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Forord 
I vår FoU søknad om kunstnerisk utviklingsarbeid for 2014 – 2015 vises det til tidligere utførte 

kunstprosjekter og rapporter hvor det metodiske arbeidet har stått sentralt. Siden vi deler ansvar for 

tilrettelegging av, og opplæring innen, kunstfag ved Kunst og design-formidling 2., ved vårt institutt 

valgte vi denne gangen å videreføre samarbeidet inn i et felles FoU-prosjekt med tittelen Not quite 

knowing.  

Et siktemål med dette prosjektet var å bidra til å fornye og å utdype debatten om hvordan en 

kunnskapsbasert praktisk håndverksmessig prosess kan foregå i en tid hvor teknologien spiller stadig 

større rolle. Et annet siktemål var å forsterke våre egne kvalifikasjoner som lærere i kunstfag siden vi 

har ansvar for at studentene møter relevante holdninger, metoder, verktøy og kunnskap som kan 

styrke det kunstfaglige arbeidet.   

 

 
Elisabeth og Inger Marie 

26.11.14 
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Innledning 
Hensikten med dette grunnlagsdokumentet er å redegjøre for det arbeidet vi utførte våren 2014 og å 

vise hvordan vi tok i bruk en strukturert metodisk tilnærming til førstefase innsats i en kunstfaglig 

produksjons-prosess.  

Undersøkelser i det kunstfaglige feltet viser at det savnes dokumentert kunnskap som, både ved 

kunstfaglige eksempler og teoriforankret tekst problematiserer en metodisk tilnærming til skapende 

prosesser når ny teknologi er tatt i bruk. Ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen er ambisjonen å 

styrke kunstnerisk utviklingsarbeid av høy internasjonalt kvalitet, og flere prosjekter viser til 

skapende arbeid hvor både håndverket og teknologien er en forutsetning. Den metodiske 

tilnærmingen som trinn for trinn avdekker personlige utfordringer og valg i prosessens tidlige faser er 

i mindre grad beskrevet. Dette ble derfor vårt fokus, å belyse hvordan nytt teknologisk utstyr, 

nettbrettet, påvirker visuelle veivalg i en tidlig fase av en skapende prosess og videre avdekke 

hvordan dette påvirker arbeidet i verkstedet. Dette sette samtidig fokus på faglig og metodisk 

kompetanse som vi er opptatt av i vårt arbeid som lærere, veiledere og formidlere i kunstfag ved 

Institutt for estetiske fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  

Vår faglige plattform kommer fra arbeid innen tekstil/kunsthåndverk, maleri, formidling og teknologi. 

I dette prosjektet valgte vi å samles oss om produksjon av malerier som felles utforskingsområde. 

Siden prosjektet er et samarbeid mellom to fagpersoner fant vi det naturlig å utarbeide en 

strukturert framgangsmåte med vekt på både individuelle undersøkelser, sammenligninger og felles 

drøftinger.  

Det å sammenligne erfaringene har gitt ny faglig og metodisk innsikt for oss hver især, samtidig som 

vi har oppnådd sterkere legitimering av disse erfaringene i vårt arbeid i klasserommet. Både arbeidet 

i verkstedene og teoriforankret tekst som problematiserer metodisk arbeid i et kunstnerisk 

utviklingsarbeid har hatt relevans for vårt arbeid. 

Bakgrunn og teori 
Tittelen på vårt prosjekt «Not quite knowing» er hentet fra: Prosjektrapport fra det kunstneriske 

utviklingsprosjektet Diaspora. I. M. Søyland (2013) På side 3 kan vi lese følgende: 

 

I oppstarten (av et kunstnerisk utviklingsarbeid) var det ikke mulig å beskrive et fullverdig 

undersøkende spørsmål som kunne besvares ut fra systematisk gransking.  Dette er et kjent 

fenomen som er beskrevet av K. Smith, sitert hos Farber og Mäkelä, (2010).  Han forklarer at 

(-) the limitation of language in the initial stage of an art project’s development is certain… 

(For this reason, it is useful) to embrace the not-quite-knowing as productively troublesome 

rather than prejudicial. (Mäkelä, med flere (2011)). Det å forklare for seg selv og andre hva 

man skal undersøke i et prosjekt innebærer med andre ord å ta hensyn til den åpne «not-

quite-knowing» fasen.  

http://artistic-research.no/
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Figur 1. Not quite knowing fasen 

I rapportens oppsummerende kapittel vises det til personlig læring:  

 

- det å ta hvert trinn på alvor, det å stille spørsmål og arbeide systematisk med den skapende 

prosessen har i seg selv vært fornyende. (Søyland 2013, s.9) 

 

Denne rapporten viser også til manglende erfaringer og kunnskapsutvikling på metodeområder, lite 

er beskrevet fra og om denne «not quite knowing» fasen fra før. I vårt arbeid har vi derfor lagt vekt 

på å gjenta den undersøkende metodiske tilnærmingen som er presentert i rapporten. Her 

vektlegges dokumentasjon, problematisering, og refleksjoner som grunnlag for framdriften i 

prosjekter. Denne modellen til David Kolb (1984) ble derved viktig i våre respektive prosesser, et 

felles analyseverktøy som ga oss et visst sammenligningsgrunnlag når vi senere gikk gjennom våre 

individuelle erfaringer. 

 

Figur 2. The learning method (Kolb 1984, s.21-38) 

Måloppnåelse 
Vår ambisjon var å samle erfaringer fra egen kunstneriske produksjonsprosess, og å bruke disse 

erfaringene i vårt arbeid på instituttet. Det innebar at vi ble bevisst i forhold til omfang og kvaliteter 

på det dokumenterte materiale som ble laget underveis. I tillegg ønsket vi å samle trådene i dette 
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grunnlagsdokumentet, på denne måten kan ulike delemner, dokumenterte erfaringer og refleksjoner 

hentes og anvendes i både undervisningsrelaterte sammenhenger og i faglige debatter på andre 

arenaer.   

Problem  
I prosjektet har vi blant annet hatt ambisjoner om å øke forståelsen for hvordan man går i gang med 

– og kommer forbi oppstartsfasen i et kunstnerisk utviklingsarbeid. Ved etablering av denne 

undersøkelsen hadde vi en antakelse om at bruk av nettbrett i en kunstnerisk skapende prosess 

styrker beslutningsgrunnlag på en bedre måte og korter ned på den perioden vi kaller «not quite 

knowing». Er det da slik at bruk av nettbrett i en skapende prosess bidrar til å drive fram nye 

muligheter som gir flere og bedre valg og derved (for oss) nye tanker som understøtter våre 

individuelle preferanser og som klargjør den kunstneriske produksjonen fram mot et mål? Vi valgte å 

søke svar på følgende spørsmål: 

Er det mulig å registrere kvaliteter i den første fasen av skapende prosesser når vi bruke et 

metodisk rammeverk og nettbrett som verktøy i tillegg til tradisjonelle billedmessige 

produksjonsmåter? Er dette noe vi kan anvende i utdanning av studenter, også med tanke på 

formidlingsaspekter? 

 

Metode 
Den tilnærmingen vi valgte for å besvare problemstillingen var av praktisk undersøkende karakter, 

dette innebar veksling mellom analog maleriarbeid, digitale bearbeidelser og tekstlig refleksjoner, 

figur 3.  

 

Figur 3 praktisk undersøkende veksling 

 

 

Figur 4 arbeidsfordeling – framdrift 

 

1 2 3 4 5 



7 
 

Med utgangspunkt i tidligere nevnte læringsmetode, figur 2., og individuelle oppstartsnotater, se 

figur 4., fase 2. så fant vi plattformen for vår sammenlignende prosess, figur 4 fase 4.  Disse notatene 

avdekket hvor hver av oss var tankemessig dagen for vi startet maleriprosessen, her presenteres 

utfordringer og forutbestemte faktorer som også har preget det videre arbeidet. Vi hadde begge 

investert i nytt teknologisk utstyr, og vi benyttet hver vår iPad med følgende like applikasjoner1: 

fotoapparat, tegneprogram, tekstprogram og e-post. Som forarbeid, for å kunne utnytte teknologien 

og nettbrettets muligheter så måtte det digitale verktøyet testes og programmene prøves ut.  

