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Innledning 

Bli kjent med skulptur er en læremiddelpakke som er tenkt som en veiviser og 
ledsager til skulpturen som kunstnerisk uttrykksform. Pakken består av en CD med en 
powerpointpresentasjon av noen utvalgte verk i vestlig skulpturhistorie, samt en 
lærerveiledning og kopieringsoriginaler. Bakgrunnsinformasjon til hvert bilde ligger 
under notes.  

Powerpointpresentasjonen. 

Denne kan brukes på forskjellige måter og tilpasses den aktuelle undervisnings-
situasjonen den enkelte lærer befinner seg i. Vist fortløpende vil bildepresentasjonen 
gi elevene noen punktnedslag i vestlig skulptur fra det gamle Egypt og frem til våre 
dager. Men presentasjonen gir også muligheten til å gå i dybden på ett eller flere verk 
ved for eksempel å la disse være utgangspunkt for mer omfattende arbeids- og 
analyseoppgaver.  

Lærerveiledningen. 

Del 1: Her gjengis de samme bildene og tekstene som i powerpointpresentasjonen. 
Tekstene er ment å kunne brukes som bakgrunnsmateriale for læreren i 
presentasjonen av skulpturene. De inneholder både beskrivende og utdypende 
kommentarer og kan benyttes både direkte i klasserommet eller danne utgangspunkt 
for videre samtaler om verkene. Understrekede ord i teksten er forklart i ordlisten i 
del 2.  

Del 2: Hver enkelt skulpturpresentasjon har arbeidsoppgaver relatert til det aktuelle 
verket. Disse pedagogiske innfallsvinklene er tenkt som forslag til etterarbeid og 
aktivisering av elevene i forhold til det de har sett. Læreren velger ut den / de 
oppgavene som vedkommende finner mest relevante. Til sammen gir dette et 
metodisk undervisningsopplegg som kan differensieres i forhold til alderstrinn og 
omfang. Del to inneholder også fire elevoppgaver som kan kopieres og deles ut. 
Deretter følger to skjemaer for skulpturanalyse som både kan benyttes i denne 
sammenhengen og mer generelt: Et forenklet skjema som kan kopieres og deles ut, 
samt et mer utfyllende analyseskjema der analysepunktene inneholder hjelpespørsmål 
for å komme i gang med skulpturbeskrivelsen. Dette skjemaet er fortrinnsvis tiltenkt 
lærere og eventuelt elever på høyere trinn. Til slutt følger en ordliste, litteratur-
forslag og nettressurser som til sammen kan gi en ytterligere oversikt og inspirasjon til 
videre arbeid med temaet skulptur.  

Kunst i skolen presiserer at skolene ikke har rett til å benytte presentasjonen annet 
enn til pedagogiske formål. Dette gjelder også markedsføring av skolen og andre 
kommersielle sammenhenger.  
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Del 1 

Skulpturpresentasjon med bilder og tekst 

BILDE 1:  
Forsideillustrasjon 
Skulptur i historien – et kort overblikk 

Mediet skulptur har en lang historie. En viktig grunn til å lage skulpturer har vært 
menneskenes ønske om å ære gudene og å skape forbindelser til dem. Dette gjelder 
både skulpturer i forhistorisk tid, egyptiske gravskulpturer, antikke skulpturer, 
indianernes totempæler og vikingtidens runesteiner. Med innføringen av 
kristendommen i den vestlige verden fikk man en kristen motivkrets med 
fremstillinger av Kristus, Maria, helgener og scener fra Evangeliene. Etter hvert ble 
det også skapt skulpturer knyttet til den verdslige sfæren, og mange av disse hadde 
som formål å hylle konger, generaler eller andre makthavere. Skulpturer har også 
siden den romerske antikken hatt en funksjon å skulle hedre betydningsfulle personer 
som folkehelter, kunstnere og politikere, og til å markere vesentlige historiske 
begivenheter. Slike minnesmerker vitner om en felles historie og idealer. Historisk 
sett var skulpturer i stor grad oppdragsgiverkunst, enten de ble laget for kirke eller 
stat, men med fremveksten av kunstinstitusjonen som en selvstendig sfære på 1700- 
og 1800 tallet ble billedkunsten i større grad løsrevet fra bestillingsoppdrag og 
konkrete bruksformål. Kunstnerne begynte å produsere kunst ut fra individuelle behov, 
for en utstilling og et åpent marked. Skulptørene ble, på grunn av høye 
materialkostnader, i lengre tid avhengig av bestillinger, og det var først da den 
originale gipsstatuen ble estetisk akseptabel som utstillingsgjenstand rundt 1800, at 
skulptur fikk en selvstendighet på linje med maleriet. Denne kontekstuelle endringen 
gav skulpturen en annen rolle enn den hadde hatt tidligere. Mange av dagens 
billedhoggere utforsker formale problemstillinger og forholdet til de fysiske og sosiale 
omgivelsene. 

BILDE 2: 
Det gamle Egypt (ca. 3000 f.Kr. - 1085 f.Kr.)  
Prins Rahotep og hans kone Nofret, ca. 2580 f.Kr., malt 
kalkstein. Det egyptiske museet, Kario.  
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Gamle egyptiske skulpturer ble hovedsakelig fremstilt stående eller sittende, slik som 
her i Prins Rahotep og hans kone Nofret. Skulpturen utstråler monumental ro, 
kroppene er massive, kubiske og domineres av geometrisk orden og rene linjer, trekk 
som er typiske for mange av Egypts skulpturer. At figurene ikke er hugget løs fra 
steinen gir dem en blokkaktig karakter og tidløst preg. Dette er heller ingen 
naturalistisk fremstilling, for poenget var ikke å etterligne virkeligheten, det var 
ideen om mennesket som var det avgjørende. Skulpturene skulle være boliger for de 
dødes ånd, og slik kunne livet vare inn i evigheten. Prins Rahotep og hans kone Nofret 
symboliserer også stolthet og absolutt kontroll, slik makthaverne ønsket det.  

Utfyllende: 
De fleste skulpturene fra det gamle Egypt er funnet i faraoenes gravkamre og 
fremstiller den døde eller deres familiemedlemmer. Skulpturene hadde en religiøs 
funksjon med å holde de dødes sjeler i live. Figurene skulle tale om evighet og 
uforanderlighet, og derfor måtte gravkunsten holde seg til fastlagte regler. Når de 
eldste, stiliserte egyptiske figurene fortsetter å gjøre inntrykk, er det kanskje fordi de 
er rene og klare i uttrykket.  

 

BILDE 3: 
Den greske antikken (ca. 800 f. Kr. - 0 f.Kr.)                                                      
Myron: Diskoskasteren ca. 450 f.Kr., romersk marmorkopi etter 
en bronseoriginal. Termemuseet, Roma. 

 

 

 

 

Diskoskasteren fremstiller atleten som skal til å kaste sin diskos. Skulpturen regnes 
som en av de tidligste skulpturene som skildrer bevegelse, og her fremstilles 
øyeblikket like før kastet. Overkroppen dreies kraftig for å bringe armenes bevegelse i 
samme plan som bena. Legg merke til hvordan skulpturen tar rommet rundt i bruk, og 
den anatomiske gjengivelsen av kroppens muskler, sener og ledd. Denne typen greske 
atletfremstillinger ble forbilde for mange senere avbildninger av den nakne 
menneskekroppen. I gresk kunst skjedde en vektlegging av den menneskelige anatomi, 
og med den klassiske, greske skulpturen kommer også kontraposto-stillingen: En 
avslappet naturlig stilling som kjennetegnes ved at det er motsatt bevegelse i høyre 
fot og venstre arm. Skulpturene skildrer bevegelse mye tydeligere enn før og figurene 
blir frittstående.  

