
VANDREUTSTILLING nr. 134
En utstilling produsert av KUNST I SKOLEN

Lærerveiledning

NI TRYKK AV PALLE NIELSEN 
FRA SERIEN ORFEUS OG EURYDIKE 

ORFEUS 
OG EURYDIKE
MELLOM MYTE OG VIRKELIGHET



 1 

INNHOLD 
 
 
Innledning         side 2 
 
Innhold i utstillingskofferten       side 2 
 
Referanser til læreplanen       side 3 
 
Om kunstneren Palle Nielsen       side 5 
 
Bildene i utstillingen        side 6 
 
Myten om Orfeus og Evrydike       side 8 
 
Arbeid med utstillingen        side 9 
 
Noen eksempler på kunstnere som har       side 10 
skildret forfall og krig i sin kunst 
 
Andre kunstprosjekter med Orfeus og Evrydike som utgangspunkt  side 15 
 
Bakgrunnsstoff om de mytologiske skikkelsene Orfeus og Evrydike  side 16 
  



 2 

Utstilling nr 134   
 
ORFEUS OG EURYDIKE 
 
 
En utstilling med 9 linosnitt fra Palle Nilsens berømte serie Orfeus og Eurydike, første del. 
 
Palle Nielsen lagde mellom 1955 og 1959 sin første serie på 53 linosnitt med tema fra den greske 
myten om Orfeus og Eurydike. I myten mister Orfeus sin elskede Eurydike, og i sin dype sorg begir 
han seg på en vandring mot dødsriket for å få henne tilbake. Han får løfte om å få hente henne opp 
igjen til de levende, men han må ikke berøre henne med sitt blikk på veien tilbake fra dødsriket. I et 
øyeblikk vender han seg mot henne og ser da at hun trekkes tilbake mot dødsriket og blir borte fra 
han. 
 
Palle Nielsen skildrer ikke myten slik vi er vant til å møte den. I hans bildeserie er handlingen satt til 
vår egne tid, og myten danner utgangspunkt for å skildre etterkrigstidens mørke stemning og den 
kalde krigens redsel for en ny verdenskrig. Eurydike føres bort og Orfeus kastes omkring i nye 
hendelser mens han forfølger henne uten å være i stand til å gripe inn. Han makter ikke å redde 
Eurydike fra dødens krefter som han skildrer som menn bevæpnet med maskinpistoler. Vi ser han i 
marerittaktige situasjoner, og rammen rundt bærer preg av krig og ødeleggelser.  
 
Bildene er blitt til i etterkrigstiden, men angsten, fortvilelsen og ødeleggelsene som bildene skildrer, 
kjenner vi igjen i reportasjer fra krigen i Syria eller ulike terroraksjoner. Men, Palle Nielsens bilder er 
kunstuttrykk og skiller seg fra virkelighetsskildringer. Med utgangspunkt i myten presenter han er en 
universell tilnærming til menneskets kamper på liv og død.  På den måten kan bildene på en annen 
måte enn nyhetsbilder og politiske reportasjer danne utgangspunkt for viktige samtaler om 
menneskets eksistens og vår egen tid. 
 
Kunst i Skolen har produsert to forskjellige utstillinger, nr 133 og nr 134, som begge består av ni 
forskjellige bilder fra serien. 
 
 
 
 
 
Innhold i utstillingskofferten: 
- 9 grafiske blad 
- Mappe med 2 lærerveiledninger 
- Roll up  
 
En digital bildefil med alle de 18 bildene  
kan lastes ned på  
http://www.kunstiskolen.no/orfeus-og-eurydike-134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kunstiskolen.no/orfeus-og-eurydike-134
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REFERANSER TIL LÆREPLANEN 
 
Fra læreplan i kunst og håndverk 
Etter 7. årstrinn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
-bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og 
uten digitale verktøy 
-benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi 
illusjon av ro og bevegelse 
-bruke egenskygge og slagskygge i tegning 
-bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid 
-lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film 
-samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget 
arbeid med bilde og skulptur 
 
Etter 10. årstrinn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
-bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser 
-tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne 
virkemidler 
-stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer 
-sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst 
-tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv 
 
Fra læreplan i samfunnsfag 
Kompetansemål etter 7. årssteget: 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
-diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje 
mellom meiningar og fakta 
-gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn 
 
