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BILDER FRA TIBET 

Denne utstillingen fra Kunst i Skolen inneholder 5 malerier som har nær tilknytning til 
tibetansk buddhisme. Bildene, som kalles thankaer, er håndmalt i tradisjonell stil på rispapir 
eller lerret. Thankaene er en av de viktigste billedkunstformer i Tibet. De er hovedsakelig 
malerier på stoff som settes i en ramme eller rulles sammen, og finnes i templene, i klostre og 
i private hjem. De tibetanske kunstnerne har funnet sine motiver fra buddhismens rike verden 
av symboler og legender og fra Buddhas og de store helgeners liv. 

Utstillingen egner seg godt til tverrfaglig arbeid. Læreplanen for kunst- og håndverk legger 
vekt på hvordan inspirasjon fra kunsthistorie og kunstverk fra vårt flerkulturelle samfunn kan 
danne utgangspunkt for elevenes eget skapende arbeid. Å jobbe med form, farge og 
komposisjon, og blant annet symbolbehandling er sentralt innenfor visuell kommunikasjon. 
Innenfor Religion, livssyn og etikk er et av kompetansemålene etter 4. Trinn: å gjenkjenne 
kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til buddhismen. Etter 7.trinn: å presentere 
ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til buddhismen. Etter 10.trinn: å beskrive og 
reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til buddhismen.  
I samfunnsfag skal elevene etter 7.trinn ha kjennskap til verdensdelen Asia. 

Med utstillingen følger to teksthefter og det tibetanske flagget. 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

Buddhistisk maleri - en kort historikk s. 3
Bildenes håndverksmessige bakgrunn og funksjon s. 4
Tekst til bildene s. 5
Forslag til hvordan utstillingen kan brukes i skolen s. 6
Kopieringsoriginal s. 7
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BUDDHISTISK MALERI 
Kortfattet historikk 
 
Tibetansk kunst, slik vi kjenner den i dag, oppsto da buddhismen ble innført på 600-tallet  
e. Kr. Tibetanerne overtok da buddhismens rike kulturtradisjoner som hadde utviklet seg i 
India i løpet av de ca. 1000 år den hadde eksistert der. Bortsett fra historiske framstillinger, 
fant de tibetanske kunstnerne alle sine motiver fra buddhismens rike verden av symboler og 
legender, fra Buddhas og de store helgeners liv. 
 
Sammen med denne strømmen av nye ideer og tradisjoner, fulgte mange kunstnere fra de 
omkringliggende buddhistiske land. Disse var også med på å skape den kulturelle 
oppblomstring som kom. Det stedet hvor dette først skjedde, var kongeriket Guge i Vest-Tibet 
i det ellevte og tolvte århundre, hvor innflytelse fra Kashmir inspirerte tibetanerne til å skape 
praktfulle fresker og skulpturer.  
 
Den kanskje viktigste innfallsporten for innflytelse fra India var byen Gyangtse, et viktig 
kulturelt sentrum i Sør-Tibet. Her absorberte man den negalesiske kunsttradisjonen som 
inneholdt mange elementer fra den såkalte Pala-kunsten i Bengal i Øst-India. Denne 
indisk/negalesiske tradisjonen ble siden hovedstrømmen i tibetansk maleri. Denne tradisjonen 
er kjennetegnet ved at det er en visjonær kunst som på uendelig mange måter forsøker å gi 
en synlig framstilling av buddhismens religiøse innhold samtidig som den er bestemt av 
strenge ikonografiske regler.  
 
Fra det femtende århundre ble særlig Øst-Tibet sterkt påvirket av kinesisk maleri. Motivvalg og 
komposisjon av bildene ble ikke forandret, men man kan se den kinesiske innflytelsen i at man 
på denne tiden forsøker å skape dybde i bildene ved å framstille landskaper med fjell og trær, 
planter, fugler og dyr, skyer og drager. 
 
