Undervisningsmateriale til KALDET - Landskab for myter

Om undervisningsmateriale
Undervisningsmaterialet har til formål at formidle Fotografisk Centers udstilling
”Kaldet - Landskab for myter” af Sofie Amalie Klougart til folkeskole- og
gymnasieelever.
Undervisningsmaterialet indeholder flere arbejdsspørgsmål til udstillingens værker og
lægger op til bredere diskussioner på baggrund af udstillingens overordnede tematikker.
Arbejdsspørgsmålene kan bruges samlet eller hver for sig alt efter niveau, sammenhæng
og arbejdstiden til rådighed.
Målgruppe
Grundskolen 8.-10. klassetrin, Gymnasium og HF.
Faglig relevans
Udstillingen behandler temaer, der er relevant indenfor en lang række fag – mediefag,
dansk, historie, geografi, samfundsfag, livsforståelse, religion og billedkunst.
Temaer der behandles
Fotografi, kunst, dokumentarfotografi, medier, myter, religion, turisme,
kulturforståelse, krig, erindring og historie.

Om udstilling Kaldet - Landskab for myter
"Kaldet - landskab for myter" er den prisvindende, danske fotograf Sofie Amalie
Klougarts første separatudstilling på i København. Her præsenterer Klougart os for
billeder fra det såkaldte Hellige Land, der udgøres af områder i Israel og Palæstina.

Intet andet sted er så berygtet for sine civilisatoriske sammenstød og religiøse
attraktioner, som dette landområde. Muslimer, jøder og kristne finder her nogle af deres
religioners største helligdomme og valfarter derfor hertil. Fortællingerne og
forestillingerne er stærke. De bidrager til at understøtte stedets mytologiske status for
mennesker verden over. Både dem der rejser hertil som turister og dem, for hvem
Jerusalem og hele Det hellige land forbliver et drømmebillede eller en myte.
Sofie Amalie Klougart undersøger myterne, drømmene og de faktiske forhold på en
måde, der udfordrer vores forestillinger om Det Hellige Land.

Arbejdsspørgsmål

Jordan River, Westbank
Mange kristne, jøder og muslimer rejser til Israel og Palæstina for at besøge de
historiske steder, som man kender fra religiøse beretninger. Nogle træder i Jesus
fodspor ved at gå ad den samme rute, kaldet Via Dolorosa (smertens vej), som Jesus gik,
da han bar korset til Golgata. Eller folk lader sig døbe i Jordan floden, hvor Jesus ifølge
biblen modtog sin dåb af Johannes Døberen.
Omkring disse steder er der opstået en hel industri, der servicerer den religiøse turisme
- bl.a. kan man leje kjortler til at blive døbt i.

•

Hvad synes du om farvesammensætningen i dette fotografi, er den harmonisk ?

•

Hvad gør beskæringen ved din opfattelse af motivet? Giver det mening, at man
ikke kan se, hvad der sker udenom?

•

Hvordan oplever du menneskene i fotografiet? Synes du, at de udstråler noget
særligt til trods for, at man ikke kan se deres ansigter?

•

Hvorfor tror du, at dette fotografi hænger ved introteksten, og derfor er et af de
første billeder, du møder i udstillingen? Hvilken virkning har det på dig?

•

Hvad mener du om, at man gør historiske steder kommercielle? I en
souvenirbutik kan man bl.a. købe helligt vand på flaske.
Kan du finde fordele og ulemper ved det ?

•

Gør dig nogle tanker om hvorfor kunstneren har inkluderet objekter købt på
internettet i udstillingen. Hvad tilføjer disse til helhedsindtrykket og til
fortællingen?

•

Kan du give andre eksempler på religiøs turisme fx i Danmark og Europa ?

The Boy, Qasr al Yahud
Området Qasr al Yahud er fyldt med landminer. I år er det præcis halvtreds år siden,
seksdageskrigen fandt sted i 1967. Dengang omdannede det israelske militær området til
et minefelt. Derfor har det siden været umuligt at besøge de historiske kirker, som toner
frem i det golde landskab. Ståltrådshegn begrænser turisternes færden og advarer på tre
sprog besøgende om de farer, der er forbundet med at krydse hegnet.

•

Hvad oplever du, når du ser dette billede? Giv et bud på din egen fortolkning.

•

Hvad mener du om, at fotografiet igennem en proces har fået en blåtone - er det
med til at give fotografiet en anden virkelighedsdimension ? Hvordan oplever du
denne farve?

