To oppgaver for skoler i kunstverkstedet ”Et blikk på
hverandre”
Elevene skal helst samarbeide i par. De skal portrettere hverandre med lyder
og fotografier. Det kan være gunstig å sette elever som kjenner hverandre
sammen, og hvis elevene har kontakt på fritiden kan dette berike forarbeidet.

Oppgave 1, fotografi:
Elevene skal ta omtrent 20 bilder av den de portretterer. Bildene kan være av
ansikt, hender, hode, kropp, rullestol, sykkel, el-kjøretøy, klær eller annet som er
en del av personen til daglig. Bildene kan også være av ting den portretterte
liker å gjøre: spille et instrument, bedrive en aktivitet som innebærer
bevegelse, lage mat, spise mat, spille data, bade, gå på tur, leke etc. Et annet
alternativ er å ta bilder av tingene som er en del av den portretterte:
Favorittfrokostblandingen, yndlingsgenseren, skolesekken, matboksen eller
lignende. Man kan også be om å få bilder hjemmefra, bilder av rommet til
den portretterte, familiebilder, barndomsbilder eller lignende.
Alle bruker det kameraet de har eller noe de kan låne – det viktigste er hva vi
tar bilder av, ikke hvilket kamera vi bruker. Til sammen bør hver portrettert ha
en mappe med ca. 20 bilder.

Oppgave 2, lyder:
Her trenger dere ikke å gjøre noe opptak av lyder, men elevene skal her tenke
ut og skrive ned en liste med omtrent 10–15 lyder som er med på å beskrive
den de portretterer. Det kan være favorittmelodien eller
favorittmusikksjangeren, lyden av basseng og vann, lyden av skog og natur,
ulike dyr, en promp eller rap, lyden av biler, båter, fly, data, matpakkepapir, en
elektrisk rullestol eller enhver annen ting og aktivitet som lager lyd og som er
en del av den som skal portretteres. Listen skrives ned i f.eks. et Worddokument og legges i mappen til den enkelte sammen med bildene.

Levering:
Gå inn på nettsiden vår: www.etblikk.no/for_skolene – her kan dere blant annet
laste ned denne informasjonen og lese en veiledning i hvordan dere skal
sende oss bildene og oversikten over lydene.