Utfyllende:  
I tidlig (arkaisk) gresk skulptur er figurene fortsatt statiske og blokkaktige, men 
senere i den klassiske perioden (ca. 500 f. Kr. - 300 f.Kr.) blir gjengivelsen av 
kroppens muskler og klær naturalistisk. Utover i hellenistisk tid (ca. 330 f. Kr.-          
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0 f.Kr.) ble gjengivelsene av følelser og bevegelse stadig mer dramatiske og 
individuelle trekk mer realistiske.  

BILDE 4: 
Den romerske antikken (ca. 50 f.Kr. -  400 e.Kr.)  
Julius Cæsar, 100 – 44 f.Kr., marmor. Det nasjonale 
arkeologiske museet, Napoli.  

Julius Cæsar var statsmann og hærfører, og en dyktig skribent og retoriker. Han er 
blitt beskrevet som lysende intelligent, handlekraftig og viljesterk, men også som 
ambisiøs og arrogant. Den svært naturtro portrettbysten av ham visualiserer noen av 
disse personlige egenskapene. Kunsten som ble til i antikkens Roma tok utgangspunkt i 
den greske tradisjonen, og er på mange måter en videreføring av den. Men mens den 
greske kunsten fremstilte en forskjønnet virkelighet, utviklet den romerske 
portrettkunsten seg i retning av det mer realistiske. Viljen til å fremstille individuelle 
egenskaper og trekk er karakteristisk for det romerske portrettet, og var romernes 
selvstendige bidrag til skulpturhistorien. Den realistiske portrettbysten vokste frem 
med utgangspunkt i den romerske tradisjonen med å lage dødsmasker, det vil si 
voksavstøpninger av de dødes ansikter.  

Utfyllende:  
Romernes skulpturer spilte også en viktig rolle i styrkingen av statsmakten og 
keiserne. Romerrikets storhet og fremgang ble fremstilt i en rekke monumentale verk, 
blant annet på de mange triumfbuene, og heroiserende fremstillinger av keisere og 
generaler ble plassert ut over hele riket. De fungerte som propaganda og understreket 
herskernes makt og autoritet. Den offisielle statsbærende skulpturen skulle styrke 
samholdet i staten. 

BILDE 5: 
Renessansen (ca. 1400 - 1450)
Michelangelo Buonarroti: David, 1501 - 1504, marmor. Galleria 
dell’Academia, Firenze.  
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Florentineren Michelangelo Buonarrotis (1475 - 1564) David er høyrenessansens første 
monumentalskulptur og over 5 meter høy. David er skildret muskuløs, lett avslappet i 
kontraposto-stilling, men samtidig full av uforløst energi. Han er rolig og spent på 
samme tid, og trossig og selvsikker vender han blikket mot fienden Goliat. Skulpturen 
er ikke bare en skildring av en bestemt bibelsk hendelse, den er også et visuelt 
uttrykk for menneskelig skjønnhet og styrke, et vanlig tema i renessansen. Renessanse 
betyr gjenfødelse, og det var den merkelappen italienerne selv brukte for å beskrive 
sin egen tids kunst. For på denne tiden gjenoppdaget man de klassiske idealene og 
skulptørene begynte i større grad å hente inspirasjon fra både den greske og romerske 
antikken. Den voksende humanistiske interessen førte til en endret oppfatning av 
menneskekroppen, som de nå ønsket å skildre så naturtro som mulig.  

Utfyllende: 
Med renessansen fikk også billedhoggerne en ny rolle. De var ikke lenger ”navnløse” 
håndverkere, men kunstnere kjent under sine egne navn, som Donatello og 
Michelangelo. De begynte også å få offentlige, verdslige bestillinger fra bystater, 
velstående borgere og velgjørere, såkalte mesener. Av disse oppdragsgiverne ble 
skulptørene engasjert til å lage fontener, utsmykke graver, dessuten lage 
portrettbyster og relieffer til private hjem.  

BILDE 6: 
Barokken (ca. 1600 - 1700) Gianlorenzo Bernini: Pluto og 

Proserpina, 1621 - 1622, marmor. Galleria Borghese, Roma. 

I Pluto og Proserpina viser den italienske skulptøren Gianlorenzo Bernini (1598 - 1680) 
sin tekniske virtuositet. Marmoren er meislet og slipt slik at hår, skjegg, draperier, 
hud og blodårer fremstår svært livaktig. Den følelsesmessige intensiteten er også 
sterk. Gruppen fremstiller et motiv fra den antikke mytologien og viser Proserpinas 
fortvilelse i det hun forgjeves forsøker å fri seg fra guden Pluto. Hans faste grep om 
henne, Proserpinas tårer og den trehodede hunden Kerberos som vokter inngangen til 
underverdenen, er tre ulike momenter i historien som her summeres opp i én og 
samme skulptur. Utstrakte armer, bøyde ben og dreide kropper viser oss også hvordan 
barokkunstnerne tok rommet i bruk på en ny og mer aktiv måte en tidligere. 
Ekspressivitet, s-figurer, spiralbevegelser- og diagonalkomposisjoner er også noen av 
den barokke skulpturens kjennetegn.  

Utfyllende: 
Skulpturene i barokken ble ofte integrert i arkitekturen og inngikk i det man kan 
kalle ”teatralske iscenesettelser” eller religiøse tablåer med scenografisk effekt. I 
barokken var man også opptatt av byplanlegging og av utforming av gater og plasser. 
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Et eksempel er den berømte Petersplassen i Roma. I denne sammenhengen ble også 
store fonteneskulpturer med vann som strømmet i kaskader, en sentral skulpturtype.  

 

BILDE 7: 
Nyklassisismen (ca. 1750 - 1840) Bertel Thorvaldsen: 
Gratierne og Amor, 1817 - 1819, marmor. Thorvaldsens 
Museum, København.  

   

 

 

 

I antikkens mytologi opptrer Gratierne som personifiseringer av skjønnhet, ynde og 
glede, og de tre har vært et populært motiv for kunstnerne opp igjennom 
kunsthistorien. I den danske skulptøren Bertel Thorvaldsens (1770 - 1844) Gratierne 
og Amor er kvinnene forbundet gjennom armer, hender og blikk. Den hvite marmoren 
er bearbeidet slik at overflaten imiterer bløt og ungepikeaktig hud, noe som 
ytterligere forsterkes av de presise detaljene i kvinnenes hårpryd. Skulpturen er også 
preget av vekslingen mellom masse og tomrom og mellomrommene har Thorvaldsen 
utnyttet til å plassere inn en vase, klær og kjærlighetsguden Amor med sin lyre. Til 
tross for et mangfoldig linjespill har skulpturen en klar, velformet og harmonisk 
kontur mot luftrommet omkring. I alle klassisistiske epoker har skulptur og tegning 
vært viktig, og en grunn til dette kan være at disse mediene gir mulighet for rene 
linjer, glatte entydige flater og klart tegnede konturer. Som renessansekunstnerne 
hentet også nyklassisistene inspirasjon fra antikken og målet var å gjenskape denne og 
å gi den en ny fortolkning.  

Utfyllende:  
Den tyske kunsthistorikeren og arkeologen Johann Winckelmann (1717 - 1768) var en 
sentral teoretiker i nyklassisismen og han beskrev det klassiske ideal som ”edel 
enkelhet og stille storhet”. Thorvaldsen regnes som en av de viktigste 
representantene for denne perioden.   