 

 

 
Elisabeth Juell.  «Lille Ravn» - analog 
versjon  

 

Dette var utgangspunktet 
for de første øvelser med 
nettbrett. Ravnebildet ble 
fotograferte med 
fotoapparatet på 
nettbrettet og så startet 
utforskingen av 
tegneprogrammet 

 

Ravnen lastet inn i et lag 
med trær fra et annet foto 
som et annet lag. Her ble 
variasjoner av transparens 
viktig slik at de 
underliggende motivene/ 
fargene kom fram. 

 

 

 
 

 
Eksempler på kombinasjon 
av eksterne foto og 
originalbildet, avskjæring, 
overtegning, innsetting av 
nye elementer, 
undersøkelser av farger og 
bruk av «viskelær». 

 

 

 

 
Her er tegneredskaper, 
«viskelær», forskjellige lag 
og fargeblandinger testet 

 

Figur 5. Elisabeth sin oppstartsfase. 

 

Det beste for vår prosess ble å lagre bildene i «skisseboka», der kan det hentes opp og bearbeides 
videre før det plukkes opp i Evernote programmet hvor en kan skrive inn kommentarer. Så kan det til 
slutt sendes på e-mail, det at bildene er lagret lett tilgjengelig er også en fordel når man skal 
samarbeide i et felles prosjekt.  
        
Arbeidsplanen innebar å arbeide både praktisk og tekstlig hver dag i en gitt periode. Tekstlig arbeid 

ble fullført på alle trinn i henhold til Kolbs learning method, figur 2. Teksten ble lagret i Evernote 

sammen med aktuelle bilder og senere lagt til grunn for sammenligning av erfaringer, se figur 4. fase 

4. Denne gjennomgangen ble knyttet til et semistrukturert intervju av hverandre som tok 

utgangspunkt i et felles utarbeidet spørsmålsskjema. Vi vekslet om rollen intervjuer og skribent, den 

som snakket slapp å skrive. Den muntlige formen ligger for oss nærmere de tankene vi har når vi 

arbeider håndverksmessig og derved opplevde vi at refleksjonene ble mer realistiske, det 

håndverksmessige og praktiske arbeidet la premissene.  

Vi sammenlignet erfaringer på følgende områder:  

- hvilke nøkkelord kan best beskrive oppstartstankene dine og hvordan la disse føringer for prosessen 

eller resultatene 

                                                           
1 Se egen oversikt over applikasjonsnavn under kapittelet: Litteratur og kilder. Teknologi, applikasjoner 
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- mengde studier, digitale og analoge arbeid, omfang av produksjon, 

- ideverden/ assosiasjoner/ inspirasjon utvikling av motiv og tematikk, 

- skriftlig produksjon/ teoretisk referanser/ mulighet for konseptuelle refleksjoner som er lagret fra 

prosessen. Her brukes svarene på hva, hva så, hvorfor og hvordan, 

- visuelle stoppesteder og digitale bearbeidelse når maleriet var utviklet til et veiskille, 

- oppdagelser, noe nytt, uventet endring, overraskende retningsgivende visuell løsning som ikke 

finnes beskrevet i oppstartsnotatene 

Til slutt gikk vi gjennom svarene og diskuterte sammenfallende og divergerende erfaringer, dette 

bidro til å øke omfanget av argumenter og forsterke vår oppfatning av veien videre. 

Praktisk arbeid, individuelle erfaringer og refleksjoner 
Som tidligere nevnt ble det vurdert som nyttig at vi hver for oss laget oppstartsnotater hvor vi 

klargjorde, for oss selv, hvilke ideer, preferanser, inspirasjoner og føringer som eventuelt kunne 

påvirke og prege den kommende skapende prosessen. Disse to notatene ble skrevet dagen før vi 

startet og her viser vi hvilke forventninger vi har til oss selv mht. teknisk valg, motiv og uttrykk.   

Oppstartsnotater.  
Elisabeth Juell 

 

I oppstarten av dette prosjektet har jeg en vag anelse av hva jeg kan 
male. Jeg har lenge hatt en særlig interesse for menneskers relasjon til 
dyr. Studier av dyr fasinerer meg til å forsøke å skape bilder med et 
dualistisk innhold, som representerer dyret i mennesket og det 
menneskelige i dyret. Det må derfor bli noe med dyr i min maleperiode. 
På hytta i Vassfaret fant jeg noen gamle National Geographic 
magasiner. Det var en reportasje om dyr og deres særegenheter som 
fanget min oppmerksomhet. Bildet av en vær interesserte meg. Det ble 
revet ut og plassert på veggen i arbeidsrommet da jeg kom hjem. Væren 
på bildet har sett på meg siden. Et intenst blikk og kun ett øye trigger 
tankekraften min. Værens vesen speiler på et vis meg selv, tenker jeg.  

Kanskje er dette en av årsakene til at en uklar ide om å uttrykke en sanselig tilstand hos dyret, tar 
form? Gjennom samtale med meg selv vil jeg forsøke å uttrykke verdighet i dyremotivet; en 
resonans av noe menneskelig, i tiden før vi startet prosjektet.  Bildet viser en vær som ser rett på 
betrakteren, dette oppleves som mystisk, uhyggelig og underfundig. Væren har en frodig kappe av 
brunbeige ull rundt hodet. Væren er «min måned», vårmåneden og symboliserer kraft, 
pågangsmot men også sårbarhet. Diktet The Raven av Edvard Allan Poe skildrer Ravnen på en 
urovekkende måte. Diktets mange vers på musisk gammel engelsk, speiler menneskelig frykt og 
ensomhet. Impulsene fra dette diktet ble derfor inspirasjons-grunnlagt for oppstarten og arbeidet 
med bildene. Stikkordene angst, mystikk, fortid og lengsel festet seg i visjonen om en serie av 
malerier. Jeg ønsker å være modig slik jeg beskriver det i boka «Å løpe mot stjernene» (Juell. E. 
2006 s.105) og jeg ønske å male intuitivt fra vage ideer, fornemmelser og samtaler med meg selv 
om eksistensielle spørsmål. Farger og motiv blir interessante virkemidler. Jeg ser fram til å følge 
metoden og male, fotografere, bruke nettbrett, reflektere og skrive - hver eneste dag. Det blir 
interessant å finne ut hvordan tidsfaktoren på to uker med intens maling vil fungere. Jeg er også 
spent på om dette arbeidet vil prege meg som lærer og tilføre meg ny kompetanse.  
 

Inger Marie Søyland  
I oppstarten av dette prosjektet har jeg med meg fargene fra forrige maleri og ønsker fortsatt at mine 
malerier viser til kulturell menneskelig representasjon, dette kan være bygde omgivelser, biter av 
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gjenstander eller skygger av liv. Det er maleriets tilblivelse som skal utforskes og jeg har nettopp 
opplevd min mors fasinasjon og glede i det å lage et digitalt bilde av en Natt og dag. Hun fikk prøve i-
paddens tegneprogram SketchBook, jeg hjalp henne teknisk med å finne verktøy og farger. Videre 
hentet jeg opp et foto av blomsten Natt og Dag.  Hun brukte det hun kalt den utilstrekkelige penselen, 
sin egen finger, for å laget sin egen versjon av blomsten hun er så glad i. Fargene hun ønsket å bruke  

 

skulle gi samme kick som i de "ekte" blomstene. Hun var krevende i sitt 
ønske om kvalitet og hun ble inspirert til å ta fram maleblokka og 
penselen, for, som hun sa, dette kan fort bli en besettelse for meg og jeg 
kan jo ikke ha blomstene mine inne i i-padden, da kan jeg jo ikke få gitt 
dem bort til noen. I det kommende prosjektet skal jeg undersøke nettopp 
dette, hvordan teknologi og nettbrettet gir anledning til øvelser, det gir 
raske resultater, men her er det pixler og lys som sammen bidrar til 
uttrykket. Min mor har rett, et håndverksmessig malt bilde gir andre 
kvaliteter både i prosessen og som resultat. Å male med pensel på lerret 
er en håndverksbasert aktivitet som krever at du får teknikk, materialet 
og verktøy til å tjene en hensikt, her kobles lukt og følelser inn i en fysisk 
prosess, og resultatet blir definitivt unikt. Det finnes til slutt bare et 
maleri som har akkurat denne håndverks-, tids- og følelsesmessige 
dimensjonen. Alle andre utgaver blir derved kopier av dette. 

