn i 1. - 4. og 5. klasse 

https://www.wikiart.org/en/Search/Amedeo%20Modiglianis
https://www.tate.org.uk/art/lists/five-things-know-amedeo-modigliani
https://kunstonline.dk/indhold/amedeo-modigliani.php
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Tegneøvelser. 

 

 

Nu skal du tilbage til det helt grundlæggende nemlig papir og blyant. 
Du skal øve dig i at se, både omrids og detaljer. 
 
Find forskellige ting du har derhjemme og læg dem på gulvet. 
Tag en blyant og et stykke papir og så tegner du alle tingene uden at løfte blyanten fra papiret. Husk 
også at tegne detaljerne på tingene. 
 
På billedet har jeg lagt nogle ting, jeg har fundet og så har en af mine lever tegnet. Prøv det gerne flere 
gange og med forskellige ting. Det er sjovt og en god tegneøvelse. 
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Vi giver Corona en omgang! 
 

Nu skal du give Corona en omgang! 

Jeg har tegnet et Corona virus til dig. Print det ud eller tegn dit eget. 

Få det til at se ud som om det visner, krymper, dør, er ked af det, flyver væk, springer i luften, får en 

vaccine............eller noget du selv finder på. Alt er ok. 

Mal din tegning eller farvelæg den med tusch eller farveblyanter. 

Hvis der er godt vejr der hvor du bor, kan du gå ud og tegne Corona virus der får en på hatten, med 

kridt på fortove og asfalt. 
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Fantasivæsner 

 

Nu laver vi noget hvor du virkelig skal bruge din fantasi og dine fingre. 

Du skal lave fantasi væsner i trylledej eller modellervoks. 

Lav trylledej/modellervoks sammen med dine forældre, tag bind for øjnene og lav de skørerest, mest 

skræmmende, sødeste, sjoveste eller måske de kedeligste fantasidyr. Du kan som her på billedet sætte 

små pinde i som hår, du kan sætte fjer i, sætte knapper på som øjne....find selv på mere. 

 

Laver du dine fantasivæsner i trylledej kan du bage dem ved 120 grader i ca. 3 timer. Men HUSK at så 

kan du ikke sætte fjer, pinde, knapper på. Til gengæld kan du male dem med akrylmaling bagefter. 

 

Laver du dem i modellervoks kan du pynte med alt muligt, men du kan ikke bage det i ovnen. 

 

Trylledej: 

2 kopper mel 

1 kop fint salt 

1 kop varm vand 

1 spsk. madolie 

 

Modellervoks: 

2 dl salt 

5 dl mel 

1 tsk olie 

5 dl vand 

farvepasta eller frugtfarve 
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Stickerart, Streetart, Skattejagt. 

 

 

Nu skal I lave stickerart. Stickerart er små tegninger på 5-10 cm. Du bestemmer helt selv hvad du vil 

tegne, om du vil farvelægge dine tegninger eller ikke. 

Som Streetart bliver stickerart ofte sat op på, det vi kalder nonplaces. Det er steder som normalt ikke 

har en betydning for os, steder vi normalt ikke ser. Det kan være på siden af et skab helt nede ved 

gulvet, lige over en fod liste i et hjørne eller over køkkenskabene. Vi skal ikke lege gemmeleg med 

dem, men finde nonplaces til dem. 

Når I har lavet jeres stickerart, kan I sætte dem op på nonplaces der hjemme,  og se hvem der kan 

finde flest. Sætter I dem op ude, så husk at tage dem ned igen. 

Herunder kan du se nogle fotos af stickerart nogle af mine elever har lavet, kendte stickerart kunstnere 

har lavet og få en ide om hvad nonplaces er. 
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Portræt Julian Opie stil. 

 

I skal tilbage til portrættet og en helt særlig kunstner. I dag skal du lære Julian Opie at kende. Der er 

mange forskellige meninger om Julian Opies kunst. Hvad syntes du om Opies billeder? 

Opies første kunstværker var malede skulpturer i metal. Det kan du måske godt se, når du kigger på 

hans billeder. Man kan sige at Julian Opies skulpturer og billeder er renset for alt overflødigt. Ligesom 

Bault laver Opie en outline om sine motiver. Han bruger meget få farver, oftest kun 2 - 3 i et billede. 

Opie har skåret alt overflødigt væk, men vi er ikke i tvivl om hvad vi ser. 

Kig på hvordan Opie laver øjne, øjenbryn, næse, mund, ører, hår og snak om det. 

Herunder ser du nogle fotos af hvordan du kan lave dit eget Opie billede af dig selv. Billedet der er 

udgangspunkt er et skolefoto af mig fra 3. klasse.  

Du kan finde mere om Julian Opie her: Julian Opie, Julian Opie 

 

 

             

            

Læg madpapir, bagepapir eller noget andet gennemsigtigt ovenpå dit billede. Har du ikke gennemsigtigt 

papir kan du måske holde billedet op på en rude og så se konturerne igennem almindeligt papir. Prøv 

det. 

Nu tegner du outlinen og alt det andet i Opie stil, genne med en blød blyant, tryk lidt hårdt. 

https://www.julianopie.com/
https://www.tate.org.uk/art/artists/julian-opie-1721
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Her har jeg vendt bagepapiret om, så billedet er spejlvendt, og lagt det på et almindeligt hvidt papir. 

Nu tegner du ovenpå de streger du allerede har lavet. Tryk hårdt. 

Dette er en overførings teknik. Nu tegner du dine blyantstreger op med sort tusch. 

Har du ikke en sort tusch, så tegn ovenpå stregerne med blyant 4-5 gange. Gør dig umage, så bliver 

det flottest. 

Nu er du klar til at lægge farve på. 

Gør som du har lyst til. Du kan bruge Opie farver eller dine ynglings farver. 

Måske kan du lave et portræt af alle i din familie? 
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Til de mindste. 

 

 

For de mindste børn i vuggestuealderen er det at sanse det  vigtigste, når vi vil lave kunst med dem. 

Tag en kraftig plastpose med "lynlås" lukning. Hæld ca. 1-2 kopper vand i, lidt babyolie, måske noget 

frugtfarve, og læg evt. en glaskugle, nogle knapper i forskellig størrelse og palietter i. Du må ikke lægge 

noget i med skarpe kanter. 

 Luk posen, læg plast eller voksdug på bordet og tape posen fast på bordet. Nu kan I sammen gå på 

opdagelse ved, at røre ved posen, flytte rundt på tingene deri og se hvordan farverne blandes hvis I har 

to farver i posen. 

Lad ikke dit barn sidde alene med dette. Posen holder ikke for evigt. 
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De små sanser med trylledej og modellervoks. 

 

Lav trylledej og/eller modellervoks sammen.  

Her handler det også om at sanse, røre ved og gå på opdagelse i materialet. 

Laver I trylledej, kan du bage det I laver ved 120 grader i ca. 3 timer. I kan male det I har lavet med 

fingermaling bagefter. 

Laver I modellervoks, kan du pynte det I laver med alt muligt, men du kan ikke bage det i ovnen.  

Børnene kan trykke flade plader med hænderne eller rulle med en kagerulle. Herefter kan I trykke 

mønstre med dukker, hjul fra legetøjsbiler, stempler, grankogler............. 

Lav evt. hul i pladen og sæt en snor til ophængning i. 

 

Trylledej: 

2 kopper mel 

1 kop fint salt 

1 kop varm vand 

1 spsk. madolie 

Modellervoks: 

2 dl salt 

5 dl mel 

1 tsk olie 

5 dl vand 

farvepasta eller frugtfarve 

 

 

 


