
Aktiviteter

Naturkunst
Kunst af naturmaterialer
Naturkunst handler om at skabe kunst i naturen. Skulpturer og installationer skal skabes på stedet, til stedet og af stedets materialer, f.eks. grene, blade, træ, 
drivtømmer og sten. Tænk i farver, former, størrelser, materialer m.m. og slip så fantasien løs.  
Skulpturerne må gerne berige stedet og bibringe det en ekstra dimension, men på en sådan måde, at de ikke kommer til at skæmme eller overdøve naturen/stedet. 
Levetiden kan være fra få sekunder til år, inden naturen igen har overtaget. 
Naturkunst er en aktivitet, der kan laves året rundt, men især efteråret er oplagt, da der er mange forskellige farver at arbejde med, flere bær og blade i alle farver. 
Husk at forevige dit lille kunstværk med et billede.

Skravering af blade og bark
Tag et stykke papir og placér et blad oven på det med den rillede bagside 
opad. Læg dernæst et stykke papir ovenpå. Tag så et farvekridt eller en olie-
pastel og skravér på det øverste papir, brug gerne forskellige farver.
Man kan også lægge papiret på træernes forskellige barktyper og skravere 
med forskellige flotte farver. Begge metoder giver nogle smukke udtryk. 
Aftryk af blade kan bruges som små kunstværker eller som kort. 

Farv med planter
Tegn fine tegninger med planter fra naturen. Man kan farve med blomster og 
blade ved at nulre dem godt sammen og derefter gnide dem mod papiret. 
Det er vigtigt, at papiret er kraftigt, ellers gnider man hul. Blade kan farve 
grønt, blomster kan farve gult, rødt eller blåt, bær kan farve blåt og rødt - 
prøv dig frem.
Tegn evt. bageft er med kul fra et bål, f.eks. ting fra naturen, blomster, insek-
ter, fugle m.m. Tegningen kan fikseres med hårlak, når den er færdig. På 
næsten magisk vis får vi af naturens egne farver et lille kunstværk. 
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