Kompetansemål etter 10.årssteget: 
Mål for opplæringe er at eleven skal kunne 
-vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet 
på kva som blir opplevd som fakta og sanning 
-skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar 
påverkar tankar og handlingar 
-drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar 
for nye omveltingar 
 
Fra læreplan i norsk 
Kompetansemål etter 7. årstrinn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  
-uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres 
-bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner 

  -lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og 
reflektere over innhold og form i teksten 
-referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst 
-gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av 
tilbakemeldinger 
-vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold 
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OM KUNSTNEREN PALLE NIELSEN 
 
 

 
 
 
Palle Nielsen er en kjent dansk grafiker (1920-2000).  Sitt store gjennombrudd fikk han med serien 
Orfeus og Eurydike, første del. Den består av 53 linosnitt, og utkom også i bokform i 1959. I 1970 kom 
annen del, Isola. Et mellomspill. Senere fulgte flere serier, og Mennesker i den forladte by, hans siste 
serie, kom i 1998, to år før han døde. Palle Nielsen hadde en omfangsrik produksjon, og hans bilder 
er vist i utstillinger mange steder i verden. Han er innkjøpt av flere offentlige samlinger i Skandinavia, 
men også store museer i andre land, som Museum of Modern Art i New York, er i besittelse av hans 
verker. Palle Nielsen mottok mange priser for sine grafiske arbeider. 
 
Palle Nielsen er spesielt kjent for å skildre opplevelsen av det moderne sivilisasjons avsporing og 
undergangstendenser. Han setter handlingen inn i et byarkitektonisk rom. I Orfeus og Eurydike har 
han valgt noe som ligner det klassiske Roma og en science-fiction-aktig storby som kulisse. Han 
uttalte at han oppfattet virkeligheten så voldsom og sær at han ikke trengte å legge noe til. Bare ved 
å gjengi det man ser, er dramaet stort nok. Han så på tegningen som et slags språk og var opptatt av 
den grad av intensitet man via tegningen er i stand til å uttrykke sine opplevelser med. Han sa selv at 
han slet med tegningene sine, han måtte virkelig anstrenge seg for få fram et han ville uttrykke. 
 
Han så det som sin oppgave ”å aflægge en rapport om, hvad jeg ser, og om at det, jeg ser, er vor 
situations  fuldstændige umulighed, og at der  i erkjennelsen af denne situation ligger et håp”. 
 
 
OM BILDENE I UTSTILLINGEN 
 
Alle bildene er detaljerte linosnitt med små variasjoner i størrelse. Maks høyde er 17,6 cm og maks 
lengde er 25 cm. Handlingen uttrykkes i en bildeserie, men bildene har ikke følgetekst, kun en kort 
tittel. Alle er nummerert, men det er vanskelig å følge en tråd basert på myten. Bildene er i stor grad 
åpne for tolkninger og kan oppleves enkeltvis. 
 
Palle Nielsen var opptatt av å skape rom i bildene og menneskenes plassering i dette rommet. 
Bygninger, veier og plasser skaper en ramme, en slags scene for det som foregår. 
Han så på det å tegne som et språk, og at det som skal fortelles kan få ulike virkemidler alt etter det 
man ønsker å fortelle. 
Bildene er små men veldig rike på detaljer. Flatene er dekorert med forskjellige mønstre, og han 
leker med de mulighetene trykkteknikken gir i å framstille variasjoner i sort og hvitt. Felles for 
bildene er den underliggende uroen, noe som den sort/hvite framstillingen er med på å forsterke. 
Bildene er fulle av kaos, men i et klart og velordnet formspråk. 
 
Bildene har fått en nummerering i utstillingen. Nummeret under er den plassen bildet har i serien. 
Bildets danske tittel er beholdt. 
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Utstilling nr. 134 
 
 
Bilde 1 

 
39. Eksplosjonen 

 
 
Bilde 2 

 
16. Kysten 

 
 
Bilde 3 

 
23. Panik. Langs kysten 
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Bilde 4 

 
27. De truede 

 
 
Bilde 5 

 
29. Flugt 

 
 
Bilde 6 

 
44. I krigens verden 
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Bilde 7 

 
47. Morgen 
 

 
Bilde 8 

 
51. Underverdenens politi 

 
 
Bilde 9 

 
52. Med ryggen mot kysten 
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MYTEN OM ORFEUS OG EURYDIKE 
 
Myten om Orfeus og Eyurydike var kjent i den greske antikken fra 500-tallet f.Kr. De versjonene av 
myten som er kjent i dag stammer fra de romerske dikterne Vergil og Ovid fra rundt 10. F.Kr. 
Versjonen under ble skrevet av Ovid (43 f.Kr- 17 e.Kr)  og er tatt fra en samling med mytologiske 
fortellinger, Metamorphoses. Den latinske teksten er oversatt til norsk av Eiliv Skard. 
 