.Jeg kommer til å arbeide med både teknologi og maling, og jeg må være begrepsmessig bevisst i min 

undersøkelse. Jeg har ingen konkret plan om motiv eller tema, jeg vil bruke klargjort utstyr og 

overholde avtalen som setter ramme for hvor mye tid vi har til rådighet. Jeg vil arbeide hver dag til 

kaoset blir for stort, jeg erkjenner vanligvis når det er «time out». Bildene vokser meg over hode og 

jeg blir nødt til å rydde, både mentalt og tekstlig. Når disse tidspunktene kommer så tar jeg foto med 

i-padden og bearbeider fargeflater, tilfører elementer og forsterker eventuell form og komposisjon.  

Maleriene tar form 
Siden prosjektet ble planlagt sammen så bestemte vi oss for så lik arbeidsplan og betingelser som 

mulig.  Dette innebar at vi valgte samme format og antall lerret (3) med mulighet for å øke i antall 

og/eller format. 

 

Elisabeths maleriprosess 

 
Oker- Første maleri,  
versjon 1-1. Maleri 

HVA:  
Bilde med dyremotiv – vær. Oker grunn, collage av papirbiter 
(bankkvitteringer, billetter og innpakningspapir). Asymmetrisk 
komposisjon. Hode, frontalt, røft skissepreg. Bakgrunn kontrastfarger, 
gul/blå.  
HVA SÅ, SO WHAT?  
Formen på væren er uklar, ikke definert godt. Bakgrunn/rom utydelig, 
vilkårlig. Uttrykket utydelig, men har en vag fornemmelse av mystikk 
HVORFOR: Prøve ut Kolbs metode. Søke å lage et bilde der dyrets 
vesen gir assosiasjoner til menneskets. 
HVORDAN: Tydeliggjøre vær-formen. Eksperimentere. Endringer i 
bakgrunn, roligere, en flate, fremheve øyne, ører? 
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Oker - Første maleri,  
versjon 3-2. Digital 
 

HVA 
Delt inn flaten med nye former og farger. Tegnet oppå med 
penselstrøk. 
HVA SÅ, SO WHAT? Tradisjonelt. Sauen ble mer interesaant med de 
lysere linjene. Hva blir dette da? Bakgrunn bør deles opp slik at det 
fortelles en historie. Nå er det ureflektert 
Skap prøve å male videre, holde sauen lys og undersøke bakgrunnen 
HVORFOR: Må få ny energi?  
HVORDAN: Undersøke lys og mørke, flate og form og farge. Ufarlig å 
skisse fritt. 
 

 
Oker - Første maleri,  
versjon 4-2. Maleri 
 

HVA 
Vindu og torsoformen lysere. Definert øye og torso, nye maleforsøk. 
Bildet har tatt en form. Siste endringer er feltet under torso. 
HVA SÅ, SO WHAT? Bakgrunnen framstår som helhet, torsoen mer 
pelsaktig men flatene henger ikke godt sammen. Ser ut til å nærme 
seg en slutt?  
HVORFOR: Elementene i bildet fungerer som fargeflater og 
komposisjon. Variasjon av virkemidler. Farger og form skaper en ro. 
Bildet må ha en større «skurrefaktor», det blir snart altfor «pent». 
HVORDAN: Fjernet aktive elementer i bakgrunnen. Holdt på den røde 
fargen, begrenset feltet. Tatt fram " det røde rommet" andre steder i 
bildet. Synes det tar form. Større farge og formkontraster, samt 
tekstur kontrast. Har markert vindu og mule. Detaljer er bearbeidet. 

 
Oker - Første maleri,  
versjon 4-3. Digital 
 

 

HVA 
Morgenlyset ga ny ide.  
HVA SÅ, SO WHAT? 
Synes det tilførte uttrykket en ekstra dimensjon. I så fall vil jeg ha 
mindre kontraster enn det som er på dette bildet  
HVORFOR: Skape mer kontrast mellom drama og stillhet. 
HVORDAN: Skal jeg forsøke å trekke skyggen fra vinduet inn i 
maleriet? 
 

 
Oker - Første maleri,  
versjon 5-2. Maleri 
 

HVA  
Lys feltet virket arrangert. Leter etter et annet element 
HVA SÅ /SO WHAT?  
Ønsker mer drama («The Raven») – mer uhygge. 
HVORFOR: Kvisten og det røde - surrealistisk/symbolsk/ underfundig. 
Bildet er ferdig. 
HVORDAN: Maler skarpere rødt og fant kvisten utenfor vinduet. Den 
skal inn i bildet. Dette blir linjer inn fra venstre – nifst? 
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Umbra - Andre maleri   
versjon 1-1. Maleri 
 

HVA 
Værtorso på umbra bakgrunn. Umbrarød grunn skaper et dramatisk 
utrykk. Sentral, frontal komposisjon. Sjablong brukt for å få fram 
hovedformen på værhodet brukt nederst til høyre i bilde, som en 
skygge, hva med den? Er den kun et dekorativt element? 
HVA SÅ, SO WHAT? Mørkt uttrykk. Uklar mening/fortelling. Må 
undersøke ulike muligheter i bildet. 
HVORFOR: Menneskelig tilstander «beskrevet» i bilder av dyr. Kan det 
bli noe annet? En del av en fortelling. 
HVORDAN: Videre utprøving på iPad, øynene og mulen defineres 
tydeligere - skal det bli mystisk? Definere torsoformen, gjøre den mer 
dominerende? Definere form i værhodet. Hva med øynene? 
 
 

 
Umbra - Andre maleri,  
versjon 1-2. Digital  
 

HVA 
Værtorso på umbra bakgrunn. Sentral, frontal komposisjon. Tegnet 
fram hovedformen på de to viktige komposisjonselementene. Ble 
nesten en liten tegneserie? 
HVA SÅ, SO WHAT?  
Den røde streken gir bildet uhyggelig stemning. Framhever 
skyggemotivet. 
HVORFOR: Leter etter måter å skape assosiasjoner, inspirert av diktet 
«The Raven» av Allen Poe. 
HVORDAN: Kontur med rød strek. Rødt framhever «noe farlig». 
 
