
 
Brug bagsiden af arket til at skitsere dit eget 
selvportræt. Fokuser på ansigtet og øjnene, og 
lad dig inspirere af enkelheden i Paula Modersohn-
Beckers billeder. Du kan tilføje nogle ting, der kan vise 
noget om, hvem du er (ligesom Paula Modersohn-
Becker bruger fx halskæder, blomster og frugter).

Hvilke forventninger har du til livet, til dig  
selv, og hvilke forventninger har andre?  
Skriv sætningen færdig: 
Livet forekommer mig at være….. 

Hvad tænker du om at blive voksen? Er det 
skræmmende eller tillokkende? Se på Pige med kanin  
i armene fra 1905. Find hver især på et spørgsmål, I 
ville stille pigen, hvis I kunne tale sammen.  
Skriv det ned her:

 
Det gjorde Paula Modersohn-Becker. I første omgang var det faktisk også hendes dagbøger og 
breve og ikke malerierne, der gjorde hende berømt. Dagbøgerne blev især populære, fordi de 
handler om, hvad det vil sige at være moderne kvinde omkring år 1900. Paula Modersohn-Beckers 
dagbøger gjorde hende til et forbillede, fordi hun forfulgte sin kunstnerdrøm frem for at leve et 
veletableret familieliv som husmor. 

Dagbog 19.1.1899, Worpswede, 23 år gammel.

Skriv ca. fem linjer fra kvinden på billedets dagbog. 
Selvportræt på den 6. bryllupsdag, 25.5.1906. 

Læs spørgsmålene op for hinanden og vælg  
nu ét spørgsmål, som I synes er spændende.  
Prøv at svare på spørgsmålet i fællesskab i gruppen. 

Livet forekommer mig  
at være et stort saftigt æble, 

som de unge tænder med stor 
fornøjelse bider i, bevidste om 
deres kraft og glade for den. 

[…] Jeg er lykkelig for 
mine vinger, jeg er lykkelig 
for bevægelsen, jeg jubler op  

i den blå himmelluft.  
Jeg lever.

Brev til forfatteren og vennen, Rainar  
Maria Rilke lige inden Paula Modersohn-Becker 

forlader sin mand og rejser til Paris for  
at leve som kunstner, 1906.

Og nu ved jeg slet  
ikke mere hvordan jeg  

skal underskrive mig. Jeg 
er ikke Modersohn og jeg 

er heller ikke længere Paula 
Becker. Jeg er mig, og  
jeg håber at blive det  

mere og mere.

Som pige var jeg inderligt  
jublende og forventningsfuld, 
som kvinde er jeg også fuld af 

forventninger, men de er mere 
afdæmpede og alvorlige. De har også  
lagt det usikre fra de unge dage fra  

sig. Nu tror jeg kun, der er to  
ting, der er helt sikre: Min  

kunst og min familie.
Brev til Otto Modersohn, marts 1903.

Snak derefter i grupper om jeres fremtids-
drømme og forventninger til livet.