 

BILDE 8: 
Realismen (ca. 1850 - 1880)                                                                             
Auguste Rodin: Balzac, 1892 - 1897, bronse. Rodin-museet, Paris.  
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Franskmannen Auguste Rodins (1840 - 1917) skulptur av den kjente franske 
forfatteren Honoré de Balzac er ruvende og fremstår nærmest som en monolitt eller 
søyle. Skulpturen viser forfatteren innhyllet i sin berømte slåbrok og det er først og 
fremst hodet, lett arrogant tilbakelent, som tiltrekker seg betrakterens 
oppmerksomhet. Med en vulkansk kraft ser det ut til å bryte opp fra kroppen. 
Ansiktstrekkene er skisseaktig utført, men så var heller ikke likheten med Balzac det 
viktigste for Rodin. Det han ønsket å få frem var dikterens sterke mot og skaperkraft. 
Rodin blir betegnet som den mest banebrytende skulptøren i andre halvdel av 1800-
tallet, en tid som var preget av realismens reaksjoner på de mer virkelighetsfjerne 
temaene under klassisismen og romantikken. Rodins stofflige og realistiske behandling 
av menneskekroppen vakte oppsikt. Måten han skapte et spill mellom lys og skygge på 
og hans ofte ”uferdige” overflater der man kan se sporene etter skulptørens hender, 
fikk stor innflytelse på senere billedhoggere.  

Utfyllende: 
Det europeiske markedet for skulptur vokste kraftig gjennom 1700- og 1800-tallet. 
Det nye borgerskapet bestilte kunst og det ble produsert en rekke statuer til 
offentlige steder. Samtidig utviklet realismen seg som en egen kunstretning. 
Realistene konsentrerte seg om samfunnet rundt seg og billedhoggerne begynte å 
fremstille arbeidere, bønder og hverdagslige scener som ikke tidligere hadde vært 
vanlige motiver i kunsten.  

 

BILDE 9: 
1900-tallet Umberto Boccioni: Unike former av kontinuiteten i 
rommet, 1913, bronse. The Museum of Modern Art, New York. 

  

 

 

 

 

Italieneren og futuristen Umberto Boccioni (1882 - 1916) var opptatt av dynamikk og 
kraft. Studier av kroppsbevegelser førte til verket Unike former av kontinuiteten i 
rommet. Her skildres kroppsbevegelse gjennom bruken av komplekse og brutte volum, 
noe som gir en følelse av fart og plastisk rytme. Det er som om vi ser figuren i 
forbifarten. Futurismen (ca. 1910 – 1916) var en viktig bevegelse på begynnelsen av 
1900-tallet. Kunstnerne som var tilknyttet denne bevegelsen gjorde opprør mot 
tidligere tiders kunst gjennom en vending mot den moderne industrielle verden og 
mot teknologien. Den kanskje mest kjente av futuristene var Boccioni. Han hadde en 
egen evne til å formidle den moderne verdens følelse av hastighet og handling i sine 
skulpturer.  
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Utfyllende: 
Futuristene var påvirket av kubismen og skulptørene utviklet denne videre ved å 
vektlegge bevegelse i tillegg til de brutte formene. Deres hyllest til den moderne 
verden og fremhevelsen av fart og bevegelse i linjer og former gjorde at mange så 
sammenhenger mellom futuristenes verk og filmens teknikk. Futuristene tok for øvrig 
i bruk en rekke nye materialer som glass, trerester, sement, gips og lær i sine verk.  

 

BILDE 10: 
1900-tallet Marcel Duchamp: Fontene, 1950 (replikk etter 
original fra 1917). Philadelphia Museum of Art, 
Philadelphia. 

 

 

 

I 1917 plasserte den franske kunstneren Marcel Duchamp (1887 - 1968) et urinal på 
kunstmuseum under navnet Fontene. Ved å flytte en masseprodusert gjenstand inn i 
et utstillingslokale ville han vise at det ikke var gjenstanden i seg selv, men 
kunstkonteksten, publikums blikk og egne refleksjoner, som gav verket estetiske 
kvaliteter, som gjorde noe til kunst. Disse ready-mades skulle ifølge Duchamp gi oss 
nye ideer.  

Utfyllende:  
Dadaistene (ca. 1915 - 1922) provoserte mange med sine nye uttrykk og denne 
protesten mot det tradisjonelle kunstbegrepet og kunstinstitusjonen var en 
kunstnerisk strategi som også foregrep den senere konseptkunsten i 1960- og 1970-
årene. Under konstruktivismen (ca. 1915) begynte mange kunstnere å arbeide med 
konstruksjoner, gjerne bygget opp bit for bit i rommet, istedenfor å bli modellert 
eller hugget ut på tradisjonelt vis. 

 

BILDE 11:  
1900-tallet og millenniumskiftet                                                                          
Richard Serra: Shaft, 1988, stål. Bankplassen, Oslo. 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo.  

 

 

 

 

Amerikanske Richard Serras (f. 1939) skulptur Shaft er blitt et landemerke der den 
står på Bankplassen utenfor Museet for samtidskunst i Oslo. To monumentale plater 
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er plassert skjevt i forhold til hverandre både loddrett og vannrett og helningen og 
asymmetrien mellom dem skaper en visuell spenning. Når man går inn i rommet 
mellom de to platene skapes et trangt rom som begrenser synsfeltet som en 
kameralinse. Serra er en av de mest sentrale kunstnerne som arbeider innenfor såkalt 
stedsrelatert skulptur, skulptur som gjør omgivelsene til en integrert del av verket. 
Shaft har også, i likhet med en rekke andre minimalistiske skulpturer, en slående 
geometrisk enkelhet. Denne type skulptur har sjelden sokkel. For en sokkel 
oppfordrer til fortolkning og det viktige for disse kunstnerne var å utløse en sanselig 
tilnærming hos betrakteren og å få denne til å akseptere skulpturen som en fysisk 
gjenstand og ikke som en etterligning av noe annet. 

Utfyllende:  
Etterkrigstidens skulptur er preget av mangfold både med hensyn til form, innhold og 
ikke minst materialbruk. Innenfor konseptkunsten er ideene verkene utløser i 
betrakteren, viktigere enn verkets fysiske former. Installasjoner (romkunst) forholder 
seg gjerne til et sted, fysisk eller sosial funksjon og underbygger eller utfordrer det. 
Denne typen romlige verk kan utstilles permanent eller midlertidig, innendørs eller 
utendørs.  
 

BILDE 12:  
1900-tallet: Norsk modernistisk skulptur                                                              
Arnold Haukeland: Air, 1962, rustfritt stål. Universitetsplassen, 
Blindern, Oslo. Universitetet i Oslo sin kunstsamling.   

   

 

 

 

 

Arnold Haukelands (1920 - 1983) Air regnes gjerne som den første norske 
nonfigurative uteskulpturen. Skulpturens lekne og dynamiske sammensetning av 
stålplater materialiserer usynlige luftstrømmer. Virvlende og nærmest aggressivt, 
trekkes linjer opp mot himmelen og ut i rommet, og både omgivelser og skiftende lys- 
og værforhold speiles i det slipte stålet. Både Haukeland og Aase Texmon Rygh (f. 
1925) var ledende modernister i norsk skulptur som på 1960- og 1970-tallet stod bak 
de første abstrakte og nonfigurative skulpturene her hjemme. Texmon Rygh har vært 
opptatt av den rene form, sculptura pura, og vil få betrakteren til å fokusere på form 
og materiale, heller enn på det innholdsmessige. I hennes vridde Volta-figurer ligger 
fokuset på geometri, rom, volum, vekt og overflate.  

