
LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅRENE 

 

 

 
 

År 1000. 

Dette er en illustrasjon fra Otto 3.s Evangelarium, ca år 1000.  Foldene i klærne gir en illusjon av lys 

som kommer ovenfra, og strålene som kommer ovenfra understøtter denne illusjonen.  Dersom man 

ser på søylene på hver side av den sittende mannen, ser man skyggen på høyre side, noe som tyder 

på at lyset kommer inn fra venstre.  Årsaken til den variable lyssettingen er antakelig at det ikke brukt 

noen bevist lyskilde  i dette bildet, og sannsynligvis heller ikke noen modell, at bildet er et produkt av 

kunstnerens fantasi. 

Bildet er ikke et maleri men en illustrasjon for et religiøst dokument. Budskapet ligger på det religiøse 

og ikke i den kunstneriske fremstillingen, så bruken av valører har ikke vært nødvendig for å få frem 

budskapet i bildet.  

 

 



 

År 1147: 

Igjen et bilde fra et evangelarium, denne gangen Abbed Wedricus.  Det er brukt noe 

skyggevirkninger, men det er vanskelig å si hvor lyset kommer fra.  Foldene  i klærne gir en viss 

illusjon om skygge, men ikke nok til å gi bildet dybde.  Kunstneren har lagt mange detaljer i bildet, 

men igjen ligger budskapet på det religiøse innholdet og ikke på det kunstneriske. 

 
År 1240: 

Dette ikonet er malt av Senni de pepo.   

Det er vanskelig å si hvor lyset kommer fra i dette bildet.  Sannsynligvis kommer det ovenfra-forfra 

om man ser på engle- vingene.  Jeg tror ikke at kunstneren har hatt levende modeller for dette bildet.  

Alle ansiktene er like og er antakeligvis en standard for hvordan ansikt skulle males på den tiden.  

Derfor er det heller ikke noen klare indikasjoner for hvor lyset kommer fra, og noen klar lyskilde som 

dagslys, levende lys e.l. er sannsynligvis ikke brukt.  Man kan se en viss antydning til skygge/lys i 

ansiktene, men ikke nok til å gi noen dybdefølelse.  Bildet er et ikon, dvs et religiøst motiv, og selv om 

kunstneren har brukt skygge/lys til å skape folder og dybde i klærne til jomfu Maria, er resten av 

bildet uten kontraster og dybde, og motivet har vært å formidle det religiøse budskap enn det 

kunstneriske. 

 



 
 

År 1302-1305, Giotto: 

I motsetning til de forrige bildene kan man her se antydning til begynnelse av skyggevirkninger i 

kunst.  Ansiktene har tydelige skygger og flater med lys, noe som gjør dem mer tredimensjonale, og 

overgangene er mykere.   

 Jeg tror ikke det er brukt levende modeller til dette bildet, heller, noe som kan være noe av årsaken 

til at lys/skygge ikke er så fremtredene.   Det har antakelig ikke vært noen spesiell lyssetting, men 

isteden er et produkt av kunstnerens mentale oppfatning om hvordan lys/skygge ville te seg.  Det 

viser likevel at kunstneren er bevist på at han kan bruke lys og mørke for å skape mer realisme i 

bildene.  Man aner  at det å uttrykke budskapet i bildet kunstnerisk og ikke bare religiøst begynner å  

utvikle seg.  Personene i bildet er ikke så statiske som  i de foregående, men gir en viss følelse av 

bevegelse når man ser på armene. 

 

 
 



År 1475, Antonello da Messina: 

Bruken av bevist lyssetting og realisme i kunst gjorde et formidabelt hopp i det 15. århundret.  

Årsaken til dette er omdiskutert, men sannsynligvis er bruken av linser en plausibel forklaring, samt 

bruken av levende modeller. Kunst gikk fra to-dimensjonal til tredimensjonal  i løpet av et halvt 

århundre.  I dette bildet ser man tydelig bevist bruk av lys og skygge for å forme mannens ansikt.  

