
UNDERVISNINGSMATERIALE

11. marts – 10. juni 2023 hos Kunstetagerne

ARNE L. HANSEN: Figur, form, farve 

PERSONA: STINE LETH. strikkede objekter. 

SØREN RØNHOLT. fotografi



TIL LÆREREN
I udstillingen PERSONA ser vi modeller iført Stine Leths surrealistiske
strikkede masker i Søren Rønholts fotografier. De sætter kroppen og
mennesket i fokus, men modellerne er iført masker og er derfor
uidentificerbare. Overfor viser Arne L. Hansen hvor absolut tæt på
abstraktionenmankan gå i portrætteringen af industri i 1900-tallet.

I dette undervisningsmateriale undersøger vi hvad der sker når man
udfordrer det traditionelle portræt ved at anonymisere mennesket.
Ligeledes undersøger vi maleriet og fraværet af mennesket på tærsklen til
ren abstraktion.

Udstillingerne er umiddelbart modsætninger, men mon der findes steder i
og omkring værkerne, hvor de taler sammen? Hvordan arbejder de hver
især med menneskeskikkelsens tilstedeværelse og fravær?

UDSTILLINGEN KAN BESØGES FRA 11. MARTS TIL 10. JUNI 2023.



Udstillingen ARNE L. HANSEN – Figur, form, farve præsenterer den kunstneriske udvikling, som Arne L. Hansen (1921-2009)
gennemgik fra slutningen af 1940’erne til begyndelsen af 1990’erne. Med værker lånt hos familien, i museumssamlinger og
naturligvis også værker fra Hobro Kunstsamling giver udstillingen et indblik i, hvordan først figurbilleder, senere
formeksperimenter og farvestudier blev omdrejningspunkter i Arne L. Hansens kunst.

Tekstilkunstneren Stine Leth, f. 1979 og fotografen Søren Rønholt, f. 1969 har sammen skabt udstillingen. Uden at kende
hinanden blev de af Lars Bonde, Væg Gallery, Aalborg opfordret til at lave et projekt sammen, hvor Stine Leths strikkede
masker og Søren Rønholts kunstneriske portrætfotografi skulle gå i dialog med hinanden. Stine Leth strikkede masker i
organiske former, og Søren Rønholt indbød via de sociale medier interesserede til at stå model iført maskerne. Resultatet er
en række hybridermellem portrætfoto og surreelle figurbilleder.

De to udstillinger PERSONA – Stine Leth. Strikkede objekter og Søren Rønholt. Fotografi og ARNE L. HANSEN – Figur, form og
farve opfordrer til diskussioner om krop og kropslighed, når kroppen er meget til stede i kunsten eller når den bevidst er
undgået. Det er ligeledes spændende at se nærmere på, når kunstnerne undersøger hvor tæt på grænsen man kan gå uden at
krydse tærsklen til det fuldstændigt abstrakte eller når ansigtet på menneskeskikkelsen tildækkes med noget som både
fjerner og frigør identitet.

HUSK, at skoleklasser fra Mariagerfjord Kommune kan bestille gratis omvisninger, tilpasset det enkelte klassetrin og fag.
En omvisning varer ca. 45 minutter og bestilles ved henvendelse til kunstfaglig medarbejder Anne Lie Stokbro på
astok@mariagerfjord.dk.

Det er muligt at besøge Kunstetagerne uden for Hobro Biblioteks åbningstid.
For yderligere information, kontakt Anne Lie Stokbro på tlf. 2169 2328 / 4162 2442.

OM UDSTILLINGERNE



ARNE L. HANSEN
• I 1940’erne malede Arne L. Hansen figurmalerier. Han

eksperimenterede med former og flader, og brugte det
genkendelige motiv som et stadie på vej mod abstraktionen.

• Prøv at se på værket her og beskriv hvad du ser. Hvilke figurer og

former træder frem?

• Hvilke farver har kunstneren brugt?

• Hvor mange menneskefigurer kan du se i billedet?

• Kunstneren bygger figurerne op af geometriske former. Prøv at

diskutere, om du kan se hvad værket forestiller.

• Hvilke menneskelige træk og detaljer er ikke malet? Hvad har

kunstneren gjort i stedet?

• Hvordan ville billedet se ud, hvis Arne L. Hansen havde malet

alle detaljer helt tydeligt?