 
Orfeus hadde ektet Eurydike. Men da hun, nygift, gikk gjennom en blomstereng, ledsaget av en flokk 
najader, styrtet hun død om, bitt i hælen av en slange. Da Orfeus lenge hadde grått og sørget over sin 
hustru, ville han også stige ned til skyggenes rike – og han våget å gå ned gjennom Tænaros-porten til 
dødsfloden Styks. Gjennom flokker av dødninger nærmet han seg dødsrikets gudinne Persefone og 
hennes gemal (Pluto), som hersker over disse dystre egner, og idet han slo strengene, sang han: 

- ”Å, dere som hersker under jorden, det rike hvor hen alle vi dødelige en gang går! Hvis jeg 
får si sannheten uten omsvøp, kommer jeg ikke hit for å se det skyggefulle Tartaros eller for å binde 
helveteshundens tre nakker; nei – grunnen er min hustru. En orm som hun trampet på, endte hennes 
liv med sin gift. Jeg ville bære tapet som en mann, og tør si at jeg forsøkte det; men kjærlighetens 
gud ble for sterk! I verden der oppe er denne gud vel kjent; om han er det her nede, vet jeg ikke; men 
jeg tror det. Dersom ikke sagnet om bruderovet lyger, har kjærligheten også forent dere! Jeg 
besverger dere: ved disse redselsfulle steder, ved dette veldige, tause kaos – gi Eurydike livet tilbake! 
Dere har jo krav på oss alle, før eller seinere iler vi alle til dette ene sted. Her er vårt siste hjem, dere 
har et evigvarende herredømme over menneskeslekten. Også hun vil, når hun har levd sin tid, tilhøre 
dere. Jeg ber ikke om en gave, men bare om et lån! Dersom skjebnen nekter meg denne nåde, da er 
det min faste beslutning ikke å vende tilbake; gled dere ved at vi begge dør!” 
 Da han sa dette og slo strengene til sine ord, gråt de blodløse skygger. Tantalos snappet ikke 
lenger etter det vikende vann. Iksions marterhjul stanset; gribbene holdt opp med å hakke i 
Prometeus’ lever, danaidene tok en hvil fra sine urner, og du, Sisyfos, satt på din stein; det heter seg 
at selv hevngudinnene for første gang felte tårer, beveget av sangen. Dødens dronning orket ikke å si 
nei til Orfeus’ bønn, og heller ikke hennes ektemann, dødsrikets hersker: de kaller på Eurydike. Hun 
befant seg sammen med noen nylig ankomne døde, og gikk ennå langsomt på grunn av sitt sår. 
Orfeus fikk henne igjen – tillikemed en betingelse: han måtte ikke se seg tilbake før han var kommet 
ut av skyggedalen; gjorde han det, ville gaven bli tatt tilbake. 
 Gjennom tause egner går de oppover den bratte sti – steil, mørk og skoddefull. De var ikke 
langt fra randen av jorden da Orfeus – redd for å miste henne, begjærlig etter å se henne – så seg 
om. Straks gled hun tilbake; hun strakte armene ut for å gripes og for å gripe, men den ulykkelige fikk 
bare tak i den tynne luft. For annen gang døde hun – men hun klaget ikke over sin ektemann; hva 
skulle hun klage over annet enn det at hun var så høyt elsket? Hun hvisket bare et siste ”Farvel”, som 
han bare så vidt kunne oppfatte; så gled hun tilbake dit hvorfra hun var kommet. 
 Orfeus tigget og bad om å få komme tilbake over dødsfloden, men ferjemannen holdt ham 
borte. Sju dager sies det at han satt på elvebredden, uvasket og ustelt, uten å ta næring til seg; 
sorgen og smerten og tårene var hans føde. Jamrende over de underjordiske guders grusomhet trakk 
han seg tilbake til Rodope og det stormslagne Hæmos fjell. 
 