 
 

 
Umbra - Andre maleri,  
versjon 2-1. Maleri 
 

HVA 
Lagt på en horisontal blå felt oppe. Prøver å få fram værens vesen. 
Forsøker å se hva som skjer med rommet – mer uendelig? Lerret, malt 
HVA SÅ, SO WHAT?  
Har fremdeles mange spørsmål om formen nederst til høyre – sklir 
den ut? Synes bildet har fått en viss atmosfære 
HVORFOR: Den udefinerte formen kan bli et avgjørende element for 
bildet – men er det ikke ennå. 
HVORDAN: Tydeligere øye, definert venstre øre og formen til høyre er 
noe underlig. Vet ikke helt hva det er… 
 
 
 

 
Umbra - Andre maleri,  
versjon 2-2. Digital 

 

HVA 
Kveldslyset kom inn vinduet og ga ide til mer dramatisk bearbeiding av 
bildet  
HVA SÅ, SO WHAT?  
Kan ikke la bildet bli så estetisk. Prøver å «kill darlings». 
HVORFOR: Forsøke å gi bildet tyngre uttrykk av stemning + provosere 
meg selv til å bryte grenser. Ubehagelig 
HVORDAN: Overføre ideen på lerret, tør jeg det? 
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Umbra – Andre maleri,  
versjon 3-1. Maleri 

 

HVA 
Prøver å få inn stemningen fra kveldslyset i går. Har lagt in flere 
detaljer, former nede i bildet. Øyet forsvinner nesten helt det røde 
forsterkes. Tror det er ferdig.  
HVA SÅ, SO WHAT? Bildet endret karakter – fikk atmosfære av tid? 
HVORFOR: Hele tiden anstrengelse for å få et egenartet uttrykk – 
umulig, men det er lov å prøve! 
HVORDAN: Setter til rødfargen og demper øyet – interessant øvelse, 
synes jeg er modig. 
Bildet er ferdig. 
 
 

 
Cyan – Tredje maleri,  
versjon 2-1. Maleri 

 

HVA 
Den skarpe blå overmakt med ellevill rød. Utfordrende. Nytt element i 
bildet, så ut av vinduet på naboens drivhus. Malte inn et svevende 
drivhus- over væren.  
HVA SÅ, SO WHAT? Hva ble dette?  Dyrefigur i natur, figurativt og 
surrealistisk?  
HVORFOR: Skal ikke gi opp dette motivet. Utfordrende i forhold til 
komposisjon, farger og form… utforske mer. iPad blir redskapet i 
morgen. 
HVORDAN: Setter til rødfargen og demper øyet – interessant øvelse, 
synes jeg er modig. 
 
 

 
 
Cyan – Tredje maleri,  
versjon 2-2. Digital 

 

HVA 
Tydeligere flater, sau får kropp og det røde feltet defineres. 
HVA SÅ, SO WHAT?  
Vet ikke helt hva dette handler om. Synes flatene er inspirerende med 
fargene som er meget aktive. 
HVORFOR: Det slår meg at dette blir et annerledes bilde enn de to 
andre, må undersøke mer hva den blå og røde grunningen fører til…  
HVORDAN: Hvordan fungerer det blåturkise i kontrast til de røde 
flammene. Drivhuset er uforandret bortsett fra grunnen som blir 
mørkere. 
 

 
Cyan – Tredje maleri,  
versjon 2-3. Maleri 

 
 

HVA 
Gått videre med ideen fra iPad. Dramatisk landskap med sau 
HVA SÅ, SO WHAT?  
Usikker på om sauskroppen er tydelig nok? Er gulvet i drivhuset for 
mørkt/konkurrerer med sauens farge? Sauen har fått kropp og 
befinner seg i et nytt landskap. Hva er det egentlig som skjer med 
dyret og betrakteren? 
HVORFOR: Søker en historie ut fra impulser som er blitt bildet 
HVORDAN: Pusse ned kroppen med sandpapir. Prøve endring fra iPad 
med det lyse blå feltet. 
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Cyan – Tredje maleri,  
versjon 3-1. Maleri 

 

HVA 
Landskap med sau og drivhus, inspirert ev versjon cyan 4a 
HVA SÅ, SO WHAT?  
Helhet, felt og energien er i bedre harmoni.   
HVORFOR: Ferdig? Neppe. 
HVORDAN: Strammet opp himmelbuen. Satt inn rød linje venstre i 
drivhus.  
 
 

 
Cyan –Tredje maleri ,  
versjon 3-2. Maleri 

 

HVA 
Landskap med sau og drivhus. Lagt inn en form i bakgrunnen – 
aktivert feltet bak sauekroppen.  
HVA SÅ, SO WHAT?  
Begynner å svinge? Forsøk på å utvikle det surrealistiske preget. Har 
også trukket kroppen inn i «naturen», slik at formen avsluttes og 
henger bedre sammen med de andre elementene. 
HVORFOR: På dette tidspunktet synes jeg at bildet fungerer og har fått 
et akseptabelt uttrykk. Synes dette bildet har tatt form og foreløpig 
ser jeg ikke hva jeg mer kan gjøre. Interessant at den intense blå 
grunningen slapp løs fargene hos meg.  
HVORDAN: Bearbeidet detaljer og flater og overganger. Trukket opp 
linjer, pusset vekk harde strøk som tar oppmerksomheten. Øyne har 
blitt løftet fram med forsiktighet. 
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Inger Maries maleriprosess

 
Figur 5. Første maleri, versjon 2-2  
Digitalt 

 

HVA  
Sort hvit versjon av dagens maleri.  
HVA SÅ, SO WHAT?  
Her har jeg blitt fanget av kontraster og rytme. Jeg opplever skyggespill 
og jeg tror maleriet skal utvikles i denne retningen.  Det er noe 
uttrykksfullt her 
HVORFOR: Jeg har i liten grad arbeidet med sort og hvit i maleri 
tidligere og jeg vil prøve å finne fargen. Korsene som viser seg i motivet 
er dystre og interessante- jeg prøver meg på dette. 
HVORDAN: jeg må gå på med ny runde maskering og bygge lag på lag 
med lasurer først 
 
 
 

 
Figur 6. Første maleri, versjon 2-3   
Maleri 

HVA  
Brukt sort/ hvit /farger og tilført skogselementer i kontrast, sterk 
gulgrønn kulør. Dette minner meg veldig om noe?  Og- det kan 
videreutvikles 
HVA SÅ, SO WHAT? Jeg tror jeg tilfører blader, de er nesten å regne som 
min formverden. Jeg må vurdere det dekorative aspektet som dukker 
opp her 
HVORFOR: Jeg kjenner meg ikke igjen i dette uttrykket, ønsker nok et 
mer subtilt - mer skjult- mer underforstått, mindre kontrastrikt uttrykk 
HVORDAN: Jeg går videre i denne retning først og så tar jeg en ny 
avgjørelse, dekker hele bilde med en lys tone, muligens en farge? 

 
Figur 7. Første maleri, versjon 3-1.  
Maleri 

 

HVA  
Hus, bygning og trær, varme farger, linjer som dominerer 
komposisjonen 
HVA SÅ, SO WHAT?  
Feil motiv, ikke interessant nok for fargeutvikling 
HVORFOR: Motivet blir for klisje - må lete etter noe uten fortelling 
HVORDAN: Snu motivet - se på nytt 
 

 
Figur 8. Første maleri, versjon 4-1   
Maleri 

HVA 
Radikal endring - her dukker det en vase opp  
HVA SÅ, SO WHAT?  
Dette bærer rett vei, noe opprydding og klargjøring av komposisjon 
HVORFOR: Motivet er ok – fargemuligheter, oppleves spennende, 
mange muligheter for bygging i flatene 
HVORDAN: Justere farger i tråd med digital studie – mer kraft 
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Figur 9. Andre maleri, versjon 1-2 
Maleri 

 

HVA  
Maskeringstape og undermaling 
HVA SÅ, SO WHAT?  
finner en fargekvalitet og linjer, tidlig stadium  
HVORFOR: undersøke om linjer mønster kan bidra til motivet som 
kommer 
HVORDAN: flere lag med lasering, mulig fortsette med maskering, føler 
intuitiv fornemmelser 
 
 

 
Figur 10. Andre maleri, versjon 2 -2  
Digital 

HVA  
Forsterket farge og linjer i et motiv med persienne og lys i et rom. Her 
spiller linjene så kraftfullt i lyset, nyanser gir liv på en fin måte. Helhetlig 
fargebruk. Fint.  
HVA SÅ, SO WHAT? Det representerte, et rom, leilighet, lyset og det 
antatte livet i rommet- kan jeg få det til? 
HVORFOR: Utfordringen i det å ha en god modell- et godt utgangspunkt 
digitalt for så å bruke dette videre. Vanskelig men morsomt.  
HVORDAN: Her også må jeg fortsette å maskere og lasere for å holde på 
det strenge i linjene. Snues i forhold til opprinnelig studie. 
 

