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Innledning 

Mennesker har uttrykt seg gjennom å tegne og male i tusenvis av år. Allerede de første 
forsøkene på å avbilde noe, handlet om det som er nært oss – naturen. Bilder av mennesker 
som jakter på dyr, ble tegnet for over 30 000 år siden, på veggene i Chauvet grotten i Sør 
Frankrike. Naturen som motiv har alltid hatt stor plass i kunsten hos alle folkeslag.  

Vi har et land med tøffe klimatiske forhold, og en barsk natur med fjell og hav. Folk har bodd 
spredt og levd nært med naturens skiftninger. Det tette forholdet mellom natur og 
mennesker speiler seg også i den norske kunsten. Norske kunstnere har ofte hentet 
inspirasjon og motiver fra den varierte naturen. I denne presentasjonen viser vi hvordan 
naturen har blitt skildret til ulike tider og på forskjellige måter.  
Norsk natur har blant annet vært brukt som symbol for å samle hele nasjonen og uttrykke vår 
identitet. Dette var spesielt viktig på 1800-tallet da oppbyggingen av Norge som selvstendig 
nasjon pågikk. I dag er kunstnernes tilnærming til naturen mer variert, noe vi også kommer til 
å vise i denne presentasjonen.  Et av de store temaene som opptar dagens kunstnere, er 
miljøødeleggelser som et resultat av menneskenes misbruk av naturressursene. Flere av 
kunstnerne vi har valgt ut her, prøver å minne oss på hvor vakker, men skjør naturen er.  

Målet med denne presentasjonen er at elevene skal bli kjent med hvordan kunstnerne til 
forskjellige tider har skildret den norske naturen. Vi beveger oss fra det realistiske 
landskapsmaleriet fra 1800-tallet til dagens kunst med alle sine forskjellige teknikker og 
uttrykksformer. Elevene skal etter 4.klasse, i følge læreplanen, kunne samtale om hvordan 
kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for eget 
arbeid.  
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Bilde 1: J.C. Dahl, Fra Stalheim (1842), olje på lerret. 
Fotograf: Jacques Lathion  
Copyright: Nasjonalgalleriet for kunst, arkitektur og design 

Dette bildet er et av de mest kjente naturskildringene i norsk billedkunst. Stalheim var et 
populært motiv for mange kunstnere på 1800-tallet. Der tegnet J. C. Dahl en skisse som han 
senere brukte som utgangspunkt for maleriet. Bildet ble malt ferdig i Dresden i Tyskland, inne 
i atelieret. Dahls skildring av naturen er basert på egne inntrykk. Bildet ligner ikke helt på det 
virkelige fjellandskapet, fordi Dahl ville skape et drømmebilde av den norske naturen.  

Samtale 
-Hvordan vil du beskrive naturen i dette bildet?
-Hvordan er været fremstilt?
-Hvordan er menneskene i bildet skildret?

Mer om bildet: 
Nasjonalromantikken var en periode i norsk kunst rundt 1850-tallet, som fokuserte på skildring av det særegne i 
den norske naturen. Kunstnerne fra nasjonalromantikken ville vise styrken og skjønnheten som ligger i den. 
Perioden knyttes til oppbygging av den norske nasjonalstaten på 1800-tallet. Arbeidet med utvikling av egen 
identitet og definering av norsk kultur var en viktig del av denne prosessen. Flere kunstnere ville vise 
nordmennene hva som var unikt for Norge og slik styrke den nasjonale følelsen. 
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Bilde 2: Peder Balke, Stetind i tåke (1864), olje på lerret. 
Fotograf: Jacques Lation 
Copyright: Nasjonalgalleriet for kunst, arkitektur og design 
  

Under sine reiser til Nord-Norge på 1830-tallet ble Peder Balke overveldet av det mektige 
landskapet. Motivet for bildet er Stetind, et fjell i Tysfjord kommune i Nordland fylke. Fjellet 
er delvis gjemt i tåken som omringer det. I forgrunnen ser vi sjø og en øde strand. Fargene er 
begrenset til kjølige toner av grått, hvitt og brunt.  
Motivet er godt gjenkjennelig, men kunstneren var ikke opptatt av å gjengi motivet naturtro. 
Tanken var å fremheve det dramatiske i motivet, og kanskje vise oss hvor mektig fjellet og 
havet er i forhold til oss mennesker. 
 