Utfyllende:  
I Norge dominerte et naturalistisk skulptursyn helt fram til 1960-årene. Gustav 
Vigelands skulpturpark, Vigelandsparken, ferdig ca. 1950, ble et monument over den 
fremste billedhoggeren landet hadde hatt. Etter krigen fikk for øvrig mange 
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billedhoggere oppdrag av nasjonal karakter, som i Nidarosdomens vestfrontskulpturer 
og Rådhusskulpturene i Oslo. I løpet av de første to tiårene etter krigen vokste det 
imidlertid frem et modernistisk skulpturuttrykk også i Norge.  

 

BILDE 13: 
1900-tallet: Norsk samtidsskulptur                                                                     
Frank Åsnes: Skulptur med klesklyper nr. 1, 2004, 
kartong, lim og ca. 5.000 klesklyper.  

 

 

 

Klesklyper kan bruker til så mangt, men sjelden har de vel hatt en solistrolle lik den 
de har i Frank Åsnes’ (f. 1962) Skulptur med klesklyper nr. 1. Klesklypeverket hans gir 
et nytt perspektiv på gjenstander fra dagliglivet og fremkaller en rekke assosiasjoner. 
Er det et alternativt juletre? Eller en Dronning Maud-lignende ballkjole med langt 
slep? Eller kanskje rett og slett en bursdagskake med glasur? Formalt bærer den preg 
av geometri, stram komposisjon og en slående sammensetning av det enkle og det 
intrikate. Åsnes er en av dagens billedhoggere som bruker alminnelige materialer og 
gjenstander på nye måter. De siste tiårene rommer da også en rekke tilnærminger til 
teknikk og materiale innenfor skulpturfeltet, og vi finner alt fra tradisjonelle 
steinarbeider til rekomponeringer av hverdagsgjenstander, bruk av søppelmateriale og 
rene konseptuelle verk.  

Utfyllende: 
Det postmoderne kunstfeltet (ca. 1970 til 2000) har utfordret tradisjonelle ideer om 
skulptur og form. Periodens skulptur er preget av et så stort mangfold at selve 
begrepet ”skulptur” i mange sammenhenger er blitt erstattet med den åpnere 
betegnelsen ”tredimensjonal kunst”, en samlebetegnelse for skulptur, objekter og 
installasjoner.  
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Del 2 

 
Arbeidsoppgaver til skulpturpresentasjonen 
 

Egyptisk (bilde 2) 
- Vis elevene flere bilder fra egyptisk kunst og historie.  

- Elevene får i oppgave å lage en liten historie om prinsen og hans kone.  

- Fra tre- til todimensjonalt: Be elevene tegne en skisse av skulpturen i for   eksempel 
kull eller pastell. De skal legge vekt på de typiske trekkene som frontalitet, forenkling 
og geometri. 

 

Gresk (bilde 3) 
- Se på og sammenligne egyptisk skulptur med gresk. La elevene beskrive stilling, 
bevegelse, ansiktsuttrykk, overflate, anatomi. Hva er likt og hva er ulikt? 

- Kontraposto-motivet og andre stillingsmotiv: La elevene fotografere 
eller ”modellere” hverandre i ulike stillinger inspirert av greske skulpturer. Elevene 
beskriver hvordan de synes det er å stå i slike stillinger.  

 

Romersk (bilde 4) 
- Be elevene karakterisere bysten av Cæsar med egne ord på grunnlag av portrettet 
de har sett.  

- Romersk kunst fra keisertiden fungerte som propagandakunst. Finn andre eksempler 
fra historien på det vi kan kalle propagandakunst og vis elevene. 

- Elevene skal portrettere hverandre gjennom tegning eller foto og legger vekt på 
realistiske trekk, jamfør bysten av Cæsar.  

 

Renessanse / Michelangelo (bilde 5) 
- La elevene foreta en kort skulpturanalyse av David-statuen. For hjelp, se 
analyseskjema utfyllende under punktet: Ved fremstilling av figurer og analyseskjema 
for elevene.  

- Finn frem og les historien om David og Goliat. La elevene beskrive kampen med egne 
ord. 

Barokk / Bernini (bilde 6) 
- Diskutere med elevene hvordan Bernini har skapt bevegelse i skulpturen sin. Hva 
kjennetegner linjene og hva synes elevene om skulpturen? 
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- Finn historien om Pluto og Proserpina. Se blant annet i Elisabet Skoglunds bok Lusten 
att skapa, der hun beskriver hvordan barn tolker kjærlighet og derunder myten om 
Apollon og Dafne, en annen myte Bernini også har fremstilt.  

- Elevene får i oppgave å koreografere en liten dans inspirert av skulpturen. Velg 
passende musikk.  

 

Nyklassisisme / Thorvaldsen (bilde 7) 
- Be elevene sette seg to og to sammen. Den ene sitter med ryggen til bildet, mens 
den andre presenterer skulpturen så detaljert som mulig. La dem bytte. Elevene skal 
forsøke å få med noe om stillingsmotiv, linjer, overflate og forholdet mellom masse 
og luft. De skal også prøve å gi sin egen karakteristikk av skulpturen. 

- Finne ut om andre billedkunstnere, forfattere eller komponister har vært opptatt av 
de tre gratier og fortell om dette. Eventuelt la elevene finne det ut selv. 

- Hudens poesi: Be elevene studere armer, hender og ansikt på hverandre og 
undersøke hvilke nyanseforskjeller huden har i farge og struktur. Så kan de 
sammenligne dette med Gratierne og Amor og overflaten i skulpturen Balzac. Hvilke 
likheter og forskjeller finner de? Deretter blandes ut en hudfarge som elevene skal 
male på håndflatene for så å trykke på et papir. Hvis ønskelig kan de arbeide videre 
med ulike mønstre /strukturer i ”trykkene”. Dette kan også være en oppgave i leire 
eller et annet plastisk materiale.  

- Fordypning i Thorvaldsens kunstverk: Se Thorvaldsens Museum sin hjemmeside, 
www.thorvaldsensmuseum.dk. 

 

Realisme / Rodin (bilde 8) 
- Be elevene analysere Balzac-skulpturen ved hjelp av ett av analyseskjemaene. 

- La elevene finne ut litt om forfatteren Balzac og hans verk. Hvordan synes elevene 
at Rodin har fremstilt dikteren? 

- Elevene skal modellere en liten Balzac-skisse i leire. Vis dem hvordan de skal legge 
vekt på å få til en plastisk overflate der spor etter verktøy og modellering er synlig. 

1900-tallet / Boccioni (bilde 9) 
- Fart og foto: Elevene får i oppdrag å filme eller fotografere hverandre i fart. Her må 
de tenke gjennom hvordan de skal gjenskape bevegelse i et estetisk uttrykk, jamfør 
Boccionis verk. 

- Gi elevene i oppgave å tegne skisser av skulpturen, la dem gjerne bruke blyant, kull 
eller pastell.  

1900-tallet / Duchamp (bilde 10) 
- Gjenbruk og ready-mades: Be elevene finne to eller tre hverdagsgjenstander hver 
som de skal sette sammen slik at en ny mening skapes. Oppfordre elevene til å 
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diskutere løsninger med hverandre. Se for øvrig også Kunst i skolen sin 
læremiddelpakke om Skrotskulptur som uttrykk og bladet Form for ideer. 