 
Figur 11. Andre maleri, versjon 3-1  
Maleri 

 
 

HVA  
Nå kommer vaser og kanner på nytt :-) plassert i et rom 
HVA SÅ, SO WHAT?  Her har jeg et fått til et avslappet forhold til 
motivet, det er mulig å drive fargene 
HVORFOR: Den fortellende delen er redusert og den visuelle kraften 
øker 
HVORDAN: Her må flatene hentes fram, plassering og fargeklang, lyst 
lett og muntert  
 
 
 

 
Figur 12. Andre maleri, versjon 4.  
Maleri 

HVA  
Fargeglede, former som har karakter av kanner og vaser på to flater 
HVA SÅ, SO WHAT? Jeg ser verdien i de ulike flatere, malemåten. Bildet 
bevares, finte. 
HVORFOR: Komposisjonen er god, fargene spennende for meg og dette 
er et trinn videre til det enkle, antakelig kun to former i et fargesterkt 
miljø. Igjen, det representerte, kulturelle? Ok!  Men hvilken kultur? I 
den gode smaks hjem?  
HVORDAN: I så fall må jeg ta inn noe som oppleves som kostbart, og det 
må være ryddig, kan det være en Ming vase? Blå hvit amfora? Artig  :-) 
Stilleben forteller om kulturelle eierskap. Det er bare å vrake og 
velge. Men hvem bor her da? En kunsthåndverkers frokost, jeg liker det. 
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 HVA  
Diskusjonen om bærekraftig landbruk - har hisset meg opp og bildet 
viser en enkel åker i et karrig landskap.  Jæren? 
HVA SÅ, SO WHAT? Tja- fargene drives fram for å vise jord, med noen 
spirer som flyter i komposisjonen her bør også åkeren legges seg godt 
inn som mønster i landskapet. 
HVORFOR: Er man bondejente så er man det. Jeg får prøve å ta tak i 
dette temaet og se om det kan utvikles? 
HVORDAN: Formatet er godt, komposisjonen beholdes og fargene 
utvikles til veksling mellom jord og spire- tynne lysende gul oker 
toner.  
 
 

 
Figur 14. Tredje maleri, versjon 2-3 
Digital 

HVA 
Opprinnelig motiv ble forkastet, bildet snudd og igjen dukket det opp 
et vasemotiv, enklere komposisjon fordeling i felt med større enkelhet 
i farger 
HVA SÅ, SO WHAT? Viktig å forfølge tanken om å rydde opp i 
elementene  
HVORFOR: Jeg vil ha fram den ene kostbare vasen - kulturell identitet- 
Kina pasjon? 
HVORDAN: Det må arbeides mer med Ming- uttrykket/ dekoren 
 

 
Figur 15. Tredje maleri, versjon 3-1 
Maleri 

HVA  
Fremdeles vasemotiv og nå har jeg hentet opp noe kostbart, merkelig 
vanskelig å lage noe som ser dyrt ut- fornøyd med stofflighet og farger 
nå.  
HVA SÅ, SO WHAT? Skal nok inn og gi litt guts til rommet i morgen (på 
mandag) 
HVORFOR: Det er et poeng å teste ut disse vasene og vasekonteksten, 
la serien gå sin gang 
HVORDAN: Jeg tenker dette leder i retning en stor vase i et bilde med 
identitet og kraft. 
 

 
Figur 16. Tredje maleri, versjon 4-4 
Maleri 

HVA 
Motiv med Ming vase i bearbeidet omgivelse  
HVA SÅ, SO WHAT? Kommer ikke lengre nå, kunne vært mer krutt i 
fargefeltene, eller er det komposisjonen, eller burde jeg ha drept 
denne «darlingen»?  
HVORFOR: Det er slik at man kan oppnå det meste med hvilket som 
helst motiv, det er bare spørsmål om kontekst. Den sammenhengen 
objektet inngår i bør også bidra til å forsterke uttrykket- prøvde meg 
på noe kostbart og ble rammet av det selv. Ikke ødelegg noe du har 
investert så mye i. 
HVORDAN: Størrelse ser også ut til å bety noe, sjekkes ut i neste bilde 

Figur 13. Tredje maleri, versjon 1-3 
Digital 
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Figur 17. Fjerde maleri, versjon 1 
utsnitt av andre maleri 

HVA 
Utsnitt av bilde 2 prøver denne i stort format  
HVA SÅ, SO WHAT?  
Formen er sammen med fargen av betydning. Ikke symmetrisk, ikke skjev, 
ikke rød/ ikke orange, ikke sann størrelse, ingenting er sannhet 
HVORFOR: Fordi vaser og kanner er ok motiv 
HVORDAN: Maler med pensel, svamp, hendene mine, paste og bygger 
form 
 

 
Figur 18. Fjerde maleri, versjon 1. 
Maleri 

HVA 
Første utgave av stor vase malt i orange aktige farger 
HVA SÅ, SO WHAT?  
Form, form, form; her må det vurderes hva som gir den opprinnelige lille 
vasen/ krukka identitet 
HVORFOR: Størrelse betyr noe, hele formatet benyttes 
HVORDAN: En vase først i kontekst så alene i stor versjon må kvitte meg 
med gulrotlooken og gi den identitet hvor størrelsen blir utfordret 
 

 
Figur 19. Fjerde maleri, versjon 3 -1 Maleri 

HVA 
Stor vase med bearbeidet form justert farge, fyller formatet 
HVA SÅ, SO WHAT? Tilsynelatende enkel oppbygging, enkel komposisjon, 
enkel palett men fargeholdning viser ved ettersyn en komplisert rød-rosa-
orange hovedfarge, jeg liker de enkle kompliserte flatene, et helvete å 
male fasinerende kompleks 
HVORFOR: Det er det med en farge som ikke er fortellende, ikke 
beskrivende, ikke symbolsk, ikke monokrom eller sann at først da blir den 
levende og spennende, den får identitet Det er slik med formen også alt 
er nesten riktig. Og ja størrelse betyr noe - enkelhet betyr noe, fullstendig 
fri for historier 
HVORDAN: Bygget og malt 
 

  
Figur 20. Fjerde maleri, versjon 4 
Digital 

 
HVA 
Denne versjonen er sterkt forenklet i bakgrunnen noe som gir mer kraft 
til formen 
HVA SÅ, SO WHAT? Denne skissen brukes som utgangspunkt for justering 
i maleriet 
HVORFOR: Uttrykket stemmer 
HVORDAN: Jeg må passe på å hente opp riktig grå og sparer skilderhus 
stripene på høyre side 
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Figur 21. Femte maleri. Versjon 1  
for utsnitt av andre maleri 

HVA 
Utsnitt av bilde 2 prøver denne i stort format. Farger og form kopi av en 
blå kanne i andre maleri 
HVA SÅ, SO WHAT? Denne hører sammen med rosa vase -  store former 
og bilder som hører sammen 
HVORFOR: Jeg bør se hvordan de forholder seg til hverandre 
HVORDAN: Overføre denne til lerret, stor form – god fargeidentitet 
 

 
Figur 22. Femte maleri. Versjon 1-2. 
Maleri 

HVA 
Blå kanne, god form på et stort objekt i blått/ blågrønn 
HVA SÅ, SO WHAT?  
Jeg vil vurdere om sammenkobling med rød vase i stor størrelse betyr noe 
HVORFOR:  
Jeg vil se hvordan størrelse betyr noe, kraft og intensitet i store enkle 
komposisjoner, her skal ikke fortellingen bety noe 
HVORDAN: Fortsette å forbedre farge form og komposisjon 
 
 

 
Figur 23. Femte maleri, versjon 3. 