Samtale 
-Hvordan er stemning i dette bildet? Hva skaper denne stemningen tror du? 
-Svarer fargene i bildet til virkeligheten? Forklar. 
-Hvordan skifter fargene i naturen ut fra forskjellige værtyper? 
  
Mer om bildet 
Balke, i likhet med andre norske kunstnere på 1800-tallet, foretok reiser til både Tyskland og Frankrike for å lære 
mer om kunst og maleteknikker. Paris, Düsseldorf og Dresden var på den tiden steder hvor de fleste kunstnere 
dro for å utdanne seg. 
Balke var landskapsmaler og på grunn av sin moderne malerstil ble han ikke verdsatt i sin samtid. Han malte på en 
forenklet måte, og hans landskaper bærer preg av Balkes personlige opplevelse av naturen.  
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Bilde 3: Lars Hertervig: Gamle furutrær (1865), olje på lerret, Stavanger Kunstmuseum. 
Foto©: O.Væring Eftf. AS 

  
Når Balke malte naturen, tok han utgangspunkt i naturkrefter som vær, vind og tåke, 
fenomener som finnes i virkeligheten. Lars Hertervig derimot, ville bruke naturen mer som et 
bilde på menneskets indre verden. 
Motivet her er en skog med enkelte trær i fokus. De to høye furutrærne i forgrunnen er døde 
og visne. Grenene på toppen er tvunnet sammen på en kaotisk virvlende måte. Kanskje ville 
Hertervig vise oss hvordan alt liv i naturen skifter, gamle trær dør og gir plass til nye trær. Det 
er livets gang, også for oss mennesker. Hertervig malte på en detaljert måte. Vi kan 
gjenkjenne alle elementene i bildet – trerøtter, greiner og fjellet i bakgrunnen.  
 
Samtale 
-Hva tror du de krokete og tørre trærne her kan symbolisere? 
-Hvordan er fargene i bildet?  
-Hvilken stemning synes du det er i naturen her? 
-Er det forskjellig stemning i forgrunnen og bakgrunnen? På hvilken måte? 

  
Mer om bildet 
Lars Hertervig regnes som en av de største av nasjonalromantikkens malere i Norge. Store deler av sitt liv slet 
Hertervig med dårlig psykisk helse og var ved flere anledninger innlagt for psykiske plager. Sykdommen påvirket 
også hans kunst, og kunstnerens lidelser kan spores i flere av hans bilder. Hertervig overførte sin personlige angst 
for sykdom og død til sine bilder. Følelsene uttrykkes gjennom å skildre motivet på en dramatisk måte. Det har, 
for øvrig, vært en tradisjon i kunsten å vise motiver som skildrer forfall. Vanitas malerier fra 1600-tallet fra 
Nederland, brukte motiver som hodeskaller, visne blomster eller andre gjenstander i oppløsning, for å minne oss 
mennesker om at alt i naturen, også mennesket, en gang vil dø.   
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Bilde 4: Kitty Kielland, Aftenlandskap fra Stokkavannet (1890), olje på lerret, Det norske 
kongehus. 
Foto©: O.Væring Eftf. AS 
  

Kitty Kiellands malerier er ofte inspirert av naturen på Jæren, stedet der hun vokste opp.  
Bildet Aftenlandskap fra Stokkavannet skildrer et virkelig sted, en innsjø i nærheten av 
Stavanger. Bildet viser et landskap en sommerkveld, der vannet brer seg over nesten hele 
bildet. Videre ser vi et menneske i en robåt som langsom glir inn fra venstre side. Er han 
alene i båten, tror du? I dette maleriet vil Kielland gi oss en stemning heller enn å male en 
naturtro kopi av motivet.  
 
