
VI GÅR PÅ OPDAGELSE

NÅR MAN KIGGER PÅ KUNST KAN DET VÆRE SJOVT 
AT BRUGE LIDT TID PÅ AT LÆGGE MÆRKE TIL ALLE 
DE SMÅ DETALJER, SOM MAN MÅSKE IKKE LIGE FÅR 
ØJE PÅ, HVIS MAN BARE GÅR HURTIGT FORBI.

GÅ PÅ OPDAGELSE PÅ MUSEET MED HÆFTET HER. 
FIND VÆRKERNE  PÅ BILLEDERNE OG PRØV AT 
LÆGGE MÆRKE TIL ALLE DE SMÅ TING.

NÅR DU HAR LØST OPGAVERNE OG FUNDET ALLE 
DE SMÅ DETALJER, KAN DU GÅ TILBAGE TIL
SKRANKEN OG FÅ EN LILLE GEVINST.

GOD JAGT!
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I udstillingen med kunstneren Maria Wandel findes 
mange billeder af ansigter.

Kig på billederne på væggen og se om du kan få øje på 
de fem forskellige munde, som er på fotografierne her 
over.

Når du har fundet ud af hvilke læber, der hører til hvilke 
ansigter, kan du tegne streger her i hæftet fra de små 
billeder til det store.



Erik A. Frandsen er en
kunstner, som blandt andet 
laver store mosaikker.
En mosaik er et slags billede, 
der er sat sammen af mange 
små farvede klinker.

Se på den store mosaik på 
væggen og prøv om du kan 
finde motivet fra billedet til 
højre. Tegn en cirkel på 
billedet nedenunder, når du 
har fundet det.

Hvor mange små 
klinker har kunstneren 
brugt til at lave 
bogstavet ‘Y’?

Der er tre store røde 
blomster. Hvilke andre 
ting lægger du mærke 
til?



Kunstneren Bjørn Nørgaard har lavet to store billeder 
af glas. De hedder ‘Jeg gik mig over sø og land’. 
Billederne er sat sammen af figurer fra mange 
forskellige historier, religioner og kulturer fra Danmark 
og andre lande.
Find hjertet og dragen på de to store glasbilleder og 
marker på fotografierne nedenunder, hvor du har 
fundet dem.
Hvilke andre figurer kan du genkende?





I det mørke rum med Tina Maria Nielsens udstilling 
ligger denne sorte ting på gulvet.
Find den i rummet og skriv hvad du tror det er og hvilke 
andre ting, du synes den ligner:



Kunstneren Emil Westman Hertz 
lavede mange værker, som var sat 
sammen af forskellige ting, han 
havde gemt fra sin hverdag eller 
fundet rundt omkring.

Gå rundt om den store glasmontre 
og kig på alle tingene.

Find den lille blå papæske fra billedet ovenover og sæt 
en ring på det store billede nedenunder, der hvor du har 
fundet den. Hvad tror du æsken har været brugt til?
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Nu har du været på opdagelse i kunsten og måske har 
du fået øje på nogle små ting i værkerne, som du ellers 
ikke havde opdaget. 

Måske har du også lyst til at bruge lidt ekstra tid på at 
kigge på de andre værker på museet.

Når I er færdige med at være på opdagelse, venter der 
en lille gevinst i skranken ved indgangen.

Hvis vejret er godt kan I gå ud i parken og kigge på 
Bjørn Nørgaards store skulptur ‘Menneskemuren’. Her 
kan I finde en masse sjove detaljer og figurer, som I kan 
snakke sammen om.