 
Ordliste: 
Najader: vann-nymfer 
Tartaros: den dypeste delen av underverdenen 
Tantalos: Sønn av Zeus. I overmot stjal han fra gudene og ble som straff sendt til underverdenen hvor 
han som straff måtte lide evig sult og tørst. 
Tillikemed: I tillegg til 
Rodope: fjellkjede i Nord-Hellas 
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ARBEID MED UTSTILLINGEN 
 
Å snakke med barn og unge om krig og katastrofer 
Barn kan ikke skjermes mot fryktelige nyheter i mediene, men vi kan hjelpe dem å mestre brutale 
nyheter, skriver Solilikki Vettenranta. Hun er professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring 
ved NTNU. Hun har skrevet boka ”Krig og katastrofer i media- De unges møte med brutale nyheter.” 
Hun skriver at nyhetssituasjonen er blitt mer privat og individualisert enn den var tidligere da 
familien gjerne satt sammen rundt tv-en. Nå er barn og unge gjerne alene eller sammen med venner 
når de leser nyheter. Det er i praksis nærmest umulig å hindre at barn får tilgang på nyheter. 
Vettenranta mener at uansett bør ikke barn beskyttes for nyheter. Men, det er viktig at foreldre 
snakker med barna. Taushet er det verste. Måten man snakker om det må tilpasses barnas alder, 
modenhet og kognitive evner. For de eldre barna kan det hjelpe å knytte historiske knagger eller 
geografiske steder til hendelsen. De voksne må ikke lyve, men det er ikke alltid nødvendig å komme 
med alle detaljer. 
Skolen må bli en del av apparatet rundt barn når noe fryktelig inntreffer.  Hun trekker fram et godt 
eksempel fra en lærer i Hordaland: ”Du må rett og slett føle på hvor mye elevene snapper opp, og 
hvor mye behov de har for å prate… Viktigst for meg var å lytte til hvilke tanker de hadde gjort seg og 
så prøve å være med på å sette det inn i et korrekt lys. Det er ikke alt de kommer med som har rot i 
virkeligheten. Det har lett for å balle på seg. 
Barns reaksjoner på katastrofenyheter er et område medieforskerne ikke har sett nok på, mener hun. 
Vi trenger mer forskning på barns opplevelser av krig og katastrofer i media. 
Hun mener personlig at det er viktig at de unge bevarer framtidsoptimismen. Vi blir utsatt for et 
dystert verdensbilde. Barn ønsker seg handling og engasjement. 
Kilde: 
http://forskning.no/2017/02/snakk-med-barna-om-krig-og-katastrofer/produsert-og-finansiert-
av/ntnu 
 
 
Samtale om bildene 
-Studer bildene. Hva ser du? 
-Beskriv ett bilde nøye. 
-Hva kjennetegner menneskene i bildene? 
-Hva kjennetegner bygningene? 
-Les myten om Orfeus og Eurydike 
-Bildene har en sammenheng, men den er ikke så klar i forhold til selve myten. Kan du kjenne igjen 
noe fra myten i de ni bildene i utstillingen? 
-Hvordan er forholdet mellom myter/eventyr og virkeligheten? 
- Hva vil myter (og også fabler og eventyr) fortelle oss? 
-Mange myter finnes med stor likhet forskjellige steder i verden? Hvordan kan de ha oppstått? 
-Orfeus skulle ikke se seg tilbake, hvis han gjorde det ville han miste sin elskede for alltid. Vi bruker 
også uttrykke ”å ikke se seg tilbake” – hva legger vi i det? 
-Hvilken effekt gir det at P N har trykket alle bildene i sort hvitt? 
-Hvert bilde kan oppfattes som om det er skåret rett ut av en fortelling. Hva kan ha skjedd rett før/ 
rett etter? 
-Studer perspektivet i bildene. Hvordan klarer P N å skape rom i bildene? 
-Menneskene i bildene viser sterke følelser. Hvordan har kunstneren uttrykt dette? 
-Palle Nielsen har uttalt at han så det som sin oppgave ”å aflægge en rapport om, hvad jeg ser, og om 
at det, jeg ser, er vor situations fuldstændige umulighed, og at der  i erkjennelsen af denne situation 
ligger et håp”. 
Diskuter hva han kan ha ment med det? 
 