Samtale 
-Beskriv bildet? 
-Hvordan er stemningen i bildet? Hva har kunstneren gjort for å skape denne stemningen? 
-Hva tror du mennesket gjør i robåten? Hvordan føles det å sitte der? Hva tenker han/hun 
på? Lyder, lukter? 
-Finnes det steder her i Norge som du kjenner som ligner på dette landskapet? Beskriv ditt 
favorittlandskap. 
  
Mer om bildet 
Kitty Kielland var en av de første virkelig kjente kvinnelige malerne i Norge. Hun engasjerte seg også politisk i 
kampen for kvinners rettigheter. På denne tiden var det vanskelig for kvinner å bli kunstnere. Hennes rolle var å 
være hjemme og ta vare på sin familie. Det var lite akseptert i samfunnet at kvinnene ville studere og få seg et 
yrke. Derfor var Kiellands valg viktig for kvinnenes frigjøringskamp. 
Stemningsmaleriet ble populært på 1890-tallet. Aftenhimmel og solnedgang var typiske motiver. Disse skulle 
skape en bestemt stemning i bildene, basert på personlig tolkning av motivet.  
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Bilde 5: Harald Sohlberg, Vinternatt i Rondane (1914) (også kalt Vinternatt i fjellene). 
Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
  

Etter en skitur på kvelden ble Harald Sohlberg inspirert til å male dette motivet – fjellene i 
Rondane. Han arbeidet med motivet i flere år, laget flere skisser og utgaver av dette bildet. 
Sohlberg, i likhet med Kitty Kielland, skaper en bestemt stemning i bildet. Blåfargen som han 
har brukt i bildet fremhever denne stemningen. Fjellene ser ikke naturtro ut, de er malt på en 
mer dekorativ måte. 
Nasjonalgalleriets versjon ble i 1995, i en lytteravstemning i NRK, valgt til Norges 
nasjonalmaleri gjennom tidene. 
 
Samtale: 
-Beskriv bildet? 
-Hvordan har Sohlberg fått fram vinterstemningen i bildet? 
-Sohlberg har malt et lite kors på den ene fjelltoppen. Hva tror du han har ment med det? 
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Bilde 6: Per Krohg, Malstrømmen (1929), Nordnorsk kunstmuseum. 
Foto©: O.Væring Eftf. AS 

  
Kyst og hav er populære motiver i norsk kunst. Sjøen har gjennom historien gitt menneskene 
som bor ved kysten både arbeid og mat. Samtidig har havets krefter både ødelagt fiskebåter 
og tatt mange menneskeliv. Per Krohgs motiv er en storm ved kysten av Nord-Norge. Bølgene 
er høye og slår hardt mot det ville fjellandskapet.  
 
Samtale: 
-Hvorfor tror du kyst og hav har vært populære motiver for norske kunstnere? 
-Velg tre ord som beskriver havet? 
-Hvordan får kunstneren havet til å se opprørt ut? 
-Viser kunstneren oss havet slik det er i virkeligheten? Forklar. 
-Hva gjør menneskene i bildet? 

  
Mer om bildet 
Krohg valgte å sette den urolige sjøen i fokus. Menneskene skildret nederst i bildet betrakter naturdramaet på 
sjøen fra avstand, godt vitende om sin maktesløshet i møte med naturkreftene. I likhet med Balke viser Krohg her 
til en styrke og uforutsigbarhet som skjules i naturelementene. Krohgs motiv er mer fjernet fra et konkret motiv 
enn Balkes, her er det ikke et bestemt landskap vi ser på, men et bilde på hvordan sjøen rundt den norske kysten 
kan være. Krohgs stil er dekorativ, noe som sees på bølgenes form. Kunstnerens mål var å gjengi styrke og fare 
som skjules i stormen. Det gjør han ved å overdrive bølgenes form.  
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Bilde 7: Edvard Munch, Måneskinn (1895), olje på lerret. 
© Munch-museet/ Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2013 
Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