Dette er et maleri av en modell og ikke et produkt av kunstrnerens fantasi.  Lyset kommer sterkt inn 

fra mannens høyre side og litt ovenfra  og kaster skygger over venstre del av mannens ansikt.  Den 

mørke bakgrunnen er med på å forstrerke dybdevirkningen i bildet.   Den mest sannsynlige lyskilden i  

er levende lys, ikke dagslys.  De opplyste partiene har et gulskjær og bakgrunnen er helt mørk, noe 

som er forenlig med levende lys, innendørs.  Bildet er et portrett og budskapet er høyst sannsynlig å 

fremstille mannen så realsitisk som mulig.  Fokuset er flyttet fra religiøse ikoner, til kunst som blir 

brukt bevist for å gjenskape realisme. 

 

 
 

År 1537, Hans Holbein 

Hans Holbein var hoffmaleren til Henrik VIII. Dette bildet er av Jane Seymore, Henrik VIIIs 3. kone og 

den eneste av hans 6 koner som ga ham en sønn.  Hun beholdt sitt hode, men døde i barselseng.   

Bildet er ikke sterkt lyssatt, men har likevel dybdeog realisme.  Lyset kommer fra kvinnens venstre 

side, og hun kaster en skygge på veggen vedsiden av seg.  Bruken av skygge og lys har myke og 

naturlilge overganger og er brukt bevist for å skape et så naturtro tredimensjonalt  bilde av kvinnen 

som mulig.  På grunn hudfargen hennes, antar jeg at lyssettingen er en kombinasjon av dagslys og 

levende lys, muligens lys som kommer inn gjennom et vindu på hennes venstre side, noe forfra. 

 



 
 

År 1600. Caravaggio 

Caravaggio er en av verdens mest kjente kunstnere når det gjelder bruk av lys og skygge for å skape 

dybde og realisme i bilder.  I dette bildet ser man tydelig at lyskilden kommer inn fra høyre, og at det 

er lys fra et vindu.   Dybdevirkingen forsterkes av at de mørke partidene er nesten svarte, noe som gir 

en kraftig kontrast mellom lys/skygge.   

 

 

 
 

År 1768, Joseph Wright 

Malt med en utrolig realisme føyer dette bildet seg til det forrige i at det er malt med kraftig kontrast 

mellom lys og mørke.  Lyskilden kommer i dette tilfelle fra en bolle med fosfor på bordet personene 



er samlet rundt.  De nærmeste personene er kraftig opplyst, mens det myknes og mørknes  jo lenger 

fra lyset personene står.   

 

 
 

År 1874, Lawrence Alma Tadema. 

Slutten av 1800 tallet ble dominert av en gruppe malere som kalte seg de Prerafaelistiske malerne.  

Ved å male på hvit bakgrunn istedenfor mørk, kunne de legge tynne transparente lag med maling 

over hverandre og la den hvite bakgrunnen være med på å skape lys i bildene.   

I dette bildet ser vi at lyskilden kommer ovenfra bak personene som sitter og betrakter bildet.  

Kunstneren har bevist brukt lys for å bringe fokuse på de to sentrale personene og har plassert de 

andre i skyggen i bakgrunnen.   

 

 

 
 

År 1992, Odd Nerdrum 



Inspierert av malere som Caravaggio, Rembrandt og Joseph Wright bruker Nerdrum sterke kontraster 

mellom lys og mørke i sine bilder.  I dette bildet kommer lyskilden  fra venstre.  Hva som kan være 

brukt som lyskilde, er vanskelig å si, men  jeg ville tippe at det var en kombinasjon av elektrisk lys og 

levende lys.   

 

 

 

 
 

År 2000, Gregg Kreutz 

Her kommer lyskilden ovenfra, noe som skaper en dramatisk effekt i bildet.   