 
 
 
 

http://forskning.no/2017/02/snakk-med-barna-om-krig-og-katastrofer/produsert-og-finansiert-av/ntnu
http://forskning.no/2017/02/snakk-med-barna-om-krig-og-katastrofer/produsert-og-finansiert-av/ntnu
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Praktiske oppgaver 
-Arbeid med linotrykk – bli inspirert av de det ornamentale i Palle Nielsens bilder. De små detaljene 
som er skåret ut i for eksempel bygninger, veggflater, klær og veier.  Velg et enkelt motiv som 
utgangspunkt. 
-Studer ett eller flere bilder. Finn de forskjellige måtene kunstneren har dekorert flatene på. Hvor 
mange forskjellige mønstre kan du finne? Lag en oversikt. 
-Lag en sort/hvitt tegning eller trykk der du bruker forskjellige mønstre til å dekorere flatene. 
-Tegn mennesker i forskjellige bevegelser. Dropp detaljer, konsentrer deg om positurer. 
-Å skildre inntrykk fra hvordan vi opplever verden rundt oss – på godt og vondt 
Ikke bundet til trykkteknikker men den formen som elevene føler best uttrykker det de vil fortelle. 
Stikkord: collage, tegne, male, foto, film, animasjon, tegneserie. 
-Lag egne illustrasjoner til myten om Orfeus og Eurydike. 
-Lag myten som en tegneserie. Den kan lages individuelt eller ved at elevene i gruppa lager en større 
tegning og disse monteres sammen.  
-Studer hvordan menneskene i bildene uttrykker følelser. Tegn mennesker som illustrere forskjellige 
følelsesuttrykk. 
-Dramatiser myten. 
-Street art. Motivene kan ha noe til felles med dagens streetart….. 
-Kan Palle Nielsen ha vært inspirert av Piransesi og/eller Goya? Begge har dystre bilder som skildret 
forfall og krig. Gjør bildesøk på Internett etter kunst av Goya (krigens redsler) og Piranesis ruiner fra 
Roma. Likheter/forskjeller? 
-Finn andre kunstnere som har skildret krig i sin kunst. Lag en presentasjon som viser eksempler på 
krigsskildringer i kunsten. 
 
 
Film 
På YouTube finnes det en film med en fyldig presentasjon av Palle Nielsen. Den passer som 
bakgrunnsstoff for læreren eller de som er spesielt interessert i å bli grundigere kjent med 
kunstneren.  
https://www.youtube.com/watch?v=DQdSsjU17fM 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DQdSsjU17fM
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NOEN EKSEMPLER PÅ KUNSTNERE SOM HAR SKILDRET FORFALL OG KRIG I SIN KUNST 
 
 
 

 
 Giovanni Battista Piranesi (1720-1778)  
 Et bilde fra serien med imaginære 
 fengsler, Carceri d'invenzione. Piranesis 
 bilder er dystre og uttrykker rom 
 hvor mennesket blir veldig lite og 
 hvor omgivelsene kan skape 
 fremmedgjøring og frykt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Francisco Goya (1746-1826) 
Etsning fra serien Fra krigens redsler, Los 
Desastres de la Guerra, en serie med 82 
bilder han lagde fra den spanske 
selvstendighetskrigen (1808-14). 
Skildringene er detajerte med sterke 
følelseuttrykk. Det er ikke forsøk på å 
skape vakker estetikk. 
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Pablo Picasso (1881-1973) 
Et av Picassos mest kjente bilder er Guernica. Han malte dette etter at byen ble offer for en massakre 
under den spanske borgerkrigen. Her er ikke bilde i en naturtro gjengivelse av lidelse, men mer et 
forsøk på å få fram det absurde og galskapen i krigens redsler. 
Bildet er sammensatt av mange forskjellige momenter og vi må selv let i bilde etter symboler og 
sammenhenger. Bildet får også fram det vakre selv i krigsskildringene. 
 
  
 
 
 
 
Käthe Kollwitz (1867-1945) 
Tysk tegner, grafiker og skulptør som 
tilhører de mest betydningsfulle 
kvinnelige tyske kunstnere på 1900-
tallet. I bildene skildrer hun fattigdom, 
sult og krig i første halvdel av 1900-
tallet. Hennes stil går fra naturalistiske 
bilder til å ha sterke ekspresjonistiske 
kvaliteter.  
Se tegninger på 
https://www.youtube.com/watch?v=PE
gsiAR7eAc          
    
 
 
 
 
 
 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Tegner
https://no.wikipedia.org/wiki/Grafikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Skulpt%C3%B8r
https://no.wikipedia.org/wiki/1900-tallet
https://no.wikipedia.org/wiki/1900-tallet
https://www.youtube.com/watch?v=PEgsiAR7eAc
https://www.youtube.com/watch?v=PEgsiAR7eAc
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Banksy (1998-) 
Banksy er kjent for sin samtidsaktuelle urbane gatekunst. Han viser hvordan vold ødelegger uskyldige 
mennesker, og hans kunst har et klart pasifistperspektiv. 
 