  
Edvard Munch er mest kjent for sin fremstilling av mennesker, og naturen spiller ofte rollen 
som en bakgrunn for menneskelig drama. I bildet Måneskinn derimot, ser vi bare naturen, 
nærmere bestemt et konkret landskap ved Åsgårdstrand i Vestfold fylke. Her har Munch 
forenklet naturen enda mer enn sine forgjengere. De fleste detaljene er fjernet. Det er store 
fargeflater, tydelig avgrenset, som fremstiller de ulike formene som strand, sjø og himmel. 
Munch ville formidle sin personlige sinnsstemning i det øyeblikket han så motivet.  
Munchs måte å male på, de forenklede formene og overdrevne fargene, ble først ikke så 
godt mottatt i Norge. Andre kunstnere, og folk flest, likte ikke denne måten å male på, og 
kalte Munchs kunst for heslig. Først senere på 1900-tallet, etter et gjennombrudd i utlandet, 
fikk Munch også anerkjennelse hjemme i Norge. 
 
Samtale: 
-Beskriv landskapet i dette bildet? 
-Hvordan er stemningen her? 
-Når på døgnet er dette? 
-Hvordan er naturen skildret? 

 
Mer om bildet 
Munch formidlet i sine malerier egne følelser, både glede, men også sorg og angst. Det gjorde han ved å bruke 
farger på en utradisjonell måte – de ligner ikke fargene som finnes i de virkelige motivene, men de er inspirert av 
kunstnerens humør og sinnsstemning. Denne måten å male på kalles ekspresjonisme fordi den utrykker 
personlige følelser. Videre finnes det elementer i hans malerier som står for noe mer enn det de er, som for 
eksempel månen i dette bildet. Den maleriske retningen som bruker symboler bevisst, kaller vi symbolismen. 
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Bilde 8: Axel Revold, Bondegård i Valevåg (1918). 
Foto©: O.Væring Eftf. AS 

  
I dette bildet ser vi en helt annen måte å fremstille naturen på enn det vi har sett i de andre 
bildene.  
Axel Revold har malt en bondegård og naturen rundt, i en stil som vi kaller kubisme. Husene 
er blitt til firkantede former, og de ulike flatene er markert med mørke linjer som hjelper oss 
å gjenkjenne formene og motivet. Kunstneren bruker to ulike synsperspektiver i bildet – et 
blikk ovenfra på naturen rundt bondegården og en fra siden på låvene og hesten. Det tar litt 
tid for oss å kjenne igjen de ulike elementene. Fargebruken er urealistisk fordi den skiller seg 
fra virkeligheten. Fargene har en dekorativ funksjon og er ikke med på å skape en stemning 
som hos Munch.  
 
Samtale: 
-Beskriv bildet. Hva ser du? 
-Hva er viktig for at du skal kjenne igjen formen hus? 
-Er det noe som skiller seg ut fra resten av bilde? På hvilken måte? (hint: hesten er gjengitt på 
en mer realistisk måte)  

  
Mer om bildet 
Kubismen oppsto i begynnelsen av 1900-tallet i Frankrike og kjennetegnes av bruk av forenklede geometriske 
former til å fremstille konkrete former og bruk av ulike perspektiver i et og samme bilde. Picasso var den mest 
kjente kubistiske maleren.  
Mange norske kunstnere dro til Frankrike for å studere og la seg inspirere av fransk billedkunst både sent på 
1800-tallet og i begynnelsen av 1900-tallet.  
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Bilde 9: John Savio, Vår, tresnitt. 