1900-tallet og millennium skiftet / Serra (bilde 11) 
- Hvis mulig, se Shaft i virkeligheten. Be elevene å gå inn i skulpturen og spør dem om
hva de synes den gjør med stedets karakter.
- Gjør elevene mer kjent med minimalismen og den konseptorienterte skulpturen som
fenomen. Bruk internett og utstillinger hvis mulig. Diskutere med elevene hva
konseptkunsten krever av betrakteren i forhold til mer tradisjonell kunst.

- Gi elevene i oppgave å lage en minimalistisk skulptur ved å bruke for eksempel
industriproduserte gjenstander som esker, flasker, klosser. Her skal elevene arbeide
spesielt med likheter, vinkler, gjentagelser og mellomrom.

- Vise samtidsskulptur. Bruk billedverk / internett eller gå på utstillinger.

- La elevene komme med forslag til hvordan de kan tenke seg å utsmykke sitt
nærmiljø, for eksempel skolegården, med skulpturer.

- Et større prosjekt kan være å lage forslag og utkast til stedsrelatert skulptur i
lokalmiljøet. For inspirasjon, Skulpturlandskap Nordland, bladet Form, skoletjenesten
ved Louisiana og Kunst i skolen sin læremiddelpakke Sted.

1900-tallet og norsk skulptur / Haukeland (bilde 12) 
- La elevene bli nærmere kjent med denne sentrale billedhoggeren i norsk
kunsthistorie. Se internett og utstillinger. Hvis mulig, se Air i virkeligheten.

- Diskutere forskjellen mellom figurativ og nonfigurativ skulptur med elevene. Spør
dem hva de liker og hvorfor? Eventuell foreta en fotojakt i nærmiljøet for å finne
skulpturer innenfor de to kategoriene.

- Prosjekt: Klassen skal lage en stor og luftig fellesskulptur av for eksempel pinner,
stoff, papir, lim og hyssing.

Norsk samtidsskulptur og Åsnes (bilde 13) 
- Prosjekt: Klassen lager en felles klesklype-skulptur inspirert av Åsnes’ verk. Gi
føringer om at elevene skal arbeide med geometri, form, silhuett, konstruksjon,
balanse. Gå inn på kunstnerens hjemmeside: www.frank-aasnes.no > utsmykning, for
ideer til dette og andre mulige skulpturprosjekt. Se også her under tegning for ideer
til skisser og øvelser med form og farge. Se dessuten Skulpturarena Øst:
www.skulpturarena.no > tidligere utstillinger > Frank Åsnes.

* 

- Kunsthistorisk tidslinje finnes i en rekke kunsthistoriske oversiktsverk.
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Oppgaveforslag til elevene  
 
NB: Hver oppgave er helsideark som ligger i utskriftsformat på cd´en 

 

Mitt  

Skulpturfunn 
 
Gå ut i nærmiljøet og finn en skulptur du liker godt. Lag en skisse av den her, eller 
fotografere den, gjerne fra ulike vinkler, og lim inn.  

    
Min  

skulpturfortelling 
 

Lag en liten fortelling om de tre kvinnene i skulpturen Gratierne og Amor.  

 

Historien 

bak skulpturen 
 
Velg en av skulpturene i presentasjonen som er knyttet til en bestemt person eller 
historie. Beskriv denne personen, myten eller historien nærmere. Bruk gjerne 
illustrasjoner.  
 

Skulpturgåten 

 
Nedenfor finner du noen stikkord som passer til noen av skulpturene du har sett. 
Hvilke skulpturer er det? 
 
Vi tar det vi finner: 
 
Kampen:       Venninner:  
 
Besluttsom:       Krøller: 
 
Smyg deg imellom:      Skal du på ball i kveld?  
 
Øyeblikket før:  
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Skjema for skulpturanalyse 

I: Katalogopplysninger og beskrivelse 
- Tittel, årstall, mål. Navn på kunstner.
- Teknikk / Materiale. Hvordan er skulpturen laget? Hugget, modellert, satt sammen
av ulike materialer?

- Hva er skulpturen laget av? Stein, leire, plast, metall, naturmateriale? Beskrive det
du ser.

II: Formalanalyse 
1. Plassering / montering
Er skulpturen plassert på en sokkel? Er skulpturen plassert lavt, høyt eller i normal 
øyehøyde? Hvilke omgivelser er skulpturen plassert i, og hvordan synes du den passer 
inn her? 

2. Komposisjon
Hvordan er skulpturen bygget opp? Består den av store former eller små detaljer? 

3. Form / hulrom / masse
Er skulpturen bygget opp av mange former, for eksempel geometriske eller organiske, 
det vil si former med tilknytning til dyre- og planteriket? Er formene utadbuet, eller 
innadhvelvet? Er gjenstanden gjennomhullet eller massiv? 

4. Bevegelse
Uttrykker skulpturen bevegelse? Hvordan kommer dette fram? 

5. Linjer
Hvordan er linjene? Myke, harde, rette, bølgende, spiral, sirkel, vertikaler, 
horisontaler, diagonaler? Gir vekslinger mellom ulike linjer, skulpturen en rytme? 

6. Lys
Hvordan reflekteres lyset? Hvordan virker lys og skygge inn på formen? 

7. Farger
Hvilke farger er brukt? Er skulpturen fargelagt eller er det materialets egenfarge? 
Hvilken betydning har fargevalget for utrykket? 

8. Overflate
Hvordan er skulpturens overflate? Er den glatt, blank, speilende, kornet, ru, glasert 
hard, myk eller annet? 

9. Formspråk
Hva slags form har den? Er den naturtro, forenklet, såkalt abstrahert, eller helt 
nonfigurativ, det vil si at den ikke ligner på noe i virkeligheten? 

10. Type skulptur
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Hva slags type skulptur er dette? Portretthode, byste, torso, statue, statuett, relieff, 
installasjon? 

III: Innhold 
- Hva tror du skulpturen handler om? Begrunn svarene dine med det du kom fram til i
formalanalysen.

- Forteller kunstverket noe om samfunnet på den tiden det ble laget?
- Hva føler du / hva tenker du, når du ser på skulpturen?
- Liker du kunstverket? Prøv å grunngi meningene dine.
- Diskuter hva du har kommet fram til med dine medelever.
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Skulpturanalyse - utfyllende: 

Det er ikke alltid hensiktsmessig å komme inn på alle punkt i en analyse, noen ganger 
er det mer interessant å gå i dybden på noen få aspekt. 

A) Katalogopplysninger

• Tittel på skulpturen.
• Kunstner, eventuell signatur på verket.
• Datering.
• Mål: Høyde, bredde og dybde, eventuelt bare høyde eller diameter.
• Materiale og teknikk.

B) Beskrivelse og analyse

Motivet  
Hva fremstiller skulpturen, hva ser du? Motiv hentet fra Bibelen, mytologisk, litterært, 
fantasimotiv, fra hverdagslivet? 

Kategori 
Hva slags type skulptur er dette? Rundskulptur, statue, dekorativ skulptur, 
monumentalskulptur, installasjon, relieff? Ved relieff går en del av punktene nedenfor, 
ut. Er dette en originalmodell / gipsavstøpning eller er det den ferdige skulpturen? Se 
skulpturell ordliste for utdyping. 

Format / størrelse 
Vi opplever størrelsen på en skulptur sammenlignet med målene på vår egen kropp. 
Hvor stor er skulpturen? Kolossal størrelse, naturlig legemshøyde eller svært liten? 
Står den på sokkel slik at du må se opp på skulpturen, og i tilfelle hvilken effekt har 
dette på deg som betrakter? Eller er den plassert i din øyenhøyde? 