 

 
 
 
 
Håkon Bleken (1929-) 
”Krigslandskap” .Håkon Bleken er kjent for sine særegne kulltegninger. De er sorte og dystre og har 
temaer som katastrofer og undertrykkelse. Flere skildrer en verden som er i ferd med å kollapse. 
Tegningene er dramatiske, samtidig gir de et mykt og fløyelsaktig inntrykk når de betraktes på 
avstand. 
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ANDRE KUNSTPROSJEKTER MED ORFEUS OG EVRYDIKE SOM UTGANGSPUNKT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christian Gottlieb Kratzenstein (1783-1816).  
Dansk maler som i 1806 malte denne versjonen av 
Orfeus og Evrydike.  

 
August Rodin (1840-1917). 
Orfeus og Evrydike, marmorskulptur fra rundt 1890. 
 

 
    Orfeus, Evrydike og Hermes. Romersk kopi i  

 marmor fra annen halvdel av 5.årh f.v.t.  
 (Attibuert til Alcamenes, elev av Phidias). 
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Marianne Heier  
Norsk samtidskunstner som arbeider med performance og installasjoner. 
Installasjonen Eurydike ble vist på Kunstnernes hus i 2013. Verket består av en vindeltrapp som man 
kunne klatre opp i og hvor man samtidig var midt i verket. Trappen førte til takvindu som ikke før 
hadde vært tilgjengelige for besøkende. Hvis man går opp trappen går man opp mot lyset. Samtidig 
er det fristende å se seg bak – og slik kan man kjenne på både Evrydikes og Orfeus klatring opp fra 
underverdenen. 
 
 

  
 Eurydike, foto Christina Leithe 
 
 
 
Orfeus og Evrydike som inspirasjon til opera og ballett 
 
Både Christoph Willibald Glück og Hayden har skrevet operaer med tittel Orfeus og Evrydike. Den 
norske opera satt i 2016 opp operaen til Glück i Jo Strømgrens regi. Denne gangen som en blanding 
av opera og ballett. 
Stavinsky lagde en ballett med tittelen Orfeus og Offenbach operetten Orfeus i underverdenen. 
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BAKGRUNNSSTOFF OM DE MYTOLOGISKE SKIKKELSENE EVRYDIKE OG ORFEUS 
 
Når man leser bøker om gresk og romersk mytologi kan det være overraskende at framstillingene 
ikke alltid er helt sammenfallende. Det skyldes at oldtidens forfattere har litt forskjellige varianter av 
hvordan samme skikkelse framstilles. Det gjelder også for Orfeus og Evrydike.  
Det finnes mange bruddstykker av myten om Orfeus, det overleveres at han er sønn av Apollon og en 
av musene, men også at han har et annet opphav. Orfeus var sanger og dikter, og han var en mester i 
å spille lyre. Det ble fortalt om han at han kunne få hele verden til å leve i og med sine toner. 
Et sagn forteller at etter at Orfeus hadde mistet sin Evrydike slo han seg til i en hule i Thrakien. Der 
levde han ensom i syv måneder med bare lyren som selskap. Naturen lyttet til han, ørnene svevde 
ned fra himmelen og trærne glemt at de hadde røtter for å komme til han. De halvville innbyggerne i 
Thrakien kom til hulen for å lytte til musikken. Han så ikke lenger etter kvinner, var bare sammen 
med unge menn. Nattemørket hadde tatt bolig i han. Thrakerne var ivrige Dionysosdyrkere, og 
bakkantinnene holdt til i bergene om natten. Kanskje de ikke likte hans eneboertilværelse, eller 
svingningene i han mellom kreftene av den lyse Apollon og den mørke Dionysos – men en dag 
overrasket kvinnene han i forbindelse med en rituell Dionysosfeiring.  De var omtåket av vin eller i 
ekstase og plutselig styrtet de over han og flådde han i stykker. De rev hodet av han og kastet 
kroppsdelene i elven. Hodet ble ført med strømmene ut på havet og videre med bølgene i Smyrna 
der det ble begravet i et kapell for en helt. 
Et annet sagn forteller at han dro rundt i Thrakien og søkte tilhengere for sin lære. Mange unge menn 
sluttet seg til han, noe kvinnene ikke likte. De turte ikke å gå løs på han, men en dag drakk de seg til 
mot og overfalt han da han var alene. 
Ennå et sagn forteller at de morderiske menadene naglet Orfeus avhugde hode til hans lyre og kastet 
det i havet hvor det svømte videre selv til tonene av den klingende lyren. Strømmen førte det til øya 
Lesbos. Der ble hodet begravet i Dionysostempelet, mens lyren skal ha blitt hengt opp som offer i 
Apollontempelet. Slik fikk han ro, det mørke og det lyse i han ble endelig forenet. 
Noen forskere mener at det gjemmer seg en historisk person i sagnets Orfeus, men det kan ikke 
bevises. Religionshistorien omtaler Orfeus som en religionsstifter. Vi kjenner religionen bare fra 
sitater og senere omtale, men disse gir et visst bilde av hovedtrekkene i orfismen. 
 