  
John Savio er en kunstner som viser oss den samiske kulturen. Han regnes for å være den 
første samiske kunstneren som hadde det å lage kunst som eneste yrke. 
Motivene hans er inspirert av naturen i Finnmark og handler ofte om samenes reindrift. 
Bildet Vår viser den nordnorske naturen om våren, når snøen fortsatt dekker mesteparten av 
landskapet. Vi ser et ensomt reinsdyr som leter etter mat, midt i et storslått landskap.  
Teknikken kunstneren har brukt er tresnitt. Tresnitt er en av de eldste grafiske teknikkene, og 
kunstneren skjærer motivet ut på en treplate for så å lage et avtrykk av motivet.  
 
Samtale:  
-Beskriv bildet? 
-Hva kan du si om fargene i bildet? 
-Hvordan er himmelen skildret? Og fjellene? 

  
Mer om bildet 
Savio var mer opptatt av å formidle virkeligheten og naturen naturtro. Ofte skildrer han dyr i samspill med natur. 
Hans bilder tar opp motiver fra samenes hverdag på en realistisk måte. Han viser samenes liv slik det artet seg i 
hans samtid. Savio ble også kalt «Finnmarkens Munch». Det skyldes stemningen og formene i motivene som 
minner om Munchs stil. 
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Bilde 10: Johannes Rian, Landskap mot Ufalfaja (1956). 
Foto©: O.Væring Eftf. AS 

  
Det er vanskelig å kjenne igjen landskapet i bildet til Johannes Rian. Det vi ser er stort sett 
fargeflater. Hans forenkling av naturformer går mye lengre enn hos de andre kunstnere. Han 
velger farger som ikke ligner de virkelige fargene til gresset, trærne eller himmelen.  
Her må vi bruke fantasien og våre minner om hvordan naturen ser ut, for å kjenne igjen 
detaljene.  For Rian er det viktigere å leke med farger, flater og former enn å lage et naturtro 
motiv. 
Rian er en av mange norske kunstnerne som ofte oppholdt seg i utlandet og hentet motiver 
derfra. Dette bildet viser ikke norsk natur, men som andre motiver fra utlandet malt av 
norske kunstnere, ble bildet en inspirasjonskilde for senere naturskildringer. 
 
Samtale 
-Kjenner du igjen noen naturformer i dette bildet? 
-Hva slags landskap er dette? 
-Hvordan vil du beskrive bruken av farger? 

  
Mer om bildet 
Rians billedspråk er stilisert. Bildets helhetlig komposisjon er viktigere enn detaljene.  Detaljene har en mer 
dekorativ funksjon og oppløses i form til det nesten ugjenkjennelige. I dette verket nærmer Rian seg nesten det 
nonfigurative maleriet, hvor de ytre motivene forsvinner helt.  
Slike bilder utfordrer vår fantasi og er med på å utvikle vår kreativitet i forhold til det vi ser. I dette bildet kan hver 
og en av oss se vår egen tolkning av det avbildede landskapet. 
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Bilde 11: Marianne Heske, Mountain of the mind, videomaleri. 
©Marianne Heske / BONO 2013 

  
Marianne Heskes bilde minner om det nasjonalromantiske bildet til Peder Balke, men hos 
Heske er både teknikken og fargene svært forskjellig. 
Motivet i Mountain of the mind, et landskap i Tafjord, har fellestrekk med mange motiver fra 
den romantiske perioden. Et fjellandskap viser oss hvor mektig og vakker den norske naturen 
er. Dette bildet er tatt ut fra et videoopptak som kunstneren senere har bearbeidet digitalt. 
Marianne Heske var tidlig ute med å bruke datateknikk for å framstille naturen i sine bilder. 
Hun endret de opprinnelige fargene, og valgte å bruke sterke neonfarger som verken er 
naturtro eller personlige, slik vi så hos for eksempel Munch. Neonfargene og den skinnende 
effekten fremstilt gjennom bruk av sølvfarge, skaper en uvirkelig, kanskje litt utenomjordisk 
stemning. 
 
Samtale: 
-Beskriv bildet. 
-Hva slags natur skildres her? 
-På hvilken måte skiller dette bildet seg fra Peder Balkes og Harald Sohlbergs skildring av 
fjellandskap? 
-Hvordan kan nye teknikker endre kunstneres måte å lage bilder på? 