• Hvilken stemning er der i billedet?

• Hvilken historie synes du maleriet fortæller?

Arne L. Hansen. Uden titel, 1949. Tilhører Hobro Kunstsamling



FORMEKSPERIMENT
• I 1950’erne holdt op Arne L. Hansen med at male figurer. I stedet

malede han arkitektur. Billedets komposition, opbygning og
konstruktion var det vigtigste, både i billedmotivet og som metode i
skabelsen af hans værker.

• Prøv at beskrive maleriet. Hvad ser du?

• Man kan se at maleriet er lavet af en masse linjer og flader. Prøv at

finde dem i maleriet.

• Hvilke farver har Arne L. Hansen brugt? Hvilken effekt giver de til

maleriet?

• Er der farver som er stærkere end andre i maleriet?

• Er der noget du kan genkende i maleriet? Hvad tror du maleriet

forestiller?

• Hvordan kan man se i maleriet, at Arne L. Hansen var optaget af at

male arkitektur, altså bygninger og huse?

• Hvilken stemning er der i billedet?

• Hvilken tid på døgnet er det mon malet?

Arne L. Hansen. Uden titel, 1950’erne. Tilhører Hobro Kunstsamling



NØJAGTIG NATUR
• I en årrække kunne man møde Arne L. Hansen på en tue på Grenen i

Skagen. Her malede han med vejret helt nøjagtigt og præcist som han
så det.

• Prøv at se nærmere på værket her. Arne L. Hansen opbyggede maleriet

ved at male på både finerlameller eller plader af forskellig tykkelse, og

satte dem derefter sammen til et samlet maleri. Det kan også kaldes et

reliefmaleri, når et billede ikke et helt fladt.

• Prøv at beskrive hvad du ser i maleriet.

• Hvilke farver har Arne L. Hansen brugt?

• Vi ved at motivet er havet og vejret ved Grenen i Skagen. Hvordan kan

man se det i de forskellige plader som er sat sammen? Prøv at udpege

hvor du synes himlen og havet er.

• Hvilken effekt giver det til maleriet, at det er sat sammen af pladerne?

• Hvordan kan man se at det er havet og vejret? Er det tydeligt at se?

• Hvordan ser vejret ud? Virker det levende eller stille?

• Lav eventuelt dit eget reliefmaleri på samme måde som Arne L. Hansen

(eventuel skabelon findes på næste slide) Brug eventuelt farver fra

naturen eller byen omkring dig som inspiration.

Arne L. Hansen. Frost, februar, 1991. Olie på finer, 70 x 60 cm. Privateje



Skabelon til reliefmaleri
(Print eventuelt denne side ud)



FARVESTUDIER
• Arne L. Hansen fandt inspiration i glasindustrien og andre

industrianlæg, blandt andet på B&W Skibsværft, Morsø Jernstøberi og
Holmegaards Glasværk. Glasovnens runde åbning, den glødende
glasmasse, værktøjet, og dagens gang fra lyst til mørke inspirerede
Arne L. Hansen.

• I maleriet her er der en masse forskellige dele. Prøv at beskrive hvad du

ser.

• Hvilke former og ligner er der i maleriet? Prøv at udpege dem.

• Farverne spiller en vigtig rolle. Hvilke farver er der brugt? Er der nogle

farver som er stærkere end andre?

• Hvordan opleves farverne – varme eller kolde?

• Hvorfor tror du Arne L. Hansen har brug lige præcis de farver? Hvis du

læser teksten øverst på siden her, kan du se det han blev inspireret af.

Kan du se inspirationen fra industrianlæg i maleriet?

• Er der noget du kan genkende i maleriet?

• Hvorfor tror du Arne L. Hansen blev inspireret af industrianlæg?

• Hvilken stemning er der i billedet? Hvad tror du der ville ske, hvis

billedet kunne bevæge sig ligesom en film?

Arne L. Hansen. Glasmenageri. Glas i koldt vejr ude og inde, uden år. Tilhører

Kunstbygningen i Vrå.



PERSONA
• I udstillingen PERSONA udfordrer kunstnerne Stine Leth og Søren Rønholt det

traditionelle portrætfotografi, hvor man ser en person gennem fotografiet. I stedet
har personerne masker på og vi kan ikke se deres ansigter.

• Prøv at se på portrættet her. Hvordan ser masken/maskerne ud?