Navnet Evrydike har en betydning som kan oversettes med ”den vidtherskende”. Det er kun 
herskerinnen i underverdenene som ville fått et slikt navn i det gamle Hellas. Så da Orfeus gikk ned til 
dødsriket var det kanskje selve underverdens dronning han var blitt forelsket i og som han prøvde å 
få med seg opp. 
 
I Orfeus møter vi en skikkelse som er kjent fra folkeeventyr som er utbredt fra Nord-Amerika til 
Japan. Helten som overvinner eller drar ut for å overvinne døden, eller som drar til verdens ende for 
å vinne seg en kone. Et annet trekk vi kan kjenne igjen fra andre skildringer av underverdenen, er det 
at de levende ikke må se de døde.  
 
  
 
 
 
(Kilde: Leo Hjortsø: Græske guder og helte, Politikens Forlag, København 1984) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUNST I SKOLEN 

Kunst i Skolen (KiS) er en frittstående medlemsorganisasjon som  
i over seksti år har tilbudt et bredt utvalg kunstpedagogiske tjenester 
og materiell produsert spesielt for undervisningsinstitusjoner. 

Kunst i Skolen har som formål:
• Å	arbeide	for	at	visuell	kunst	skal	få	en	sentral	plass
i	lærings-	og	holdningsdannende	arbeid	i	skolen.

• Å	bidra	til	å	vekke	interessen	for	og	gi	kunnskaper	om	visuelle
uttrykksformer	slik	de	er	kommet	til	uttrykk	i	tidligere	tider	og	i	dag.

• Å	sette	i	verk	tiltak	som	gir	opplevelser,	og	som	utvikler	kunstforståelse,
skapende	evner,	kritisk	sans	og	følsomhet	overfor	visuelle	uttrykk.

Vår hovedoppgave er produksjon og administrasjon av kunstutstillinger som 
turnerer mellom skoler i hele landet. Når skolene mottar en utstilling følger 
det med skreddersydde undervisningsopplegg med referanser til målene i 
Kunnskapsløftet. Gjennom Kunst i Skolens vandreutstillinger får mange tusen 
skolebarn hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og originalkunst.

For å gi skolene læremidler med godt bildemateriale, produserer vi digitale bilde-
presentasjoner med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design. Vi arrangerer årlige 
lærerkurs og studiereiser, og kan bistå skolene i forbindelse med kunstinnkjøp.

Medlemmer mottar månedsbrev med informasjon om nye 
utstillinger, bildepresentasjoner, kurs og månedens bilde. 
Medlemmer får også rabatt på kunstkjøp i vårt galleri. 

Kunst i Skolen er medlem i SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag.

KUNST I SKOLEN 
Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate                                                                
0551 OSLO
23 35 89 30
Org.nr. 970 133 402
kis@kunstiskolen.no
www.kunstiskolen.no

KUNST 
KREATIVITET 
KOMPETANSE
KUNST I SKOLEN siden 1948
www.kunstiskolen.no


	Francisco Goya (1746-1826)
	Etsning fra serien Fra krigens redsler, Los Desastres de la Guerra, en serie med 82 bilder han lagde fra den spanske selvstendighetskrigen (1808-14).
	Skildringene er detajerte med sterke følelseuttrykk. Det er ikke forsøk på å skape vakker estetikk.