  
Mer om bildet 
Heske er en av våre mest kjente samtidskunstnere. Hun er opptatt av å vise oss natur på nye måter. I 1980 
gjennomførte hun Prosjekt Gjerdeløa, hvor hun flyttet en liten 250 år gammel løe fra Tafjord til et kunstmuseum i 
Paris og tilbake. Hennes mål var å vise hvor annerledes vi ville oppfatte løen hvis vi flyttet den til uvante 
omgivelser. 
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Bilde 12: Minna Lappalainen, Room with a view, akryl på lerret. 
©Minna Lappalainen / BONO 2013 

  
I dette bildet ser vi på naturen fra en annen synsvinkel. Vi betrakter den fra trygge 
omgivelser inne i et hus.  
Motivet viser et møblert rom med store vinduer. Det føles som om vi sitter inne, bak 
vinduene og observerer naturen kun på avstand. Vi kan ikke røre eller lukte det som er ute.  
Lappaleinen maler etter fotografier. Hun fremhever noen detaljer og visker ut andre. Slik 
kontrollerer hun hva i motivene som får vår oppmerksomhet.  
 
Samtale: 
-Beskriv bildet? 
-Beskriv naturen utenfor det vinduet du sitter ved. 
-Hvordan vil du beskrive fargene i bildet? 
-Hvordan er naturen skildret sammenlignet med hvordan den ser ut i virkeligheten? 
  
Mer om bildet 
Kunstneren jobber med motiver hentet fra naturen, ofte ulike blomsterarter som hun maler detaljert. Hun er 
opptatt av å vise hvordan vi mennesker prøver å kultivere våre omgivelser, inkludert natur, ved å kontrollere dens 
vekst. Fargepaletten preges av naturfarger, men er til dels urealistisk for å understrekke den kontrollerende 
tilnærming til naturen.  
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Bilde 13: Vanessa Baird, Home is where my mother is (2008), akvarell på papir. 
©Vanessa Baird / BONO 2013 

  
Vanessa Bairds måte å male et motiv på er annerledes enn bildene vi har sett til nå. 
Denne akvarelltegningen viser detaljerte og realistiske avbildninger av planter, biller, 
småkryp og fugler som vi alle har sett i våre nære omgivelser. Disse er plassert tilfeldig slik at 
de fyller ut hele billedflaten. Her ser vi dyr og planter som henger i løse luften. Hvert enkelt 
motiv krever like mye oppmerksomhet. 
Baird tegner natur-realistisk. Hun fremstiller alle dyreelementer anatomisk korrekt og alle 
plantene kan gjenkjennes. 
 
Samtale: 
-Beskriv bildet? 
-Hvordan synes du tittelen passer til bildet? 
-Hva annet enn dyr og planter ser du i bildet? 
-Hvordan er dyr og planter plassert i bildet? 

  
Mer om bildet 
Bildet kan oppleves som en illustrasjon til en fagbok eller en barnebok om natur hvor det overhengende 
prinsippet er å fremstille objektene naturtro for å gi leserne et mest mulig troverdig bilde av disse. Verkets tittel, 
samt elementer som mennesker og hus, bryter med denne forestillingen og åpner opp for en mer personlig 
tolkning av bildet.  
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Bilde 14: Astrid Nondal, Om hundre år er allting glemt, olje på lerret. 
©Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design / BONO 2013 

  
Astrid Nondal er også en kunstner som henter inspirasjon fra den romantiske fremstillingen 
av naturen som vi så hos Balke og Hertervig. Når vi ser litt nærmere på bildet, oppdager vi 
blomster som opptrer på en annen måte enn i den virkelige verden. 
Det ser ut som om blomstene kan forsvinne opp i himmelen som skimtes i bakgrunnen. 
Hele scenen virker eventyraktig. Bildet ligger ellers tett opp til virkeligheten, alle elementene 
er fremstilt naturtro. Det er deres plassering i billedrommet som får dem til å fremstå som 
uvirkelige.  
 
