Blik på døden ifølge 9. klasse, Sorø Privatskole.

Hvordan vil du gerne mindes

Hvad vil kunstneren fortælle
gennem materialet?

I ikonerne gengives de hellige personer ikke på
en realistisk måde men som ensartede arketyper,
der males i overensstemmelse med traditionen.
Der findes fx over 200 forskellige Gudsmoder
varianter, men ikonmaleren må ikke lave sin egen
fortolkning. På den måde er ikonmalerens tekniske
kunnen i centrum, og han fremstår som et anonymt medie for det guddommelige.

Den anonyme ikonmaler
Hvor kommer materialet fra?

Hvor langt vil du gå for din sag?
Hvis du skulle kæmpe for en sag, hvilken en skulle det så være?

Din sag!

tro
identitet
følelser kropliv
ensomhed politik
samfund frihed sport
nærvær musik
ideologi
savn død
trøst

Ill: fra Temaavisen OPBRUD udgivet af
iBureauet/Dagbladet Information

Hvad betyder døden for dig?
Hvilke værdier har materialet?

Find et kunstværk i samlingen, der fx bruger sjove, provokerende, industrielle, hverdagsagtige eller kostbare materialer.

Ikoner fra det arabiske forår
Undervisningsmateriale: 7.-10. klasse

- fantastiske fortællinger og nye perspektiver

Syv ud af ti danskere kalder sig selv for troende, og samtidig bruger vi folkekirken mindre
og mindre. Hvor går vi hen med vores tro, og
har troen fået nye former og udtryk?

Kunstnerens brug af materialet har ændret
sig gennem tiden. Materialet er fx kommet fra
naturen, industrien, lossepladsen eller kunstnerens egen krop,

Måske kender du nogen, der gang på gang aflyser en
aftale, fordi de skal træne? Og når de endelig møder
op, medbringer de deres egen mad, en særlig diæt.
Andre klatrer i bjerge uden sikkerhedsreb eller surfer
på tog. For nogle er sundhed og kontrol en personlig
tro, mens andre lever livet gennem ekstremerne og
rusen. Tro handler både om liv og død: Hvad får os
til at føle, at vi lever, og hvordan kan vi leve med det
faktum, at vi skal dø?

Gennem kunsthistorien har materialet ofte fungeret
som et middel eller et redskab. Det har ikke værdi i sig
selv men skal omformes af kunstneren. I dag bruges
alt tænkeligt materiale i kunsten - fx har kunstneren
Damien Hirst beklædt et menneskekranium med diamanter, og kunstneren Piero Manzoni har konserveret
sin egen afføring på dåse.

De russiske ikoner summer af drama og fortællelyst. Flere handlinger sker på samme tid
som i en tegneserie, og når Johannes døberen
halshugges, ser vi ham både før og efter halshugningen. Der er store følelser på spil, og vi
ser helte, der ofrer livet for en større sag.

Det forførende billede

Ikon betyder billede. I din hverdag kan du fx møde
ikoner på din computer og smartphone. Mennesker
kan også være ikoner: fx politiske ikoner, sportsikoner
eller stilikoner fra mode-, film- og musikverdenen.
Ofte er ikoner ’et billede på noget’. En genkendelig
ydre ’form’ med et indhold, du nemt kan afkode, og
som hjælper dig med at navigere og finde vej.

Samtale på tværs af tid og rum

I vores hverdag er vi omgivet af billeder og
visuelle indtryk, der kan få os til at stoppe op
eller påvirke os, uden vi bemærker det. De kan
manipulere, overbevise, chokere og forføre.

Din virkelighed kan virke langt fra klostrenes meditative og religiøse ro, hvor munkene skrev
ikonerne. Du har ikke oplevet de historiske kampe og intriger, der udspillede sig på grund af
ikonerne, og du kan måske have svært ved at forholde dig til ikonerne som et religiøst objekt.
Du skal nu i samtale med en udvalgt ikon på tværs af tid og rum: hvad har I til fælles, hvad vil
du gerne vide osv.

Reklamer omgiver os i hverdagen. Du lokkes fx af farver
eller en spændende overskrift, og reklamen lover dig
måske et nemmere, bedre og sjovere liv. Ofte falder dit
blik på de reklamer, du møder på din vej, uden at du
tænker over det. Det sker bare – billedet forfører dig.