 

HVA 
Her har jeg en ide om et formuttrykk og lyshetsgrad som viser likhet med 
den rosa vasen  
HVA SÅ, SO WHAT?  
Jeg ser at det er et poeng å fortsette serien, dvs uttrykket skal ha en 
dyrket farge som dominerer bildet 
HVORFOR: Jeg er ute etter unevnelige klangrike farger i enkle motiv, og 
formen må stå godt i formatet 
HVORDAN: gå mot cyan, grønn, grønngul og lysner feltet bak 
 

 
Figur 24. Femte maler, versjon 4 
maleri 

HVA 
Blå kanne begynner å få identitet og her er omgivelsen er interessant nok, 
veldig godt fornøyd med kroppslinjene/ form og proporsjoner og stripene 
bak er fine 
HVA SÅ, SO WHAT?  
Mulige småjusteringer fargemessig, toppen lysere hovedfargen enda mer 
kulørsterk, forgrunn endres og kannekroppen litt lengre ned 
HVORFOR: det er fasinerende med komplementære former og 
overdreven størrelse 
HVORDAN: Avsluttes etter en mulig runde med maling 
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Sammenligning fra prosessen 
Selve maleriprosessene gikk sin gang i våre respektive verksteder, i Vestby og i Mandal, mens 

spørsmålene som vi ønsket å besvare ble først gjennomgått når vi begge var fysisk tilstede i Mandal.  

Disse spørsmålene, se side 8., ble lagt til grunn for sammenligningen i fase 4. Rent praktisk fordelte vi 

nå arbeidet slik at den av oss som skulle besvare spørsmålene slapp å skrive samtidig. Dette la også 

grunnlag for at både spørsmål og svar kunne utdypes, og derved bli forstått av en person som ikke 

hadde det samme eierforholdet til den respektive maleriprosessen (kritisk distanse). For å vise 

hvordan disse spørsmålene berørte hver av oss velger vi å presentere dem i sin helhet i denne 

tabellen, her er utdypende underspørsmål utelatt for å bedre lesbarheten. Se under.   

 

1. Hvilke nøkkelord kan best beskrive oppstartstankene og hvordan la disse føringer for prosess eller 
resultatene? 
 

Elisabeth Inger Marie 

 Eksistensialisme  

 Speiling 

 Uttrykk 
 
Eksistensialisme. Jeg brukte væren som symbol på 
det å leve. Det handler om assosiasjoner til væren, 
det lille lammet, og selve ulla som er viktig for meg. 
Ullfibre er en gudegave, pluss den religiøse 
dimensjonen, som kan bli patetisk og pinlig. Å leve 
er både skummelt, morsomt, dramatisk, vanskelig 
og lett. 
Speiling. Plasseringen av sauen fikk betydning, 
frontal, tre bilder kvadratisk format, usedvanlig fint 
å jobbe i et kvadrat, jeg lette etter hvordan sauen så 
på meg, dialog ble opprettet.  
Uttrykk. Uttrykket ble initiert gjennom undermaling, 
fra bunnen av tre hovedfarger, oker, umbra og cyan 
– disse skulle testes i forhold til sluttprodukt uttrykk. 
Asymmetri, og sentrum ble valgt i de to første 
bildene. Det siste utsatte jeg, fargepaletten ble 
bevisst valgt for å trigge, provosere meg selv til nytt 
uttrykk. 
 

 Det representerte 

 Farge 

 Det håndverksmessige 
 
Det representerte viste seg nok en gang som 
motiverende motivmessig, jeg har arbeidet med dette 
tidligere og det ser ut som det følger meg 
motivmessig. I dette legger jeg spor av kulturer, spor 
av menneskelig handling og objektene blir ladet av 
overførte assosiasjoner. 
Farge er sentralt i arbeidene mine, både de små 
nyansene, men også begreper som harmoni, 
verdilading og kontraster opptar meg.  
Det håndverksmessige dvs alle de praktiske grepene 
som bidrar til stofflighet i et malt bilde dukker opp 
som en viktig faktor når jeg både arbeider både digitalt 
og analogt. 
 

Sammenligning viser at den psykologiske dimensjonen har størst betydning for Elisabeth mens Inger Marie er 
mer pragmatisk mht til motivets betydning og det formale blir i fokus. 
 

2. Hvor mange arbeider er utført? 
 

Elisabeth Inger Marie 

Antall bearbeidet lerreter: 3 
Antall foto pr. maleri: 
Bilde 1: 31 foto 
Bilde 2: 15 foto 
Bilde 3: 17 foto 
 

Antall bearbeidet lerreter: 5 
Antall foto pr. maleri: 
Bilde 1: 15 foto 
Bilde 2: 9 foto 
Bilde 3: 11 foto 
Bilde 4: 7 foto 
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Refleksjonsnotater pr. maleri 
Bilde 1: 7 refleksjonsnotat 
Bilde 2: 5 refleksjonsnotat 
Bilde 3: 3 refleksjonsnotat 
Digitale bearbeidelser, tegneprogram pr. maleri 
Bilde 1: 10 digitale studier 
Bilde 2: 6 digitale studier 
Bilde 3: 5 digitale studier 
Hvor mange malerier ble ferdigstilt og bevart til 
slutt etter to uker: 3 
 

Bilde 5: 3 foto 
Refleksjonsnotater pr. maleri 
Bilde 1: 5 refleksjonsnotat 
Bilde 2: 3 refleksjonsnotat 
Bilde 3: 7 refleksjonsnotat 
Bilde 4: 2 refleksjonsnotat 
Bilde 5: 3 refleksjonsnotat 
Digitale bearbeidelser, tegneprogram pr. maleri 
Bilde 1: 6 digitale studier 
Bilde 2: 2 digitale studier 
Bilde 3: 4 digitale studier 
Bilde 4: 2 digitale studier 
Bilde 5: 2 digitale studier 
Hvor mange malerier ble ferdigstilt og bevart til slutt 
etter to uker: 5 
 

Sammenligning viser at første bilde ble mest bearbeidet og vurdert digitalt, noe som er logisk men også 
interessant. Dette kan vise til usikkerheten i «not quite knowing» fasen.  
 

3.  Hva har blitt viktigste tema, var det klart: helt i oppstarten? 
  

Elisabeth Inger Marie 

Væren som har blitt viktigste motiv/tema er av 
psykologisk art. Både motiv og temaet var uklart i 
oppstart 

Vaser og krukker har blitt viktigste motiv, tema er det 
representerte. Både motiv og temaet var uklart i 
oppstarten men etter at bilde tre var ferdig hadde 
motivet «satt seg».  
 

Sammenligning viser ulike motiv men utviklingen av motiv og tema oppstår underveis, dette er likt for begge. 

4.  På hvilke måte ble nettbrett tegneverktøy brukt - bidro disse studiene til denne utviklingen? 
 

Elisabeth Inger Marie 

Nettbrett ble brukt for å klargjøre former, 
elementer, objekter, plassering, fargestyrke, 
komposisjonsprinsipper, og for å prøve ut dristige 
innfall. 
Nettbrett studiene bidro til utvikling i stor grad 

Nettbrett ga mulighet til å gjøre mange studier fort, 
muligheter for motiv ble vurdert. Nettbrett studiene 
bidro til utvikling i stor grad.  
 

Sammenligning viser at vi trekker fram verdiene ved utprøving, fart og dristighet som viktigste momenter. 
 