Montering 
Er skulpturen skilt fra omgivelsene ved hjelp av sokkel eller lignende? Hvordan er 
forholdet mellom skulptur og sokkel? Er sokkelen tenkt som en del av skulpturen, et 
dekorativt tillegg eller kun en nøytral base? Synes du sokkelen har noe å si for det 
kunstneriske totalinntrykket? Er skulpturen frittstående eller hengende?  

Materiale/ Teknikk 
Hva er skulpturen laget av: Marmor, bronse, tre, gips, leire, plast, stål, jern, glass, 
aluminium, betong eller annet? Er den laget av ett materiale eller satt sammen av 
flere? Hvilke egenskaper har materialet i forhold til farge, konsistens, vekt, mykhet, 
hardhet, overflate? Hvordan vil du karakterisere materialet? Som billig, kostbart, 
brukt, nytt, har symbolsk verdi eller annet? Forsøke å formulere din egen opplevelse. 
Hvilken betydning har materialet for skulpturens uttrykk? 
Hvordan er skulpturen laget: Er den hugget i harde materialer så som stein? I så fall 
direkte på frihånd eller på grunnlag av en modell? Eller er den modellert, det vil si 
bygget opp av myke materialer så som leire, voks, gips og deretter overført til for 
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eksempel stein, eller støpt i bronse. Eller er skulpturen konstruert / sammenføyd 
eller laget på en annen, mer utradisjonell måte, eksempelvis som en tekstilskulptur? 
Er materialet og teknikken en viktig del av skulpturens uttrykk?  
 
Komposisjon  
Balanse: Symmetri / asymmetri gjennom for eksempel forskyvninger i former. 
Hvordan er forholdet mellom spenning og avspenning og hvor er skulpturens 
tyngdepunkt? Finnes en hovedakse / biakser? Er lys og skygge og farge i en balansert 
helhet? Står skulpturen støtt på underlaget eller virker den ute av likevekt? Har den et 
loddrett eller vannrett preg? 
Helhet - Deler - Gruppering: Er skulpturen en helhet eller bygget opp av fragmenter, 
eventuelt skjøtet, og hvordan er de enkelte delene plassert i forhold til hverandre? 
Består skulpturen av flere figurer som samhandler, og hvordan er de plassert / 
gruppert i forhold til hverandre? Finnes en sammensmelting av for eksempel 
steinblokk og figur? Ser det ut som figuren «vokser» ut av steinen? Se også under 
volum. 
Kontraster: Mellom former, linjer, lys og skygge, formater, kontraster i overflater 
mellom for eksempel glatte og grove partier og så videre. Hvilken effekt har bruken 
av kontrast? Se også under de enkelte punktene. 
Proporsjoner: Hvordan er skulpturens størrelsesforhold? Er noen deler forminsket / 
forstørret, eller er de unaturlig store / små, og hvilken effekt har i så tilfelle dette? 
Er visse deler av skulpturen fordreid? 
 
Kontur / Linje /  Bevegelse / Rytme 
Kontur: Er skulpturen fremstilt frontalt, bakfra eller i profil, det vil si, fra siden?  
Hvordan er skulpturens kontur, ytre linje? Ubrutt / brutt, klar? Hvordan er skulpturens 
silhuett? Kan skulpturen betraktes fra alle synsvinkler eller kun frontalt? Se også under 
form. 
Linje: Hvordan er skulpturens linjer? Harde / myke, rette / bølgende, vertikale / 
horisontale, diagonale, parallelle, s-formede kurver med mer. Har skulpturen et rikt 
linjespill?  
Bevegelse: Uttrykker skulpturen bevegelse gjennom skråstilte linjer, diagonaler, s-
kurver, spiraler, stillingsmotiv, eller formidler den ro? Beveger skulpturen på seg, er 
den kinetisk? 
Rytme: Har den rytme gjennom veksling eller gjentakelse av former, linjer eller 
mellomrom? 

 
Romvirkninger  / Masse 
Hvordan er fordelingen av hulrom og masse? Er skulpturen massiv eller gjennomhullet 
med et skall som omslutter et indre hult rom? Har den revner, sprekker eller 
åpninger? Virker skulpturen tung eller lett? Se også under volum / form. 
 
Volum / Form 
Hvordan er skulpturen bygget opp? Består skulpturen av ett eller flere volum? Finnes 
groper, hulrom og konkave partier, såkalt negativ form, eller konvekse partier, såkalt 
positiv form? Vekslingen mellom konvekse og konkave volumer er et hovedtrekk ved 
abstrakt skulptur og finnes også blant annet i menneskekroppen. Er skulpturens 
former organiske, bløte eller geometriske gjennom å være bygget opp av kuber, 
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kjegler, kuler? Er det enkle former eller mange detaljer? Se også under romvirkninger 
/ masse, kontur og komposisjon.  
 
Overflate / Tekstur 
Er skulpturen overflatebehandlet og bearbeidet? For eksempel polert, sandblåst, slipt, 
belagt med metall eller lignende? Finnes mønster, som for eksempel geometrisk- 
plante- eller dyreornamentikk? Understreker kunstneren materialets iboende 
kvaliteter eller motvirkes det gjennom en spesiell bearbeidelse? Som for eksempel får 
stein til å virke svært lett og myk? Sees spor, som risser og huggemerker etter 
kunstnerens arbeid / redskap i form av meisel, hammer, huggjern, spatel eller 
lignende? Hvordan er skulpturens tekstur, overflate? Ru eller glatt, hard eller bløt, 
blank eller matt, speilende eller kornet? Består skulpturen av ulike overflater? Forsøk 
å beskrive overflaten med egne ord. Som varm, kjølig, sensuell, rå og så videre. 
Forestill deg hvordan det er å ta på skulpturen. Synes du skulpturen har sterke taktile 
kvaliteter, at den appellerer spesielt til berøringssansen? Bryter materialvalget med 
dine forestillinger om hva en skulptur «skal» være laget av, som for eksempel skulptur 
i skumgummi? 
 
Lys / skygge 
Hvordan reflekteres lyset? Blir lyset på skulpturen kontrastrikt eller jevnt og 
oversiktlig fordelt? Hvordan innvirker lys og skygge på formen? Lysets brytning mot 
skulpturens overflate er avhengig av materialet, tekstur, farge og form. Skulpturer 
med mange groper, konvekse og brutte former gir et rikt lys- og skyggespill. Matte 
flater suger mye lys, blanke flater reflekterer i flere vinkler.  
 
Farge 
Er skulpturen fargelagt eller er det materialets egenfarge du ser? Hvordan er 
fargebruken? Er den ensfarget, flerfarget, finnes sjatteringer eller er det få nyanser? 
Hvilken funksjon har fargen og hva har den å si for skulpturens uttrykk? Symbolsk, 
sterk og ekspressiv fargebruk eller nøytral og tilbakeholden? Karakteriser fargene med 
egne ord.  
 
Formspråk  
Hvordan er skulpturens overordnede formspråk: Figurativt eller nonfigurativt, det vil 
si at den ikke refererer til noe ytre gjenkjennbart? Er den naturalistisk eller 
abstrahert / stilisert, detaljert eller minimalistisk fremstilt? Er skulpturen fortellende 
eller vektlegges først og fremst formale element som rom og masse, positive og 
negative volumer?  
 