Samtale: 
-Hva slags landskap er dette? 
-Hva tror du kunstneren vil uttrykke med dette bildet? 
-Hva tenker du på når du ser bildet? 
-Hva gjør mennesket i bildet? 

  
Mer om bildet 
I Nondals naturbilder finner vi alltid elementer som ikke finnes i den virkelige verden. Det er ofte små detaljer 
som gir oss en følelse av at det er noe rart med motivet. En slik fremstilling kalles også surrealisme. Surrealistiske 
bilder viser ting som ikke finnes i virkeligheten, men som vi mennesker ofte forestiller oss i vår fantasi og 
drømmer.    
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Bilde 15: Terje Risberg, Svabergform (2009) polymer etsning. 
©Terje Risberg / BONO 2013 

  
Svaberg er et kjent motiv i den norske kunsten. Hos Risberg er denne formen et uttrykk for 
en ren natur som ikke bærer spor av mennesker og vår kultur. 
Svabergene ble formet av vann og is for tusenvis av år siden, slipt til sin nåværende form 
uten menneskenes hjelp. De myke runde formene gir inntrykk av stillhet og ro. Motivet er et 
konkret landskap forenklet slik at alle forstyrrende elementer ble fjernet. Svaberget speiles i 
det rolige vannet.  
 
Samtale: 
-Hva minner dette svaberget deg om? Ligner det på noe annet? 
-Hvordan er fargebruken i bildet? Er det en naturtro skildring av landskapet? 
  
Mer om bildet 
Teknikken kunstneren brukte er polymer etsning. Etsning lages ved at motivet etses i trykkplaten ved hjelp av 
syre som skaper fordypninger i platen og slik former motivet. Ved fargetrykk brukes det forskjellige 
fargepigmenter som presses dypt i papiret. I dette bildet er fargepaletten begrenset til varme og lite nyanserte 
naturtoner, noe som også er stemningsskapende. 
(Etsing lages ved at motivet risses i en trykkeplate som er dekket med beskyttende etsegrunn. Platen legges 
deretter i syrebad hvor det innrissede motivet blir etset inn. Fordypningene i platen fylles med trykkfarge og et 
ark presses mot platen, slik at motivet overføres på arket.) 
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Bilde 16: Rune Johansen, Et delt hus, fotografi. 
©Rune Johansen / BONO 2013 

  
Rune Johansen er kjent for sine fotografier som viser motiver fra det tradisjonelle Norge 
knyttet til livet på landet. Her spiller naturen også en viktig rolle. 
Motivet for dette bildet er et falleferdig hus. Eller rettere sagt – rester av dette huset. Det ser 
ut som om noen har saget det gamle trehuset i to. Vi ser huset forfra. Det er plassert midt i 
bildet, og landskapet har satt et tydelig preg på det. Kunstneren viser oss ikke om det finnes 
andre bygninger eller et annet spor av menneskelig liv i nærheten. Vi ser heller ikke toppen 
av fjellet i bakgrunnen og aner ikke hvor høyt det er.  
 
Samtale: 
-Hva ser du i dette bildet? 
-Er dette et hus noen bor i? 
-Hvorfor tror du kunstneren har villet fotografere dette huset? 
-Hva tenker du på når de ser på huset? 

  
Mer om bildet 
I det 20. århundret utviklet fotografi seg fra å dokumentere virkeligheten slik den er, til en kunstform som 
eksperimenterer med ulike former og uttrykk. Rune Johansens bilder dokumenterer norsk bygdeliv, men 
inneholder også poetiske elementer som skaper rom for personlig tolkning av bildene. 
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Bilde nr. 17: Dan Graham (USA), Uten tittel, 1996, høyde 250 cm, bredde 300cm, 
reflekterende gjennomskinnelig glass, rustfritt stål og betongfundament. 
25 km vest for Svolvær mot Leknes, ved E10, like ved Lyngvær 
Foto©: Vegar Moen / Skulpturlandskap Nordland 