5. Fikk tekstlige (Kolb) refleksjoner betydning for ideutviklingen og arbeid med konsept/ tema?  
 

Elisabeth Inger Marie 

Bilde 1. Ja det gjorde det, formen var vilkårlig og jeg 
skjønner at bearbeiding må gjøres i retning- kill your 
darlings- med vekt på enda større dramatikk i 
uttrykket og skape rom atmosfære og la 
hovedelementene (væren) vokse fram - 
refleksjonene la føringer for neste trinn, modigere 
valg. Jeg stilte spørsmål til meg selv, egenveiledning.  
Allerede tidlig (maleriskisse 3.) dukket elementer 
opp i mine refleksjoner (kappe over skuldrene) uten 
å være dette bevisst har jeg tatt med meg dette helt 

Bilde 1. Ja, jeg drøfter motivene ut ifra fortelling/ikke 
fortelling. Mulighet for fokus på farge ble viktig. Vaser 
dukker opp i 4 versjon. Dette ble interessant også 
idemessig. Motivet og fargemulighetene var mange. 
Opprydding i fokus hvor jeg kan ta stilling til hva 
motivet krever. Jeg gleder meg over mønster og 
mønsterbygging i flatene, avslappet forhold til 
motivet. Disse forlanger ikke å bli forstått på annen 
måte enn å være farger. Den visuelle kraften øker. Jeg 
er mer opptatt av fargene i bilde 2. enn i bilde 1. og nå 



21 
 

fram til sluttproduktet. Siste bilde har fått et 
dramatisk og mystisk litterært innhold hvor 
elementene og fargene får symbolsk betydning. Jeg 
kobler inn fagteori med vekt på fargehåndtering og 
en begrenset palett. Tekstur og komposisjon 
(håndtere formatet) 
 
Bilde 2. Værtorso forfølger meg, brukte sjablong og 
undersøkte uttrykket. Det eksistensielle drøftes mer 
i dette motivet, arbeider /beskriver assosiasjoner til 
The Raven /Poe. Drøfter de dramatiske virkemidlene 
(farge, linjer, tekstur og komposisjon) slik de 
fremstår i digitale studier. Ser at bevegelse og 
plassering får betydning for tidsfornemmelsen og 
åndelig dimensjon. 
Mht til fagteori så blir fordelingen og plasseringen 
av formene viktig, komposisjonen en utfordring, det 
midtstilte, sentrale krysset. (her ser jeg Bjørn Ransve 
som mulig referanse). 
 
Bilde 3. Skriftlige refleksjon ble viktig, fargene 
antyder voldsomhet og drøfting av dyret begynner 
på nytt her. Dyrefigur i natur – mao refleksjoner 
over samme tema ny kontekst, ny betydning. 
Fargene er aktive, helt nytt motiv, bilde som også 
måtte stemme med mitt behov for speiling og det 
eksistensielle. 
Prøver å løse flatene og bli fortrolig med fargene og 
formene. Surrealisme og drøm diskuteres her, og 
cyanfargen er med og stimulerer til nye dristige 
fargebruk. (Chagall) 
 

kommer det representerte, hvilken kultur, en 
kunsthåndverkers frokost? Stilleben forteller om 
kulturelt eierskap. Ideverden blir mye større. 
Fargeteori: Digital grønn som består av lys er ikke lett å 
gjenskape i en analog versjon – i maleriet må den 
grønne bygges ved hvit undermaling. Fargeharmoni 
konkretiseres. 
 
Bilde 3. Jeg vil ha den ene kostbare vasen. Hva er det 
som gjør den kostbar. Dette leder i retning av en stor 
vase i et bilde med identitet og kraft. Prøvde å lage 
noe som oppleves som kostbart og ble litt rammet av 
det selv (mingvasen). Drøfter kvalitet. Hvordan går jeg 
videre. Størrelse ser ut til å være viktig.  
 
Bilde 4. blir et utsnitt av bilde 2. nok en vase, den er 
ikke symmetrisk, ikke rød, ikke orange, ikke sann 
størrelse, (som opprinnelig versjon) ikke sann i seg selv 
som vase. Jeg bygger form ved hjelp av farge. Det er 
ikke mye annet jeg har å spille på, fullstendig fri for 
historie? Det er noe med en farge som ikke er 
fortellende, ikke beskrivende, ikke symbolsk, ikke 
monokrom og ikke formbeskrivende. Det er det 
samme med formen, alt er bare nesten. Jeg tar det 
med til neste. 
 
Bilde 5. Farger og form på en kanne. Kontekst og 
visuell sammenheng?  Drøfter om de to bildene (4 og 
5) hører sammen. Ute etter unevnelige klangrike 
farger og motiv. Komplementære former og 
overdreven størrelse hører sammen. fagteoretiske: 
studier av form. Hva gir formen identitet, god 
opplevelse av modellering i farge. Materialitet. 
 

Sammenligning viser til ulike drivere i prosessen. Fagteoretiske refleksjoner bringes inn hos begge to. Men 
uttrykksmessig er det ulikt. Inger Marie fasineres av form og farger, kulturelle uttrykk, mønsterdannelser og 
komposisjon mens Elisabeth utforsket motivenes psykologiske perspektiver og bildenes meningsdannende 
kraft her under eksistensialisme, speiling og uttrykk.  
 

6. Hvilke av de ulike valgene ble viktige og evnt. riktige? Dukket det opp svar på spørsmål som i vesentlig 
grad endrer tenkingen om motiver ideer tema? 
 

Elisabeth Inger Marie 

Bilde 1. Jeg valgte å satse på et dramatisk og mystisk 
litterært innhold hvor elementene og fargene får 
symbolsk betydning, dette stemmer med egne 
fornemmelser av uro, spenninger og lengsel etter å 
kontrollere og akseptere dette, å vise til egne 
sammensatt handlinger og adferd var utfordrende. 
 

Bilde 1. Viktigste vurdering: ta stilling til fortelling/ikke 
fortelling, gi spillerom til farge og mønsterutfoldelse, 
dette var et riktig valg. 
Bilde 2. Fargen er dominerende. Akkurat nok av alt, 
fargeharmoni, vekting av fargemengde og intensitet.  
Bilde 3. Hva er det som gjør kostbart? Arbeidet med 
overflate / teknikk som ble en illusjon av noe 
komplekst og skinnende, helt ny vri for meg, mulig det 
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Bilde 2 både tidsfornemmelsen og åndelig 
dimensjon speiler meg og mine disposisjoner. Det er 
nytt for meg å kunne visualisere og synliggjøre så 
kompliserte lag i mitt eget sinn.  
Bilde 3. både surrealisme og drøm er naturlig i mitt 
kreative arbeid, det er slik jeg er med høner, katt og 
hund- det er disse kreftene som driver meg i 
hverdagen- intuisjonene er usensurert benyttet 
 
Det dukket opp både spørsmål og svar som kom til å 
endre min tanke om motiv og tema. Tør jeg 
blottstille meg i bildene, er jeg så modig? Svaret ble 
ja, her er det nødvendig å mobilisere mot. Motivene 
ble derfor enda kraftigere. Motivasjon og 
løsningsfokus ble veldig sentral, prosessen 
genererte ny kraft og energi.  
 

ser kostbart ut? Avgjørende element ble 
bladornamentet som balanse til denne rare 
utstrålingen. Motivene samlet sett ga masse  spillerom 
til utfoldelse og det var den viktigste avgjørelsen, og 
objektenes størrelse betyr noe.. 
 
Det dukket opp både spørsmål og svar som kom til å 
endre min tanke om motiv og tema, jeg ble opptatt av 
mine preferanser- og det å unngå klisjeer, 
forventninger om noe nytt. 
 

Sammenligning viser at begge oppnådde kontakt med avgjørende momenter som relateres til personlig 
ideverden på en nærgående konfronterende måte, prosessen viser stor grad av evner til «egenveiledning» 
noe som er likt for begge to. 

7. Hvordan ble maleriene utført, teknisk og uttrykksmessige utfordringer?  
 

Elisabeth Inger Marie 

Med acryl, paste, kull og sandpapir. Vasket og radert 
ut kontraster, litt collage og sjablong ble benyttet 
sammen med verktøy forskjellige pensler. 
Bygge opp – rive ned om igjen og om igjen. 
Utforsket både redskap og teknikk hele tiden  
 

Oppstarten viser undermaling, maskering og lag på lag 
bygging, linjelek, komposisjon, og farge. 
The turning point: styres av lek, kan ikke forklare hva 
som skjer- for så å gå inn i den analytiske biten. 
Sterkest kommer den analytiske biten i de to siste 
bildene (4 og 5). På jakt etter en ide i de tre første 
bildene. Bruker dem som trinn i en prosess. 
 