Ved relieff 
Hvordan er forholdet mellom forgrunn og bakgrunnsplanene, motivet og lyset? Er det 
et høyt relieff der bakgrunnen er dypt hugget vekk og gir inntrykk av volum og full 
form, eller er det et lavt relieff, eventuelt med motivet felt ned i flaten? 
 
Ved fremstilling av figurer 
Noe av det man kan se etter i fremstilling av figurer er blant annet: 
Personkarakteristikk: Er dette et karakterportrett der det legges vekt på å fremstille 
en indre sjelstilstand, eller er det et privatportrett, yrkes- eller standsportrett, 
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hersker- eller historisk portrett? Er den portretterte fremstilt realistisk eller idealisert, 
forskjønnet? Påkledd eller naken? Forteller portrettkarakteristikken noe om 
kunstneren og vedkommendes samtid? 
Kroppsspråk/ Stillingsmotiv: Hvordan er figurens kroppsspråk formidlet? I hvilken 
positur er figuren fremstilt? Sittende, stående som for eksempel i kontraposto; 
hvilende på ett ben med det andre lett bøyd, eller som gående, løpende, knelende, 
liggende? Hvorfor tror du den er fremstilt slik? Hvordan vil du karakterisere figurens 
kroppsholdning og anatomi?  Forteller dette noe om personens indre?  

 
Ved offentlig skulptur er følgende tema aktuelle: 
 
Skulptur og miljø 
Plasseringen er viktig for hvordan kunstverket kommer til å fungere. Skulpturen har 
en kropp, et ytre og et indre, lik et menneske eller en bygning. Det gjør den både 
fysisk nærværende og avhengig av det rommet den befinner seg i, og skulpturen kan 
derfor påvirke vår oppfatning av et uterom. 
Fysiske omgivelser kan være naturlandskap i form av skog, fjell, sjø, himmel eller 
bylandskap med plasser, gateløp, kryss, bygninger, veier, byrom, torg, 
samferdselsanlegg, parker, hager, kirkegård / gravlunder, institusjoner og så videre. 
Noen skulpturer krever store rom mens andre fungerer best i mer intime miljøer. 
Ved urban skulptur: Skulptur har gjennom historien blitt vurdert som arkitekturens 
lillebror, og forholdet til eventuelle arkitektoniske omgivelser har stor betydning i 
opplevelsen av skulptur. Urban skulptur kan fungere som aksentuering av plassrom og 
gateløp og kan være med å ”humanisere” rommet med sin menneskelige målestokk. 
Noen ganger vil skulpturer også fungere som identifikasjonsmerker å orientere seg 
etter. En vellykket plassering viser samsvar mellom skulpturens intensjon og 
formspråket i omgivelsene rundt. Man finner ofte de beste skulpturutsmykningene på 
steder hvor det arkitektoniske miljøet var forberedt på utplassering. Dessverre hender 
det også at skulpturer i offentlige miljø / rom virker som etterpåplastring, i et forsøk 
på å gi byrom et objekt som skal skape stemning uten at man lykkes med dette.  
 
Hvordan vil du karakterisere skulpturens omgivelser? Er plasseringen vellykket? Virker 
den rotete, tilfeldig plassert eller synes du den bidrar til å heve stedet? 
Ved plassering i grøntområder: Er kunstverket godt synlig i forhold til trær og busker 
og er det tilstrekkelig plass rundt?  
Ved bebyggelse: Hvordan spiller skulpturen sammen med bygningene rundt? Tilfører, 
utfyller, understreker, omdefinerer, eller står den i kontrast til bygninger rundt?  
Har skulpturen fått tilstrekkelig plass rundt seg eller virker den inneklemt / 
bortgjemt? 
Fungerer skulpturen sammen med arkitekturens vertikale og horisontale linjer?  
Hvordan er størrelsesforholdene mellom skulpturen og bygningsmassen rundt? Er 
sistnevnte for dominerende eller er proporsjonene tilpasset hverandre?  
Plassert ved en institusjon: Forteller skulpturen noe om bygningens sosiale innhold?  
Hvem har bestemt plasseringen? Har for eksempel kunstneren selv fått være med? 
Står skulpturen på sin opprinnelige plass eller er den flyttet? 
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Måter å organisere skulpturell form på 
Som et punkt, ut fra et punkt og omkring et punkt: Eksempelvis kan en skulptur stå 
som et mål, som en avslutning eller begynnelse av et gateløp. Den kan være et sted å 
samle seg omkring og den kan fremheve en plass. 
Som en linje, eventuelt som rytmiske gjentakelse av former. Dette kan gi opplevelse 
av tid, og kan for eksempel langs med husrekker, understreke stedets karakter. 
Vertikale komposisjoner kan fremheve trekk ved bygninger. 
Som rutemønster eller klynge. * 
 
* Hentet fra Rolf Øydvin: Skulpturkomposisjon. Form 4/200.  
 
Sosiale omgivelser 
Offentlig skulptur griper også inn i fellesskapets rom hvor mennesker ferdes og kan 
representere ulike aspekt ved menneskenes tilværelse. Hvordan fungerer skulpturen i 
forhold til dette? Se på resepsjonen, mottakelsen av kunsten hos publikum. Blir 
skulpturen vurdert som kunstverk eller et element man bare legger merke til i 
forbifarten? Har skulpturen noe å tilføre byen som sted i forhold til byutvikling / 
stedsidentitet?  
 
Funksjon 
Skulpturer kan som det fremgår, ha ulike funksjoner. Hvilken funksjon kan den 
aktuelle skulpturen fylle? En religiøs, verdslig, estetisk? Er skulpturen en del av et 
større utsmykningsprogram eller laget uten noen spesiell foranledning? Ser det ut som 
skulpturens funksjon hatt innvirkning på dens form og innhold?  
 
Ved installasjon  
Mange kunstnere i dag arbeider med en rekke tredimensjonale teknikker, deriblant 
installasjon. Stilt overfor slike verk kan det være behov for å stille andre spørsmål 
enn dem man benytter overfor mer tradisjonell skulptur.  
Rommet og verkets forhold til stedet: Hvordan vil du karakterisere rommet objektet 
befinner seg i? Hvordan utfolder gjenstanden seg her? Er arkitektoniske deler som dør, 
vindu, gulv benyttet som konkrete element i installasjonen? Synes du rommet blir 
viktig for innholdet? Tenk deg installasjonen i et helt annet rom som for eksempel på 
en jernbanestasjon, postkontor, i et hotell eller i en park. Hvilken betydning ville 
verket fått da tror du?  
Betrakterens rolle: Hvordan trekkes betrakteren inn fysisk og mentalt? Hvordan styres 
blikket og retningen du beveger deg på? Påvirker kunstverkets størrelse deg på noen 
måte? Kan du gå rundt / inn i verket, og er det interaktivt, må du gjøre noe med 
verket for å få det til å fungere? Hvordan påvirker rommet og gjenstanden deg? Synes 
du verket er krevende eller er det lett å forstå / dikte videre på? Aktiviserer det flere 
sanser gjennom bruk av lukt, lyd, temperatur?  
Gjenstandens karakter: Er dette kunstnerens eget produkt eller ready-mades? I så fall, 
har kunstneren bearbeidet det vedkommende har funnet og eventuelt tilføyd egne 
skulpturale elementer? Hvorfor har kunstneren valgt akkurat dette / disse 
objektet(ene) tror du? Til hva har gjenstanden(e) vært brukt før, og hvordan innvirker 
det på din opplevelse av verket?   
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Materialets kvalitet: Hva får materialet deg til å tenke på, hvilke assosiasjoner får 
du? 
Forholdet mellom ide og materiale: Ser kunstnerens ide ut til å være like viktig eller 
viktigere enn det fysiske verket og materialenes egenskaper? Jamfør konseptkunsten 
der tankene / opplevelsen kunstverket gir betrakteren er overordnet selve verkets 
fysiske karakter. 
 