• Har maskerne en særlig form?

• Hvilke farver har maskerne? Hvordan føles farverne at kigge på?

• Stine Leth har brugt en masse forskelligt garn og med helt forskellige teksturer og

udtryk. Hvilket udtryk giver garnet til maskerne?

• Hvilken stemning er der i billedet? Ville den være anderledes hvis personerne ikke

havde masker på?

• Hvor mange personer er der i fotografiet? Hvordan står de? Hvilken slags relation

har de mon?

• Ville du tænke anderledes om dem og det forhold de har til hinanden hvis de ikke

havde masker på?

• Hvilken maske kan du bedst lide i udstillingen? Er der en maske som du virkelig ikke

kan lide? Prøv at beskrive hvorfor og hvilke følelser eller tanker maskerne vækker

hos dig.



PORTRÆT OG IDENTITET
• I det klassiske græske teater betød ‘persona’ de masker, som skuespillerne havde

på i en forestilling. Det er siden blevet brugt til at beskrive den rolle eller maske
som vi har på når vi er sammen med andre.

• Prøv at se på portrættet her. Hvordan ser masken ud?

• Hvilke farver har masken? Har den en særlig form? Ligner den noget du kan

genkende?

• Prøv at beskrive, hvordan modellen sidder.

• Et portræt laves typisk for at vise en person og deres kendetegn frem, ligesom vi

kender det fra portrætter af Dronningen eller statsministeren. Hvilken forskel gør

det at modellen har maske på i forhold til, hvis du kunne se modellens ansigt?

• Prøv at diskutere det der står øverst her på siden, med udgangspunkt i værkerne:

har vi en maske på når vi er sammen med andre? Hvordan kan det føles at have

maske på?

• Er der et tidspunkt, hvor vi ikke har maske på? Hvordan kan masken se ud i

forskellige kontekster?

• Lav din egen maske (skabelon findes på næste side). Tænk over hvilken form og

tekstur den har. Hvordan føles den at have på?



Skabelon til maskeportræt
(Print eventuelt denne side ud)



ANONYM FRIGØRELSE
• Det er fotografen Søren Rønholt som står bag kameraet. Via de sociale medier

inviterede han alle interesserede til at stå model iført Stine Leths masker. Rønholt
fortalte at han oplevede, hvordan modellerne ændrede adfærd under fotograferingen.
Maskerne gjorde dem mere frie, måske fordi deres identitet var tildækket.

• Hvordan ser masken ud i dette billede? Hvilken form og farve har den?

• Er der nogle dele af masken som ligner noget du kan genkende?

• Prøv at beskrive modellen. Hvordan har modellen placeret sig i fotografiet?

• Hvordan ser denne model anderledes ud i forhold til de andre to fotografier du har

arbejdet med?

• Er portrættet anderledes end de andre to? Prøv at beskrive om der er forskel på de

portrætter, hvor modellerne har tøj på og det her, hvor modellen er nøgen.

• Som sagt laves et portræt typisk for at vise en person og deres kendetegn frem,

ligesom vi kender det fra portrætter af Dronningen eller statsministeren. Hvad tror du

modellen her gerne vil sige?

• Hvordan tror modellen føler sig? Usikker, tilfreds, glad, stærk?

• Hvad tror du modellen gerne vil udstråle eller vise frem med sit portræt?



PÅ GRÆNSEN
• Både Arne L. Hansen, Stine Leth og Søren Rønholt undersøger grænsen mellem det

kropslige, genkendelige og figurative overfor det abstrakte, anonyme og personløse.

• Du har nu arbejdet med to udstillinger: ARNE L. HANSEN: Figur, form, farve og

PERSONA. Stine Leth. strikkede objekter & Søren Rønholt. fotografi. Prøv at

sammenligne oplevelsen af de to udstillinger.

• Hvorfor og hvordan er de forskellige? Prøv at beskrive hvad der har gjort størst indtryk.

Er det eksempelvis farverne, stemningen, motivet eller menneskekroppen/maskinen?

• Hvor ligner de hinanden? Er der ligheder i hvad de gerne vil med deres billeder? Er der

nogle af billederne som ligner hinanden lidt? Måske der er farver som er de samme?

Arne L. Hansen. Hilsen til Skagens gl. Posthus og alt det der sker i det, 1987. Foto Mette Morell

.