•

Hvordan oplever du kontrasten mellem det krigsramte landskab med den
drømmende, blå tone og den legende dreng?

•

Hvad betyder Israel og Palæstina for dig, har du et kendskab til områderne eller
selv besøgt dem?

Masada, Negev desert
I dag formidles nyheder og viden hurtigere end nogensinde før. Internettet og de sociale
medier har overhalet de trykte mediers rolle som primære nyhedsformidlere, og vi kan
alle via vores mobiltelefoner formidle billeder eller video fra aktuelle begivenheder.
I vores forhistorie var den mundtlige overlevering en måde at sprede nyheder på;
historier som kunne danne basis for myter.

•

Udstillingen formidler ikke et klassisk, fotojournalistisk blik på emnet, men er
derimod en mere personlig beretning om de myter og konflikter, som knytter sig
til dette sted. Kan man sige, at kunstneren med udstillingen skaber sin egen,
mytiske fortælling? Og hvorfor tror du, at hun har valgt at gå til emnet på denne
måde?

•

Udstillingen viser både billeder af mennesker, landskaber og mere abstrakte
motiver. Når du kigger på fotografiet ’Soil, Masada’, hvad tænker du så? Hvad
kan et mere abstrakt fotografi fortælle, som et fotografi, der viser et konkret og
detaljeret motiv, ikke fortæller? Hvorfor tror du, kunstneren har valgt at
beskueren bliver mødt af et abstrakt fotografi ved indgangen?

•

Når du kigger på fotografiet ’Soil, Masada’, hvad tænker du så? Hvorfor tror du,
at kunstneren har valgt ikke at vise os krig og lidelse, som vi fx kender billeder i
nyheder?

•

Kan du forestille dig, hvordan vi i dag ville formidle viden, politik og nyheder hvis
vi kun havde den mundtlige overlevering?

•

Kan man sammenligne idoldyrkelse med dyrkelse af mytologiske figurer, kan
man finde nogle ligheder mellem fx dyrkelse af Jesus, Justin Bieber og Thor fra
den nordiske mytologi ?

•

Hvorfor tror du at Klougart har følt sig ”kaldet” til at undersøge disse myter?

The Second Temple period, Israel Museum
På udstillingen veksler billederne mellem storslåede landskaber og mere intime

detailstudier, og fra et uskarpt til et skarpt fokus.
Billedet her viser en model af Jerusalem. Modellen går under navnet The Holyland
Model of Jerusalem. Den viser byen i sin storhedstid fra slutningen af den anden
tempelperiode, dvs. fra 515 f.v.t. til 70 e.v.t., hvor man lod det jødiske tempel på
Tempelbjerget genopføre, efter det var blevet ødelagt af Babylonerne i 586 f.v.t.

•

Kunne du se med det samme, at det er en model? Hvorfor/hvorfor ikke?

•

Tror du modellen af byen er en fysisk model eller en digital rendering?

•

Kan man altid stole på, hvad man ser på et fotografi? Tror du der findes mange
eksempler på billedmanipulation? Der eksisterer utallige fotografier, hvor
uønskede personer er retoucherede væk eller situationer, der er konstrueret. Har
der fx været mennesker på månen? Prøv at finde andre sjove eller tankevækkende
eksempler?

•

Hvad tænker du om, at man med fotografiet kan få beskueren til at tvivle på hvad
hun/han ser? Hvorfor tror du, at kunstneren bruger det greb i billedet af
modellen af Jerusalem? Kan du tænke på andre billeder, du har set, hvor du er
blevet i tvivl om, hvad du kiggede på?

•

Ofte når man ser på billeder, kigger man på titlen og værkteksten for at finde ud
af mere om billedet. Forsøg at give en beskrivelse af dette fotografi uden at tænke
på den viden, du måske allerede har læst dig til. Giver det et andet perspektiv på
Det Hellige Land og på motivet, når du ikke tænker det ind i en bestemt
sammenhæng? Beskriv dit umiddelbare indtryk og hvordan det er forskelligt fra
dit indtryk af udstillingen som helhed.

•

Fotografierne i udstillingen er taget med et analog kamera, dvs med film. Prøv at
gøre dig nogle overvejelser omkring de forskelle, der kan være i arbejdsprocessen

med et “gammeldags”, analogt kamera versus et moderne, digitalt? Hvilken
æstetisk forskel giver det billederne?

•

Hvis du ser på udstillingen som helhed, og tænker på den rejse fotografen har
foretaget, hvad er dit samlede indtryk, og hvad synes du om den oplevelse, du har
fået ?

