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Kunst og symboler
Beskrivelse
Kunsten er spækket med symboler og skjulte hentydninger. Hemmelige budskaber gemt af kunstneren eller et billedsprog fra
en anden tid. Vi skal på jagt efter mange forskellige symboler og finde frem til deres betydning for værkernes budskab.
Hvad symboliserer en hund i billedet? Hvordan opleves den røde farve? Hvad symboliserer vand?
Sammen med museets omviser opleves en række værker. Vi finder symbolerne sammen og igennem dialog undersøger vi
betydning og mening.
Forberedelse
Forud kan I arbejde med: https://www.aros.dk/media/2823/artifakti_your_rainbow_panorama_med_links...
Inden besøget vil vi bede jer om at orientere jer i retningslinjerne for besøg på ARoS: https://www.aros.dk/da/laering/skolerog-institutioner/faerdselsregler-p...

Formål
Billedkunst: Billedanalyse
Omvisningen kan bruges som indledning eller et visuelt indspark til elevernes arbejde med kompetenceområdet
billedanalyse i billedkunstfaget. Igennem forløbet arbejder eleverne med at vurdere billeders anvendelse inden for
forskellige kultur- og fagområder.
Eleverne får en forståelse for billedkomposition og særligt farvers virkning i billeder. Eleverne opnår også viden om
farvers betydning i en kulturel kontekst.
Eleverne stifter bekendtskab med billedfunktion med fokus på billedsymbolers betydning. Eleven tilegner sig viden om
visuelle symbolers betydning.
Forløbet tager 1 time. Det foregår i udstillingsgallerierne. Museets omviser møder jer ved mødestedet på niveau 4. Der er
mulighed for at spise madpakker før eller efter i Madkassen på Niveau 3.
I kan på egen hånd besøge Your rainbow panorama og få et unikt blik ud over Aarhus.
Vi glæder os til at ser jer herinde.
Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C

Praktisk information
Udbyder
ARoS
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
5. - 10. klasse
Antal
1

28
Periode
Hele året
Varighed
1 time
Pris
475,- pr. klasse (Momsfrit)
Prisen er på hverdage inden kl. 17.
Emneområde
Kunst, arkitektur og design
Tværfaglige tilbud
Fag
Billedkunst
Dansk
Historie
Kristendomskundskab
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold

Kontakt udbyder
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C
Tlf. 61 90 48 70
Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send en besked til ARoS
Message form
Navn *
Angiv dit fulde navn
Email *
Angiv din email adresse
Besked *

Angiv din besked. Hvis du vil booke et forløb, så angiv venligst så mange informationer som muligt - f.eks. skole eller
institution, klassetrin eller alder, antal børn, forslag til dato, dit tlf. nr. og andre informationer, der kan være gavnlige for
udbyderen.
Leave this field blank
CAPTCHA
Dette skal sikre at du ikke er en robot
Billed-CAPTCHA
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Hvilken kode vises i billedet? *
Indtast tegnene som vises på billedet.
Indsend
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