
Opdagelsesrejsende i egen billedbank 
Brug Martin Bigum-udstillingen på ARKEN i din undervisning 

 
Book et forløb på 43 57 34 55 eller undervisning@arken.dk  

 

I undervisningsforløb i Martin Bigum-udstillingen på ARKEN arbejder vi med ordet BILLEDBANK som 

samlende overskrift. Når Martin Bigum skaber sine billeder, henter han visuel inspiration i sine egne 

erindringer, indtryk og møder med visuel kultur. Han deler gerne sin proces med beskueren, for eksempel 

gennem vægtekster i udstillingen. Med afsæt i nogle af ”skufferne” i Bigums personlige billedbank inviterer vi 

eleverne med på en opdagelsesrejse i skufferne i deres personlige billedbank. Vi låner temaer fra Bigums 

univers og ser nærmere på elevernes billedbank-skuffer med overskrifter som for eksempel 

’’erindringsbilleder’’, ’’undrebilleder’’, ”billeder-der-har-gjort-stort-indtryk’’, ’’familiebilleder’’, ’’dreje-rundt-

billeder’’, ”havbilleder”, ”fragmentbilleder”. ARKENs underviser sammensætter forløbet baseret på alderstrin, 

forløbets varighed og evt. særlige ønsker fra læreren indgivet ved booking af forløbet.  

 

Før forløbet på ARKEN  
 

Som forberedelse til forløbet kan I sætte jer ind i Martin Bigums univers ved at se en lille film om kunstneren 

på Billedkunst i Skolens hjemmeside. Her viser Martin Bigum rundt i sit atelier og fortæller om, hvordan hans 

malerier bliver til. Tal med eleverne om, hvad de særligt lægger mærke til i filmen, og bed dem om at huske 

det til deres besøg på ARKEN. Du kan finde filmen via dette link: 

http://billedkunst.meloni.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=152  

 

Forløbet på ARKEN 
 

I undervisningsforløbet på ARKEN sender vi eleverne på opdagelsesrejse i Martin Bigums såvel som i deres 

egen billedbank. Vi arbejder med varierede tilgange til Bigums værker, eksempelvis ved at tage afsæt i 

legende brug af ord, små tegneudfordringer eller visuelle/materielle elementer. Gennem værksamtaler og 

kreative øvelser i udstillingen bliver eleverne medskabere af undervisningsforløbet. Målet er at invitere 

eleverne til, ved hjælp af Martin Bigums temaer, metoder og udtryk, at udvide og nuancere deres egen 

billedbank og at se den som en værdifuld ressource. Vi vægter at gå i dybden med enkelte værker og 

øvelser frem for at nå omkring hele udstillingen. Har I mulighed for at sætte lidt ekstra tid af, kan I med fordel 

lade eleverne gå på opdagelse på egen hånd i udstillingen efter forløbet. 

 

Vælg mellem: 

 1 time: dialogbaseret undervisning i udstillingen inkl. få øvelser 

 1½ time: dialogbaseret undervisning i udstillingen inkl. øvelser (evt. inddrages iPads) 

 3 timer: dialogbaseret undervisning i udstillingen inkl. øvelser samt værkstedsopgave 

 Kickstartforløb: aftales individuelt ved kontakt til undervisning@arken.dk 
 

Efter forløbet 
 

Hjemme på skolen kan klassens billedbank udbygges og fyldes med flere skuffer. Skuffer som måske er 

opstået undervejs i forløbet. I kan arbejde med billedbanken blot som metafor, eller I kan skabe den fysisk. 

Skal jeres billedbank manifestere sig som en tegning på væggen, eller skal eleverne udfordres til at designe 

klassens helt særlige innovative billedbank? Fyld skufferne med fysiske billeder, som eleverne indsamler 

eller producerer. Det vil være oplagt at gå i dybden med nogle af de skuffer, som I har arbejdet med på 

ARKEN inspireret af Martin Bigum.  
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