
Find eller tag et foto af dig selv. 

Læg det gennemsigtige papir 

ovenpå fotoet. Lav et portræt 

af dig selv ved at tegne dit an-

sigtudtryk frem med blyanten. 

Bagefter tager du papiret væk 

fra fotoet. Ligner det dig? Hvil-

ke farver synes du passer til? 

Giv tegningen nogle farver du 

synes fortæller en historie om 

dig. Det må gerne være skørt!

 
Sæbeportræt 
Snus ind! Duft til sæbestykket. Hvad minder 
duften dig om? Få hjælp af en voksen til at 
finde en ske eller kniv til at skære med. 

Skab et portræt af dig eller en du kender i sæ-
ben ved at bruge kniven eller skeen til at lave 
former og mønstre. 

Åbn videoen med QR-koden, hvor Clara fra 
Kunsten viser dig hvordan du kan gøre.
Del  fotos med #KunstenDK

Catrhine Raben Davidsen, Uden titel, 2011

Kathrine Ærtebjerg, The light was yellow, 2009

HuskMitNavn, Uden titel
(Mona Lisa), 2009

Asger Jorn, Didaska I, 1945
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Tråd-portræt
Brug tråden og 
form et ansigt 
du godt kan lide. 
Det kan være dit 
eget eller en du 
holder af.

Et portræt er et kunstværk, der viser en 
person.

Når du ser på et portræt, er det 
ligesom at møde et menneske. 
Hvordan ser det ud? Er de t  
mon  surt, glad eller forel-
sket?

På Kunsten har vi mange 
portrætter - og de er helt 
forskellige. Du kan se 
fem af dem her på arket.  
 
På arket finder du også  
4 ekperimenter med 
portrætter. Til eksperi-
menterne skal du bruge 
materialerne i posen. 
 
God fornøjelse!  

PORTRÆT-EKSPERIMENTER

Portræt på kalkepapir
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