Fodboldspilleren Lionel Messi er et ikon for mange.
Han er nem at genkende og fremtræder ikonisk i F.C.
Barcelonas striber, men han er også et menneskeligt
forbillede, der kan skabe en ny tro, vilje og mod.

Vælg en ikon (sæt en ring om tallet) og skriv videre på sætningerne:

Ikonerne kan ses som en slags kirkens reklame for
sig selv. I 726 indleder den byzantinske Kejser Leo III
Isaureren den såkaldte ikonoklasme (billedstorm) rettet
mod ikonerne og kirkens magt. Næsten alle ikoner ødelægges, og mindst 60.000 munke og nonner må flygte.
Historikere mener, at kejseren blev populær, fordi flere
ikonmalere også malede ’syndige’ motiver: portrætter af
prostituerede, sangere, dansere og væddeløbskørere
blev hængt op i det offentlige rum.

De russiske ikoner på Sorø Kunstmuseum

Sådan laver du en ikon

Indledning

FANTASTISKE FORTÆLLINGER
Lionel Messi

LIV-DØD-MINDE

Gudsmoder Korsunskaja, 18. årh.
Under Gudsmoderens øje ser man en tåre formet som et lyn. Lynet er egentlig
en ’fejl’ eller krakelering i træet, som ikonmaleren har opdaget og bruger som et
symbol: Gudsmoderen fælder en forsonende tåre på menneskehedens vegne.

Skt. Georg og dragen, 17. årh.

Ikoner

Kunstens materiale

er fra 1500-1800-tallet, og de blev malet af munke i
klostre isoleret fra omverdenen. På ikonerne kan du
fx se Treenigheden (Faderen, Sønnen og Helligånden), Jesus, Jomfru Maria og andre hellige personer, der skildres med tydelige karaktertræk: kloge,
strenge, retfærdige, milde, alvorlige, kærlige etc.

Når du dør, holder hjertet op med at slå, og din krop opløses. Men hvor ’forsvinder’ vi hen? Gå
sammen i grupper og diskutér følgende:

Det såkaldt arabiske forår er betegnelsen for folkelige demonstrationer,
oprør og revolutioner, der startede i
Tunesien og Egypten og derefter bredte
sig til en række andre arabiske lande.
Den tunesiske grønthandler Mohammad
Bouazizi satte i december 2010 ild til sig
selv i protest mod myndighederne. Det
fik protesterne til at eskalere, og i dag er
han ikon for det arabiske forår.

materialeeksperimenter

Ikonerne var oprindeligt en slags
tegneserie for den troende, der ikke
kunne læse Biblen. I den ortodokse
tro og kirke opfattes ikonerne som
et vindue til det guddommelige, og
ikonernes hellige personer kan formidle kontakten til Gud.

Kunst for alle sanser
I mødet med kunsten aktiveres alle sanser.
Man kan fx føle en knurren i maven, høre
vandets brusen, dufte skoven eller fornemme
hovedpersonens angst.
I den ortodokse kirke spiller sanserne en vigtig rolle.
Man hører sangene og ordene, man ser ikonerne, man
smager vinen, man dufter røgelsen og man kysser ikonen. Brugen af sanserne gør budskabet mere levende
og det guddommelige mere nærværende.

Dualisme
I naturvidenskaben, kirken og
’vestlig’ filosofi skelner man ofte mellem 2 ’verdener’: ideer vs. fænomener
(ting), krop og sjæl etc. De to dele
opfattes som skarpt adskilte og inddelt
i et tydeligt hierarki, mens ikonerne
kan ses som et vindue eller bindeled
mellem de to verdener.

Ofte har det visuelle forrang i vores tilgang til billeder
og kunst, og med ord og begreber beskriver vi, hvad
vi ser. Men mennesket erkender og lærer gennem
brug af alle sanserne. Fx kan et minde træde levende
frem for os gennem et bestemt stykke musik eller en
smag.

Ikonoklasmen (726-843)
Teologisk begrundes ikonoklasmen i
det jødiske og islamiske billedforbud.
Islam forbyder billeder af personer og
ting, mens jødedommens billedforbud
lyder: ’Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe
i himlen eller nede på jorden eller i
vandet eller under jorden.’
Johannes døberen halshugges

Ikon for alle sanser

Den 12-årige Jesus i templet

Skt. Paraskeva

Vælg en ikon og find derefter:

Ikon

Twiggy var 1960’ernes mest kendte stilikon.
Hendes store mørke øjne og spinkle drengede look blev idealiseret af mange.