Til tross for at tibetansk malerkunst inneholdt forskjellige retninger og påvirkninger fra 
forskjellige land, mistet den aldri sitt enhetlige preg, fordi stilart og skole var alltid av mindre 
betydning enn innholdet som var intimt knyttet til buddhismens idéverden. Tibetanerne nøyde 
seg heller aldri med å kopiere fremmede stilarter, men skapte en særegen kunst som var fullt 
og helt deres egen. 
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BILDENES HÅNDVERKSMESSIGE BAKGRUNN OG FUNKSJON 
 
Tibetanerne maler som oftest på lerret eller rispapir. I den religiøse billedkunsten har 
thankamaleriet en meget framtredende plass. Thankaer males på lerretstoff, også av og til på 
silke, som spennes ut på en treramme. Stoffet blir først grunnet med en blanding av kritt og 
gummi arabicum. 
 
Tradisjonelt tegner mesteren opp en forhåndsskisse med et stykke kull. Deretter går han over 
skissen med svart blekk og markerer hvor de forskjellige fargene skal legges på av elevene. 
Når elevene har gjort dette, går mesteren over arbeidet og skyggelegger med lysere farger 
utvunnet av blomster og urter. Til slutt legges gull på visse detaljer, dette gnis blankt med et 
avrundet redskap laget av agat. Etter tradisjonene er øynene de siste som males og dette 
gjøres i forbindelse med en seremoni som kalles ”å åpne øynene”. Deretter sys den ferdige 
thankaen inn i en brokaderamme av de vakreste stoffer. Det er praktisk fordi man på denne 
måten kan rulle thankaen sammen så den blir lett å frakte. ”Verdslige” bilder males som oftest 
på rispapir. Da brukes den samme pulvermaling, blandet med limvann, som på thankaene.  
 
Tradisjonelt lages fargene slik: blått av finmalt lapis lazuli, vermillionrødt av sinober, gult av 
svovel, grønt av jade og rosa av bestemte blomsterkronblad. Thankamalerne har i nå gått over 
til å bruke mer moderne, kjemiske farger på grunn av den vanskelige tilgangen på råstoffer. 
 
For å lage en pensel, dypper man en pinne av tamarisk eller bambus i lim. Kunstneren 
plasserer, med stor omhu, ett og ett hår til penselen har den ønskede tykkelse. Hårene fra en 
liten himalayisk villkatt, ”Sa”, er de beste, men de bør trekkes ut av halen på et levende dyr, 
fordi de da blir mer spenstige. Tilslutt blir busten bundet sammen med en silketråd som også 
er dyppet i lim. I dag kjøpes det vel flere pensler enn det lages. Et thankamaleri ansees som 
et stykke håndverk, men noen av dem er til dels meget hellige gjenstander, spesielt de som 
har vært i høyere lamaers eie, ofte gjennom flere inkarnasjoner.   
 
Bildene komponeres etter faste regler. Komposisjonen er variasjoner over en symmetri 
om den loddrette midtakse. Den sentrale religiøse figur plasseres alltid i midtaksen. Omkring 
figuren males de billedelementer som forklarer eller utdyper figurenes religiøse betydning. 
Den enkelte del av bildet har en bestemt religiøs betydning, og skal derfor males etter 
fastlagte mål og proporsjoner. 
 
Den tradisjonelle kunstnerutdannelsen er en mesterlære, hvor eleven gjennom årelang trening 
lærer å beherske den ikonografiske tradisjons uttrykksformer og maleteknikk. Maleriene blir 
brukt i forbindelse med religiøs tilbedelse, men deres viktigste funksjon er å hjelpe til å utvikle 
meditasjon over forskjellige former og farger som blir framstilt på thankaene. De blir gjerne 
hengt opp over altere som er dekket med smørlamper, røkelse og rituelle gjenstander av 
forskjellig slag. Thankaer som ofte framstiller Buddha og buddhistiske helgener blir hengt opp 
både i templene og i hjemmenes alterrom. Noen thankaer blir bare hengt opp under spesielle 
seremonier. I Tibet ble thankaer aldri kjøpt eller solgt, men skiftet bare eier som gave. 
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TEKST TIL BILDENE  
 
Hvert bilde er nummerert på baksiden: 
 
