Opgaveark 1
Billedbeskrivelse
Opgave:
Find et billede på museet. Skriv alle de ting ned, du kan se på billedet. Beskriv hvilken farve, tingene
har, og hvor de er placeret i forhold til hinanden.
Det er vigtigt, at du kun beskriver, hvad du ser – du skal ikke forklare eller fortolke nogen af tingene.
Skriv fx. ´en mand, der hænger på et kors’ i stedet for at skrive ’Jesus’.
Skriv billedets titel, kunstner, årstal og materialer ned.

Eksempel:
Peter Rössel: ’The Exciter’, 1994, olie, oliekridt og hæfteplaster på lærred

Billedets baggrund er lyserød. I øverste højre hjørne er der to hænder, der giver hinanden et
håndtryk. Den ene hånd har et turkist ærme. Til højre for hænderne er der to blå prikker skråt
ovenover hinanden og nogle orange streger, der krydser hinanden.
Lige under hænderne er der skrevet ’Tire…the same old line?’ Noget af teksten er dækket af en
kvinde og teksten ’Hoop-la’ skrevet med store gule bogstaver.
Bag de gule bogstaver er der en rund rød form og en lysegrøn form. Under den røde og den
lysegrønne form er der en pink gris, der løber. Over grisen står der ’Oink’ med orange bogstaver.
Under grisen er der fartstriber og noget, der ligner en brun vogn med gule hjul.
Kvinden fylder næsten hele venstre side af billedet. Hun har noget rundt og orange i håret. Hun har
meget hvidt i øjnene. Hun har en cigaret i munden, og der kommer hvid røg op fra den. Hun har en
lyseblå kjole og orange og røde tøfler på. Tøflerne dækker kun hendes tæer. Hendes venstre arm
rækker ind bag de gule bogstaver, og man kan kun se skulderen og armhulen. Hendes højre arm
ligger i hendes skød. Hun har en flaske i hånden med en hvid og rød etiket på. På hendes knæ er der
klistret to plastre på kryds, og rundt om plastrene er der tegnet en cirkel. Ved hendes andet knæ er
der en tankebobbel, hvori der står ’Hop!’. Ud fra hendes knæ og hendes numse er der rækker af
sorte prikker.
Under kvindens numse er der en hånd, hvor ringefinger og langefinger er spredt ud fra hinanden.
Under hånden er der en rund hvid figur med sorte streger i.
Ved siden af hånden er der et brunt æsel med gul manke. Æslet har seletøj på og store runde øjne
med skyklapper foran. Den har tænder og en rød tunge hængende ud af munden. Den løber.
Bagved æslet kan man se en knyttet hånd, hvor kun tommelfingeren peger opad. Til højre for den
kan man se en anden hånd, hvor kun lillefingeren peger opad. I nederste højre hjørne er der endnu
en hånd med strakte fingre.

