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Kapitelmærkning

Anna Ancher  kunsten at fange en solstråle
Målgruppe: 5. til 10. klasse. GU, VU

Beskrivelse
Hvordan kunne en ung pige i 1870'erne vokse op i det yderste Danmark og udvikle sig til en af vores største
kunstmalere? Anna Anchers motiver, sollys og farver skiller sig i dag ud fra de andre store skagensmalere. Hun
kunne se noget, de andre ikke kunne. Og det forfulgte hun livet igennem.

Pædagogisk note
DR's dramadoku om skagensmaleren Anna Ancher formidler på fængende vis historien om en ung kunstner,
som trods sit køn bliver en af sin tids mest banebrydende malere. De brevvekslinger, som indgår i udsendelsen
gør, at vi kommer helt tæt på forholdet mellem Michael og Anna Ancher. En usædvanlig relationen for sin tid,
fordi de som ægtepar indgår i et ligeværdig kunstnerisk parløb. Dramatiseringer gør livet i kunstnerkolonien i
Skagen levende, og referencen til Krøyers værk "Hip hip hurra" er eksplicit. Eksperter bidrager undervejs med
viden om Annas liv, værker, motiver og teknikker. Billedernes lys og farver skiller sig i dag ud fra de andre store
skagensmalere. Hun kunne se noget, de andre ikke kunne. Brug CFUkapitelsæt med elevspørgsmål, hvis I
arbejder med skagensmalerne eller "Det moderne gennembrud" i dansk eller billedkunst. Udsendelsen om
Anna Ancher kommer som optakt til ustillingen "Hun er som et solskin" på Statens Museum for Kunst. Den ser
Anna Anchers kunst i et nyt perspektiv. Få mere info via link til smk.dk. Lakserytteren har set samme
udstillingen på Skagen Museum og viser I videoen herunder, hvordan eleverne selv kan eksperimentere med
pasteller, blande farver, lege med lag og finde et hverdagsmotiv.

Kapiteloversigt og kapitelindhold
Kapitelsæt: CFUkapitelsæt
Kapitelsæt med elevspørgsmål til DR's dokudramet om Anna Anchers unikke liv og kunst.
01:

Kunstnerkolonien i Skagen
Hvornår blev Brøndums Gæstgiveri i Skagen samlingssted for unge håbefulde kunstnere?

02:

Hip hip hurra
00:01:45
Scenen refererer til det berømte maleri "Hip hip hurra" af skagenmaleren P. S. Krøyer. Søg efter billedet
og find flere informationer om det.

03:

Anna Ancher
Hvem er Anna Ancher?
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00:01:58
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04:

Barndomsbyen Skagen
Hvad er det for et samfund, Anna vokser op i?

00:02:59

05:

Familien Brøndum
Hvorfor er familien Brøndum anderledes end naboerne?

00:03:39

06:

Michael Ancher
Hvem er Michael Ancher, og hvad kommer han til at betyde for Anna?

00:06:32

07:

Anna studerer i København
Hvad er kvindesynet på Kyhns Tegneskole og Kunstakademiet?

00:12:06

08:

Sommeren der forandrer alt
00:17:31
Hvilke strømninger fra Paris, er nået til Skagen? Hvordan påvirker sommeren Annas kunstneriske
ståsted. Hvordan udfordrer Annas forandring relationen mellem hende og Michael?

09:

Klarer han pynten?
00:22:42
Michael Ancher maler sit gennembrudsbillede "Klarer han pynten". Hvordan udfordrer Anna hans
kunstneriske udtryk?

10:

Anna og Michaels ægteskab
Hvorfor er Anna og Michaels ægteskab unikt?

11:

Det moderne gennembrud på Skagen
00:26:59
Hvordan kommer det moderne gennembrud til udtryk i skagenmalernes malerier? Hvilke nye
malerteknikker benytter de, og hvordan adskiller motivernes sig fra guldalderens billeder?

12:

Annas portrætter af virkeligheden
00:28:38
Hvorfor er Annas portrætter på forårsudstillingen på Charlottenborg moderne? Hvem er Annas modeller,
og hvor maler hun dem?

13:

Lyset
Hvad er det vigtigste motiv i Annas billeder, og hvad er hendes teknik?

14:

Nye indtryk i Paris
00:37:01
Hvad ændrer sig i Annas malerier, efter hun har set Paul Gauguins værker i Paris? Hvad gør hende til en
banebrydende kunstner i 1890'ernes Danmark?

00:25:39

00:33:53

Links
Om maleriet "Hip hip hurra"
https://da.wikipedia.org/wiki/Hip_hip_hurra!_Kunstnerfest_p%C3%A5_Skagen
Bliv klog på de forskellige emner Anna Anchers kunst
https://www.smk.dk/article/temaeriannaancherskunst/
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Lakserytteren på Skagen museum
https://youtu.be/nnj1zcnXwU
Lakserytteren maler pasteller i Skagen
http://hval.dk/mitCFU/Handlers/ShowImage.ashx?id=424233&rnd=19
https://youtube.googleapis.com/v/nnj1zcnXwU?autoplay=1&rel=0
Undervisningsmateriale fra Skagen Muserum
https://www.dropbox.com/s/lhbt3x770mjzi2m/Anna_Ancher__en_usaedvanlig_kvinde__7.pdf?dl=0

Udarbejdet af Dorte Haraldsted, KP
Anna Ancher - kunsten at fange en solstråle

Side 4 af 4