  
Dan Graham lager et naturtro bilde av natur uten å avbilde den. Han setter opp en stor 
speilvegg som til en hver tid gir oss nøyaktig bilde av naturen rundt veggen. Slik forandrer 
dette bildet seg hele tiden med årstidene, dagslyset og andre elementer. Når vi stiller oss 
foran speilet blir vi en del av omgivelsene. De varige elementene som fjellet og sjøen er alltid 
de samme mens de flyktige elementene som menneskenes nærvær og værforhold varierer 
hele tiden.  
 
Samtale: 
-Beskriv bildet. 
-Hvordan kan et speilbilde være kunst? 
-Hva tror du kunstneren vil uttrykke med dette kunstverket? 
-Kan du finne en tittel du synes passer til bildet? 
  
Mer om bildet 
Dette verket er en del av prosjektet Skulpturlandskap Nordland, en internasjonal kunstsamling bygget i perioden 
1992-1996. 33 skulpturer av ulike kunstnere ble plassert i Nordland fylkeskommune og i Troms, på ulike steder 
med formål å skape en dialog mellom mennesker og natur. For mer informasjon om prosjektet, se 
www.skulpturlandskap.no.  
Dan Graham er en amerikansk kunstner (født i 1942) som arbeider med ulike kunstsjangere som skulptur, video 
og arkitektur. Hans skulpturer ligner ofte på små arkitektoniske bygg og er plassert ute i byrom eller i naturen. 
Glass og speil er materialer han ofte bruker.  
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Bilde 18: Anette Dale, Stetind (2010) olje på lerret. 
©Anette Dale 2013 

  
Hva minner dette bildet dere om? Har dere sett dette fjellet før? Kan dere kjenne det igjen 
fra et annet bilde vist i denne presentasjonen? Spørsmålet er både lett og vanskelig. Når vi 
ser nærmere på fjellets spisse form, kjenner vi kanskje igjen Balkes bilde som startet denne 
presentasjonen. Bildets tittel forteller at dette motivet er det samme som hos Balke – fjellet 
Stetind. Dale har valgt å forenkle motivet ved å fjerne små detaljer og fokusere på fjellets 
konturer. Fjellet er laget som to fargeflater, og det er øyet vårt som får oss til å tro at det 
finnes dybde i motivet. Anette Dale vil fremheve fjellets form, det som kjennetegner Stetind 
og gjør det til et symbol som vi er fortrolig med.  
 
Samtale: 
-Hva er likheten mellom dette bildet og Stetind i tåke? 
-På hvilken måte er bildene forskjellige? 
-Det er cirka 150 år mellom disse bildene. Kan du si noe om hvordan kunstnernes skildringer 
av naturen har forandret seg i løpet av disse årene? 

  
Mer om bildet 
Dale har laget en serie med malerier som viser de kjente norske fjellene. Det er bildenes titler som forteller oss 
hvilket fjell de avbilder. Dales enkle billedspråk som visker bort detaljer gjør det vanskelig å gjenkjenne fjellene.  
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VERKSLISTE 
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©Minna Lappalainen / BONO 2013 

 
Bilde 13: Vanessa Baird, Home is where my mother is (2008), akvarell på papir 
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Bilde 15: Svabergform (2009), polymer etsing 
©Terje Risberg / BONO 2013 

 
Bilde 16: Et delt hus, fotografi 
©Rune Johansen /  BONO 2013  



 
Bilde 17: Dan Graham (USA), Uten tittel, 1996, Høyde 250 cm, bredde 300 cm, 
reflekterende gjennomsiktelig glass, rustfritt stål og betongfundament,  
25 km vest for Svolvær mot Leknes, ved E10, like ved Lyngvar, verket er en del av 
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Foto©: Vegar Moen / Skulpturlandskap Nord 

 
Bilde 18: Anette Dale, Stetind (2010), olje på lerret 
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