1. Buddha Sakyamuni 
Malt av Nyingmapa Lama , på lerret. 
Bildet viser Gothama Buddha, den store vismann som ca. 500 f. Kr. grunnla buddhismen. 
Ungdommen tilbrakte han i en isolert tilværelse med sin rike familie. Hans indre trang til full 
opplysning fikk han til å forlate palasset, og vandre rundt på søken etter kunnskap i flere år. 
Til slutt satte han seg under et tre og bestemte seg for å forbli der til han erkjente sannheten 
om sinnets natur. Etter syv dager i dyp meditasjon ble de siste slør trukket bort, og han fikk 
den fulle erkjennelse – en Buddha. Stedet hvor dette skjedde, heter i dag Bodhgaya. 
En stikling av treet er i dag vokst til et kjempestort tre på nøyaktig samme sted hvor han en 
gang satt. Treet heter Bodhitreet. Bodhgaya er det sted hvor flest pilegrimmer drar fra alle 
verdensdeler. 
 
 
2. Lamadanser 
Malt på rispapir. 
Bildet viser en lama som utfører den berømte ”svartehatt-dansen”. Ved store høytider i 
tibetanske klostre, blir det oppført religiøse danser som framstiller menneskets vei til 
opplysning, frelse og det godes seier over de mørke krefter. 
 
 
3. Fremtredende buddhistfilisofer 
Malt på lerret. 
 
 
4. Grønn tara 
Malt på lerret. 
Grønn tara er en manifestasjon av Amitaba, Buddhaen av medfølelse. Hun er den universelle 
mor, opphavet til alt og alle, visdommen og den store beskytter. Hun har en meget 
framtredende plass i tibetansk buddhisme, og hennes mantra summer evig i Himalayafjellene. 
 
 
5. Livshjulet 
Thankamaleri. Malt på lerret. 
Livshjulet er et av de mest alminnelige motiv i tibetansk religiøs kunst. Det blir gjerne hengt 
opp ved inngangen til templer, og gir en billedlig framstilling av det buddhistiske univers. Fordi 
buddhismen ikke setter noe skille mellom menneskets indre og ytre verden, blir livshjulet først 
og fremst en framstilling av menneskets eget sinn. For den tibetanske buddhist som kanskje 
ikke kan studere de hellige skrifter, blir dette bildet en viktig lærebok i buddhisme. Den 
framstiller det ufrelste menneskets verden og de forskjellige tilstandene det opplever når det 
er dominert av de tre sinnsgifter, hat, egoistisk begjær og uvitenhet. Disse tre er symbolisert 
midt i bildet ved en slange (hat), en hane (egoistisk begjær) og en gris (uvitenhet). De seks 
feltene illustrerer hvilke verdener eller tilstander man befinner seg i, alt etter hvilke følelser 
som er dominerende. 
 
Nederst i livshjulet ser vi helvetesverden med alle slags fryktelige lidelser. I en gammel 
buddhistisk tekst står det: ”Hvem har skapt dette brennende jerngulv? Og voktere som 
brenner og piner oss? Hvor kommer de fra?” Buddha sier at alle disse fenomener er 
projeksjoner fra ”et sinn som er fylt av hat”. De forskjellige verdener er altså egentlig 
forskjellige mentale tilstander.  
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Paradisverdenen øverst i hjulet viser den tilstand man opplever som resultat av gode 
gjerninger. Men på grunn av ens stolthet bærer denne tilstanden kimen til lidelse i seg, fordi 
den er forgjengelig. 
 
Ved siden av paradisverdenen ser man et tre som vokser  i halvgudenes verden, men dens 
frukter plukkes i paradisverdenen. Dette er den verden man opplever når sinnet er behersket 
av misunnelse. Dyreverdenen er en tilstand der dumhet eller sløvhet er den dominerende 
følelse. Mennesketilstanden er den verden hvor begjæret hersker. Grådighet blir framstilt i ”de 
sultne ånders verden”, hvor man aldri får tilfredsstilt sine begjær.   
 
