
Robert Doisneau, Le baiser de l’Hôtel de Ville, 
1950.Møllersamlingen. © Robert DOISNEAU/
GAMMA RAPHO.
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Bli med inn i en fotografisk reise inn i vår tid. 
Møllersamlingen inneholder 170 år med historie. 
I denne rebusen kan du utforske fotografiene og 
finne den hemmelige koden! Du finner koden ved
å svare på de ulike oppgavene knyttet til verkene i 
utstillingen. Bruk en blyant rett i heftet og ta med
mamma, pappa, besteforeldre, medelever eller en
venn i salen!

Lykke til!  

OppGavE 6
På internett finner vi fotografi på alle nettsider og vi legger ofte 
ut bilder av venner, familie, mat og aktiviteter. I denne oppgaven 
skal du etterligne dine favoritt otografier ved å ta bilder med 
mobilen eller kameraet. Om du ønsker kan du legge det ut på 
instagram. Tagg @henieonstad slik at vi kan se det!

Foto: Mari Bergan

Henri Cartier-Bresson, The Visit of 
Cardinale Pacelli at Montmartre, 
Paris, 1938. Møllersamlingen © 
Magnum Photos.

KodEorDet: Skriv inn bokstavene som står i de blå feltene

OppGavE 5
Fotografi har en mulighet til
å dokumentere viktige øyeblikk
og hendelser som lever videre
i bildet. I bildet til Robert Doisneau 
fanger han et intimt kyss med en 
verden rundt som er i bevegelse.

I hvilken hovedstad er bildet tatt? 
Tips: Se på tittelen til verket
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OppGavE 1

OppGavE 2
OppGavE 4

I første oppgave skal vi begynne med
muligens det minste verket i hele 
utstillingen. På den gule veggen
finner du verket Edie Sedgwick som er 
en strimmel med bilder fra en fotoboks av
skuespilleren med samme navn.

Hva heter kunstneren av verket?

På den rosa veggen finner du verket
til Pixy Liao. Hun er en kunstner 
fra Kina som jobber mye med 
kjønnsroller i sin kunst. På bildet ser du 
en dame og en mann i den japanske 
nasjonaldrakten.  

Hva heter denne nasjonaldrakten? 

OppGavE 3
 Portrett er en veldig viktig stilart innen fotografi og er 
 en svært vanlig måte å fotografere profilerte mennesker 
 på. I utstillingen finner du mange kjente !es på veggene. 
 En av de mest kjente var gitarist og vokalist i bandet  The 
Velvet Underground på 1960-tallet. Portrettet ble brukt 
som albumcover på hans soloalbum Transformer fra 
1972.

 Hva heter rockestjernen? 

I den oransje delen av utstillingen finner 
du veldig unike fotografier! Den fotografiske prosessen
ble utforsket for å nå nye høyder med mediet og ha helt 
unike uttrykk. Gjennom fremkallingen av bildet og i 
etterarbeidet kan man gjøre noe særeget.   

Hva kalles den vitenskapelige metoden der man utforsker noe nytt? 
Det er en hel del av utstillingen som er tilegnet det! 

Mick Rock, Lou Reed, Transformer cover, 1972
Andy Warhol, Edie Sedgwick, 1965
Foto: Hannah Ingvoldstad

Pixy Liao, Open Kimono, 2018
Foto: Øystein Thorvaldsen

Franti"ek Drtikol, Dansere, 1932
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