Gennem ikonerne bliver den ortodokse troende en
del af et kirkeligt fællesskab, hvor der ikke skelnes
mellem liv og død. Gennem bønnen til ikonernes
hellige personer kan den troende få del i deres aura.
Præcis som i dag, hvor man dyrker ikoner, fordi man
ønsker at spejle sig i et kropsligt, politisk eller kunstnerisk ideal.

Træet findes i naturen. Det skal tørre i lang
tid og forbehandles med materialer som
kridt og lim. Når det er tørt, skal ikonen
males. Farvepulveret kommer fra naturen,
fx fra insekter, planter og sten, og blandes
med æggeblomme og vand. Malingen
skal være tynd og elastisk og
påføres i mange lag.

Sankt Georg og dragen er historien om en frihedskæmper, der befrier en by fra en drage og omvender byen
til den kristne tro. Byens hedenske præster prøver at
mildne dragen gennem menneskeofringer, og en dag
står datteren af byens hersker for tur. I sidste øjeblik bliver hun reddet af Skt. Georg, der gennemborer dragen
med sit spyd. Skt. Georgs budskab er, at hans kristne
tro gav ham styrken og modet til at bekæmpe dragen,
og ikonen er således et eksempel på, at helgener kan
samle folk omkring sig i kampen for en bestemt sag.

Den personlige tro
•
•
•
•
•

Reklamer – hvem sætter grænserne?
Gå sammen i grupper. Find eksempler på reklamer eller billeder i det offentlige rum, der har
provokeret, chokeret eller givet anledning til diskussion. Kan man vise alle motiver i det offentlige rum og i aviser?

Du er...

et
en
en
en
et

stykke musik
duft
genstand/et materiale
smag
billede, der passer til ikonen.

Fremlæg dine valg for klassen.

Overskrider denne anti-rygningskampage
jeres grænser?
Jeg vil have at...
Hvorfor/hvorfor ikke?:

Dit personlige ikon!
Jeg vælger

Fortæl mig...
som mit personlige ikon.

Hans/hendes ”ydre” kendetegn er:

Du skal møde...

og hans/hendes ”indre” kendetegn er:
Jeg forbinder ham/hende med følgende symboler:

Vi skal...

Jeg har valgt ham/hende fordi:

Ikonen Gudsmoders hensoven: Sanseindtryk valgt og bearbejdet af 9. klasse på Sorø Privatskole.
Musikvalget var Mozarts Requiem og rapperen L.O.C.’s Tortur.

• Hvad synes I om Jokerens personlige udgave af Fadervor?
• Hvad er nyt og hvad er genbrug?
• Skriv din egen Fadervor!

Man beder til ikonerne, ligesom man beder til Gud gennem Fadervor. Meget tyder
på, at tro stadigvæk betyder meget for mennesket – prøv blot at lytte til rapperen
Jokerens ’Bøn fra en player’ eller læs teksten her. Diskuter følgende to og to:

Fadervor i dag

Lyrik af Henrik List og J. Dahl

Fader Vor
Du som styrer i himlen
Respekten er din – Jeg er nede med dit rige.
Ske din vilje i mit kvarter, som den sker i alle andre kvarterer.
Tak for den gode æder, vinen og de smukke mennesker
du omgiver mig med.
Jeg ved du altid har min ryg, når jeg har fucked up,
og på samme måde vil jeg altid have mine homies ryg,
når de er på skideren,
og endda tilgive dem, der kopierer mine Cd’er.
Fristelserne lurer overalt i min del af byen, men giv mig styrke,
mod og visdom
til at forvandle dem til inspiration i stedet.
Pas godt på dem jeg elsker, dem jeg ikke elsker og selv på dem,
som playerhater på mig.
For Evigt, der.
Amen

Bøn fra en player (uddrag)
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Paternitas. 15. årh.
Man må egentlig ikke male Gud. Men mange, heriblandt også ikonmalere, der kendte til billedforbuddet,
maler ham alligevel. Måske gør det Gud lidt mere
nærværende og personlig – ligesom når man retter sin
bøn direkte til Gud.

