
ROADTRIP-EKSPERIMENT
Et roadtrip er en rejse hvor man kører i bil 
gennem et landskab. Måske har du selv prø-
vet det? Mange kunstnere tager på roadtrip 
gennem landet USA, fordi der er mange 
spændende ting at opleve. I USA møder man 
en masse forskellige mennesker, som kommer 
fra forskellige steder i verden. 

Inde på Kunsten kan du opleve udstillin-
gen The American Way. I udstillingen 
kan man opleve kunstværker der 
handler om USA. 

Følg stoppene på vejen og lav 
en roadtrip rejse. 

Del din roadtrip-rejse 
på Instagram eller 

Facebook med 
#kunstendk

VEJ
Lav din egen 

vej. Vælg et godt sted 
på gulvet til din vej. Brug 

tapen til at lave vejbaner(se 
foto). Hvordan ser din vej ud? 

Snor den sig eller den lige? Er der 
vejskilte? Byg vejskilte -  brug hvad 

du har lyst til fra posen. Du kan bruge 
tapen og elastikker til at sætte ting 

sammen. 

BIL
I USA er 

bilerne meget 
store. Form din 

egen bil af for eksem-
pel bølgepap og silkepapir. 

LANDSKAB 
Mange kunstnere maler og 

tegner de landskaber de kommer 
forbi. Kunstneren David Hockney 

har her malet landskabet som han 
oplevede det. 

Hvad ser du på din vej ? Bjerge og 
dale? Floder og skove?  Form dit 

landskab. Brug for eksempel 
silkepapir eller pap. 

MØDER
Hold ind til siden og oplev noget nyt. Hvem mø-

der du? Væsner, mennesker og dyr? Hvad laver 
de og hvordan bor de? Byg dem du møder og 

deres hjem . Du kan bruge alle materialer. 
Klip også figurerne ud af arket. Brug clipsen 

til at få figuren til at stå (se 
foto) og sæt den ind i 

dit landskab.

STOP! 
Når du er på 

eventyr kan alting 
ske. Er du punkteret? 

Er der en flok køer i vejen? 
Hvad sker der i dit roadtrip? 

Byg det du møder på din vej. Du 
kan bruge alle materialer. 

SOLNEDGANG
Nu er dit roadtrip ved at 

være slut, og solen går ned. 
Form en sol af det gule silkepapir 

og sæt den
 ind i dit landskab.  

 
Du kan også lave en lille animationsvideo 

af dit roadtrip med en smartphone og dele 
med os på #kunstendk.

Tak fordi du var med!
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Hvem møder du på din vej? Og hvilke skilte ser du? Klip figurer og skilte ud fra arket. Figurerne er kunstværker fra udstillignen The American Way på Kunsten.