Det ytterste feltet framstiller ”den tolvleddede årsakskjede” som viser hvordan de psykologiske 
prosesser som binder mennesket til lidelse, foregår. Livshjulet blir holdt av Yama, dødens 
konge. Han tilsvarer ”mannen med ljåen” i vesten, og viser at alt som mennesket opplever i 
denne verden, er underkastet forgjenglighetens lov. 
 
 
 
FORSLAG TIL HVORDAN UTSTILLINGEN KAN BRUKES I SKOLEN 
 
Bildene vil gi elevene en opplevelse av den tibetanske religiøse kunsten. Dette er bilder som 
har et fast tradisjonelt motiv og en klar funksjon, noe som skiller disse bildene fra den kunsten 
elevene ellers møter i dag. Det kan være interessant å sammenligne bildene med kjente 
religiøse motiver i europeisk malerkunst.  Utstillingen kan monteres i sin helhet i et fellesrom, 
gjerne sammen med det tibetanske flagget (dette har vi fått fra Den norske Tibetkomité). Hvis 
det ikke finnes et egnet felleslokale, kan det være et alternativ å velge ut noen bilder og rydde 
plass for disse i klasserommet. 
 
Arbeid med bildene 
For å kunne forstå disse bildene, og dermed få et bedre utbytte av utstillingen, er det 
nødvendig å bringe videre til elevene noe av bakgrunnsstoffet i dette tekstheftet. Dette kan 
etterarbeides ev muntlig eller skriftlig. 
 
Elevene kan arbeide på egenhånd eller i grupper med oppgaver som ikke er så avhengig av 
bakgrunnstoffet, f eks:  

 På hvilken måte skiller disse bildene seg fra andre malerier dere har sett? 
 Sammenlign disse bildene med kjente malerier fra europeisk religiøs kunst?  

Diskuter likheter og forskjeller. 
 Hvordan er komposisjonen i disse bildene: plassering av figurene, forgrunn, bakgrunn, 

perspektiv, skyggelegging osv. 
 Hva karakteriserer fargebruken i bildene? 
 Hvordan er mennesker og dyr skildret: naturalistisk, stilisert, statisk, i bevegelse osv. 
 Studer framstillingen av tekstiler, hår, hud, pels osv. Beskriv hva du ser. Hva virker 

fremmedartet, hva virker kjent? 
 Kan du fortelle noe om hva figurene representerer? 
 Hva vet du om rispapir, hvordan framstilles det? 
 Bruk Internett og søk på Tibet og buddhistisk kunst. Lag en presentasjon. 
 Bruk bildene til inspirasjon for egne tegninger og malerier. 
 Forsiden på heftet kan kopieres og brukes til enkel fargeleggingsoppgave. 
 Bli kjent med Tibet og tibetansk kunst ved å se på filmer på YouTube. 
 Fargeleggingsoppgave. Kopieringsoriginal, se siste side. 
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Bildene kan være en fin bakgrunn ved en større tverrfaglig presentasjon av Tibet og 
buddhismen. Kanskje noen av elevene kan presentere bildene for de andre på skolen, og 
fortelle om hvordan de er laget og hva de symboliserer. Dette kan også være et spennende 
innslag for eksempel på en foreldrekveld. 
 
Aktuelle lenker: 
Den norske Tibetkomite  www.tibet.no 
Om Tibet wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Tibet 
Om Tibet Store norske http://snl.no/Tibet 
Buddhismen wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Buddhisme 
Buddhismen Store norske http://snl.no/buddhisme 
Tibetansk buddhisme http://www.tibetansk-buddhisme.no/Buddhas-l-re/ 
Buddhistforbundet http://www.buddhistforbundet.no/sprsml.shtml 
”Fascination Tibet”  http://www.youtube.com/movie?v=26SpdboVvTk&feature=mv_sr 
Thangka painting http://www.youtube.com/watch?v=28t94M8brfM 
The making of Thanga painting http://www.youtube.com/watch?v=iXvWfOESMRQ 
 

LYKKE TIL! 
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Kopieringsoriginal 
 
 



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 
Kongens gate 2
0153 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