Oppsummering 
Hvis du skulle gi en samlende karakteristikk av skulpturen i et par linjer, hva ville du 
da si? For eksempel beskrive den som stram, monumental, håndverksmessig 
gjennomarbeidet, provisorisk, skisseaktig, flyktig, bastant, utadrettet, innadrettet og 
så videre. Finn egne ord. 
 
C) Innhold 
 
Hva synes du skulpturen / installasjonen handler om? Er det flere betydningsnivå? 
Forsøk å forklare skulpturens budskap ved hjelp av det du har kommet fram til i 
formalanalysen. Hva får kunstverket deg til å tenke på, hvilke følelser får du av å se 
på det? Liker du skulpturen / installasjonen? 
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Ordliste  
 
Arkitektonisk skulptur: Laget for å utgjøre en integrert del av en bygning.  
Assemblage: Kunstnerisk teknikk som anvender klippe - og lime bilder 
tredimensjonalt ved at forskjellige brukte, organiske, industriproduserte eller 
funnede gjenstander settes sammen.  
Bautastein: Stor, innskriftsløs steinblokk, noen har også figurfremstilling i relieff på 
en eller begge sider.  
Byste: Fremstilling av en person som inkluderer hode, nakke, hals og deler av skuldrer 
og armer, eventuelt bryst- og mageparti. Bysten kan være avskåret slik at bare halsen 
eller en del av brystet er tatt med. Som regel er bysten plassert på base, søyle eller 
en form for sokkel. Portrettfremstillingen i en byste kan være idealisert, realistisk 
eller karikert. Karakteristikken kan vektlegge yrke / stilling eller indre karaktertrekk. 
Bysten kan også være del av minne– eller gravmonumenter. 
Frise: Fortløpende båndutsmykning i relieff, særlig langs en vegg.  
Installasjon: Tredimensjonalt objekt tilpasset de fysiske omgivelsene det vises i, slik 
at også disse blir en del av kunstverket. 
Kapitel: Dekorativt utformet topp på en søyle eller pilaster. 
Konkav: Innadhvelvet 
Kontraposto: En avslappet stilling der figuren hviler på det ene benet, mens det 
andre bøyes og kun brukes som støtte til å holde balansen. Stillingen gir en helning i 
hoften og en forskyvning i resten av kroppen.  
Konveks: Utadbuet 
Kontur: Omrisslinje 
Lekeskulptur: Skulptur utformet som klatre– eller lekestativ for barn, og er en 
skulptur med en praktisk funksjon. Skulpturens form kan innby til aktivitet og 
utforskning. 
Masse: Det massive, romokkuperende stoffet som omslutter og avgrenser skulpturens 
stofflige eller hule innhold. 
Minnesmerke: Skulptur som skal minne eller hedre en bestemt person eller hendelse. 
Kalles også monument. Ulike typer kan være gravmonument, ryttermonument, 
personmonument, historisk monument, krigsmonument. En gruppe med typologisk 
spredning fra bautasteiner og minneplater til portrettbyster og statuer. 
Monumentalskulptur: Storslått i format og / eller innhold. 
Negativ form: Betegner en skulpturs hulrom, hull, perforeringer eller konkave parti.  
Objet trouvé: Funnede gjenstander utvalgt og utstilt av kunstneren. Kan også inngå 
som en en del av en assemblage. 
Plastisk: Som fremtrer som volum, masse. 
Portal: Inngangsparti i en monumental utforming. 
Positiv form: Den konvekse eller plane massen i en skulptur.  
Prydskulptur: Skulptural utsmykning som i hovedsak er laget for å pynte opp, 
forskjønne miljøet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Ready-mades: Hverdags- eller industrigjenstander som opprinnelig er laget uten 
kunstnerisk hensikt. 
Relieff: Veggbilde med hevet motiv modellert på en fast bakgrunn eller flate. 
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Rundskulptur: Frittstående skulptur med tre dimensjoner; høyde, bredde og dybde. 
Skulpturen er behandlet hele veien rundt og er beregnet til å kunne sees fra alle 
synsvinkler.  
Runestein: Stein med runeinnskrift fra eldre middelalder, især vikingtiden.   
Rytterstatue: Utviklet i Romerriket, gjenoppdaget i renessansen, og hadde sin 
storhetstid på 1600-1700-tallet, for så å opphøre i moderne tid. Ryttermonumentet 
har nesten alltid hatt et politisk eller ideologisk innhold. 
Statue: Rundmodellert skulptur som vanligvis fremstiller en hel figur av menneske 
eller dyr. 
Torso: Statue som for eksempel mangler hode, armer og deler av bena. 
Kroppsfragment. 
Volum: Komposisjonselement som betegner konkave, konvekse og plane former som 
en skulptur er bygget opp av.  
 
Teknikk & Materialer 
Billedhoggerens kunst er et typisk mekanisk arbeid som frembringer mye svette som 
blandet med grusen blir til søle. Ansiktet hans er oversmurt med marmorstøv slik at 
han ser ut som en baker, og han er dekket med små steinsplinter som om han har 
dukket frem fra en snøstorm. Leonardo da Vinci. 
 
Hugging: Skjære eller hugge i materialer som for eksempel tre, steinsorter, marmor, 
er en reduksjonsprosess, det vil si man begynner med en blokk eller lignende og 
fjerner det overflødige for å komme frem til den ønskede formen. Tidligere brukte 
man håndverktøy, i dag brukes også forskjellige maskiner til dette arbeidet.  
Modellering: Formene bygges opp, additiv prosess, ved at man bearbeider føyelige 
stoffer som for eksempel leire, voks eller våt gips, Modellerte leirformer danner ofte 
utgangspunkt for en skulptur i hugget stein eller bronse.  
Sammenføyning / konstruksjon: Innebærer at skulpturen er satt sammen av ulike 
deler, i ett eller flere materialer. Materialutvalget er stort, det kan være metall, 
plast, tre, rør, tau, ståltråd osv. Liming, skruing, bolting, sveising og mange andre 
metoder benyttes til sammenføyning. Store skulpturer i bronse blir støpt i flere deler 
og deretter sammenføyd. 
Støping: Det finnes flere støpemetoder, et objekt kan for eksempel først bli 
modellert i leire eller voks. Det negative avtrykket i formen som opprinnelig var fylt 
av den originale modellen som det tas avstøpning av, blir erstattet av eller fylt med 
for eksempel flytende gips– eller metallmasse, gjerne bronse. Flere kunsthistoriske 
samlinger i Europa har gipsavstøpninger av antikk skulptur, deriblant Nasjonalmuseet 
for kunst, arkitektur og design, avdeling Nasjonalgalleriet i Oslo. 
Materialer: Særlig metall, tre og stein blir mye brukt til å lage skulptur av. Bronse, 
jern, rustfritt stål, aluminium, lind, bjerk, eik, furu, gran, granitt, basalt, kalkstein 
og marmor er vanlige materialer i denne sammenhengen. Også gips og leire benyttes. 
Historisk sett har bronse, ved siden av marmor og tre, vært de vanligste materialene i 
europeisk billedhoggerkunst. Nyere materialer som plaststoffer og betong har tilført 
billedhoggerne utvidede formings- og bruksmuligheter.  
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