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I denne oppgaven skal du velge et maleri og forsøke å 
gjenskape maleriet ved å ta et bilde som ligner mest mulig. Du 
står fritt til å velge hvilket maleri du ønsker å bruke. 

Du skal levere oppgaven som en .pdf-fil med bilde av både maleriet du 
har brukt, inkludert navn på kunstner, samt fotografi av gjenskapningen 
du selv har laget. Bildene skal stå side om side, og dekke et helt A4-ark.  

Bildet skal inneholde deg på en eller annen måte, og skal ikke bare bestå 
av objekter eller kun andre personer. Du står likevel fritt til å bruke 
personer rundt deg, i tillegg til rekvisitter. Fotografiet eller "artfien" du tar, 
trenger ikke være prikk likt som bildet, spesielt om det er ting i bildet du 
ikke kan få tak i. I så fall kan du bytte ut med lignende objekter du finner 
rundt deg som kan fungere. 

Ting å være bevisst på: 
• Lys er alltid viktig i et maleri, og derfor viktig i dette bildet. Studer 

hvordan lyset er i maleriet, og forsøk å gjenskap det i bildet du tar. Er 
lyset fra siden, ovenfra eller er lyset flatt? Er det mye eller lite 
kontraster i bildet? 

• Komposisjon er en annen ting å være bevisst på. Hvordan er ting stilt 
opp i bildet, er motivet nært kamera eller langt unna? Til høyre, venstre 
o.l. Er det objekter i bakgrunn eller forgrunn?  

• Forsøk å få komposisjonen så riktig som mulig. 
• Farger. Forsøk å gjenskape fargene i bildet så godt som mulig. Har 

personen på seg en rød skjorte, bør du forsøke å bruke de samme 
fargene. Det samme gjelder for bakgrunnen. En del fargekorringering 
kan gjøre i etterkant. Se lenken til Pixlr E-videoen nederst på siden. 

• Bakgrunnen bør ligne på bakgrunnen i maleriet. 
• De små detaljene kan gjøre alt. Er det vind i bildet, Sminke, hårsveis, 

objekter eller annet som kan være relevant å få med? 
• Bruk gjerne maling eller sminke for å etterligne motivet i maleriet. Noen 

malerier har utpregede farger, også på personene. Se gjerne på 
eksemplene på de neste sidene for inspirasjon. 

• Mye kan gjøres i postproduksjon ved å f.eks. bruke et 
bilderedigeringsprogram. Se gjerne videoene lenket under om hvordan 
du kan bruke Pixlr E. 

OPPGAVE

NB! Lær å redigere og fargejustere fotografiet ditt med 
Pixlr E ved å se noen av disse videoene! KLIKK HER!

Ved å levere som .pdf er du sikker på at det 
vi ser, er det samme som du har laget. Om 
man åpner et vanlig dokument på f.eks. 
mobil, endres ting i dokumentet for å 
tilpasse seg skjermen. Dette skjer ikke i 
et .pdf-dokument. Du kan enkelt lagre et 
dokument som .pdf-format ved å velge 
"lagre som" eller "eksporter," og velge .pdf.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDBJCgQoJ90HnwRHo6_-UXGwLyd6R8oso
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDBJCgQoJ90HnwRHo6_-UXGwLyd6R8oso


VURDERING

Relevante kompetansemål i Kunst & Håndverk: 
• diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom 

tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med 
portrett og skulptur 

• bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser 

• bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram 

• dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner

Du vil bli vurdert ut fra følgende kriterier: 
• Har du fulgt kriteriene i målarket? Altså; har du fulgt oppgaven? 

• Lignet fotografiet ditt på maleriet du har tatt som utgangspunkt? 

• Et fotografiet gjennomført? Altså; er det tatt hensyn til lys, kopomposisjon, 
stiler, farger osv? 

• Har du levert oppgaven som beskrevet i .pdf med bilde av både maleri, navn 
på kunstneren av maleriet og artfie'n du har laget?
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EKSEMPLER PÅ  
KJENTE MALERIER

American Gothic 
av Grant Wood

Skrik 
av Edvad Much

Luncheon of the Boating Party 
av Pierre-Auguste Renoir

The Last Supper 
av Leonardo da Vinci Guernica 

av Pablo Picasso



EKSEMPLER PÅ KJENTE MALERIER

Girl With a Pearl Earring  
av Johannes Vermeer

Mona Lisa  
av Leonardo da Vinci

Adams Skapelse (fra Det sixtinske kapell) 
av Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni

 La nascita di Venere 
av Sandro Botticelli

The Son of Man 
av René Magritte

Whistlers mother 
av James McNeill Whistler
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