Sammenligning viser at det er ulikt hvordan tilnærmingen var, med ambisjoner om læring på den ene siden 
og en analytisk prosess på den andre 
 

8. Hvordan og når tid ble nettbrettet nyttig i videre arbeid? 
  

Elisabeth Inger Marie 

Med en gang, det første bilde ble fulgt opp både 
med foto og bearbeidelser i større grad enn bilde 
nr.2 og 3. Jeg lærte etter hvert når tid nettbrettet 
fungerte i forhold til undersøkelsen. Nå vet jeg 
nøyaktig når tid nettbrettet er avgjørende redskap i 
min skapende prosess, det er min assistent. 
 

Med en gang, og det første bilde ble fulgt opp både 
med foto og bearbeidelser i større grad enn bilde nr.2 
og 3. Jeg lærte etter hvert når tid nettbrettet fungerte 
i forhold til undersøkelsen. Nå vet jeg nøyaktig når tid 
nettbrettet er avgjørende redskap i min skapende 
prosess, den er min assistent. 
 

Sammenfallende svar 
 

9.  Hvordan kan du nå beskrive din produksjonsmåte? Har det oppstått noe nytt i ditt arbeid som følge av 
dette og hva består dette i? 

Elisabeth Inger Marie 
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Undersøkende, eksperimenterende bygger på 
intuisjon og følelser. Man kan si at jeg er 
hjertestyret men jeg kobler på hjernen av og til. 
Ved hjelp av denne prosessen har jeg klart å styre 
utforskingen og jeg har vært mye mer konstruktiv 
enn jeg pleier. Og jeg har blitt oppmerksom på hva 
mine sterke og svake sider innebærer.  
 
 
 

Undersøkende, reflekterende og eksperimenterende, 
men med vekt på den jakten som stemmer med mine 
tidligere erfaringer, det konseptuelle bildet. Det er 
serier vi snakker om. 
Underfundighet og refleksjonsgrunnlag i maleriene 
oppstår som følge av hvordan du bruker farge og form 
– man behøver ikke male med en død manns hand for 
å gjøre noe som er interessant! 
En rift eller et hull i en «fullkommen» form er fortsatt 
nok til å provosere publikum. 
 
Ved hjelp av denne prosessen har jeg klart å styre 
utforskingen og jeg har vært mye mer konstruktiv enn 
jeg pleier. Og jeg har blitt oppmerksom på hva mine 
sterke og svake sider innebærer.  
 

Sammenfallende synspunkter 
 

10.  Har den parallelle prosessen - to i samarbeid- hatt betydning? Hva med tidspresset? Har felles 
oppsummering og strukturert diskusjon hatt betydning? 
 

Elisabeth Inger Marie 

Ja, med samme opplevelse av nytte i det å ha en 
samtalepartner og støtte. Jeg må være troverdig og 
utføre min del av jobben. Det er et konkurranse 
aspekt her – forventninger til meg selv og andre.  
 
Det at vi valgte kort og intensiv tidsramme var 
utrolig viktig. Realistisk i forhold til omfang og andre 
oppgaver 
 
Felles oppsummering og diskusjon har vært utrolig 
viktig fordi det blir nedfelt essensen og noen 
sentrale momenter som både bidrar til presisjon og 
konkretiseringer av både utviklingen og 
selvinnsikten og det faglige overblikket 
 
 

Ja fordi den har gitt meg samtalepartner og støtte. Jeg 
må være troverdig og utføre min del av jobben. Det er 
et konkurranse aspekt her – forventninger til meg selv 
og andre. Som ensom kunstner må du finne driveren i 
deg selv. Som kunstpedagog er det avgjørende å 
etablere felles drivere for å få felles mål. I vårt tilfelle 
har driveren vært tiden, samtalene og 
oppsummeringen.  
 
Den korte og intensiv tidsramme var utrolig viktig. 
Realistisk i forhold til omfang og andre oppgaver. Det 
kunne se ut som om tidsrammen var streng, men sette 
i forhold til vår antakelse om at nettbrettet er med å 
forkorte prosessen, så var vi nødt til å velge en stram 
ramme. Ved å kople nettbrett og maleriprosess, så 
påla vi oss selv et dobbeltarbeid. Verdien ved dette 
arbeidet gjorde at utnyttelsen av tiden ble mye bedre. 
 
Felles oppsummering åpnet for flere gode argumenter, 
viktig. Argumentasjon og metodebeskrivelser kan 
begrunnes i selvopplevd arbeid. 
 

Sammenfallende svar 

11. Hvordan har det gått med NOT QUITE KNOWING? 
  

Elisabeth Inger Marie 

Værtorsoen ble motivet da jeg startet å male på to 
lerret første dag. Plasserte væren på ulike steder i 
hvert lerret. Var meget usikker på hva dette skulle 

Brukte tre dager på absolutt ikke å vite hvor dette bar 
hen, så kom den første tigervasen. Først når den andre 
vasen (bilde 2) tok form og motivet endt opp med vase 
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bli. Satte meg et mål om at tre lerreter skulle være 
påbegynt inne tre dager. Fikk litt drahjelp av 
grunningsfargene i forhold til atmosfære og 
temperament i bildene. Når andre bilde (bilde 2) 
hadde tatt form tredje dagen, visste jeg at jeg klarte 
å gjennomføre maleprosessen på alle tre bildene.  
Etter to uker og tre studier har jeg kunnskap nok om 
avgjørelser som må taes og hva jeg egentlig holder 
på med. Jeg har begrunnelser for mine preferanser 
og ideer om bruk av motivene foran meg.  Det å 
jobbe på tre bilder samtidig driver prosessene 
framover. Intensiteten og konsentrasjonen 
opprettholdes når en kan sammenligne bildene med 
hverandre. Man kan nå se på disse bildene som 
forfasen til videre arbeid. Jeg har konkrete ideer til 
flere malerier og har påbegynt arbeidet med to 
lerreter til.  
 

der også var jeg sikker på hvilke utfordringer jeg ville 
fokusere på, og da var en uke gått.  
Etter to uker og fem studier så har jeg kunnskap nok, 
og få motivmessige avgjørelser å ta. Jeg har 
begrunnelser for mine preferanser og  ideer og nå har 
jeg gode planer om bruk av motivene foran meg.  Det 
å jobbe på tre/fem bilder samtidig driver prosessene 
framover, Intensiteten og konsentrasjonen 
opprettholdes når en kan sammenligne bildene med 
hverandre. Man kan nå se på disse bildene som 
forfasen til videre arbeid  
 

Sammenfallende svar 

Diskusjon 
Denne diskusjonen bygger på de erfaringene vi til nå hadde fra praktisk arbeid og gjennom 

kartlagte erfaringer som vist i teksten over hvor vi også foretok en enkel sammenligning.  Vi 

innså at vi var farget av begeistring for både prosessen og samarbeidet så langt. Av denne 

grunn ville det vært interessant om kolleger eller andre hadde gjentatt metoden i tilsvarende 

håndverksbaserte prosesser slik at omfanget av erfaringer kunne gi enda bedre grunnlag for 

å utlede kunnskap til nytte for hele fagfeltet. I den følgende teksten har vi diskutert noen 

aspekter som viser tilbake til vår antakelse:   

- om at bruk av nettbrett i en kunstnerisk skapende prosess øker treffsikkerheten dvs 

styrker beslutningsgrunnlag på en bedre måte og korter ned på den perioden vi kaller " 

not quite knowing. Er det da slik at bruk av nettbrett i en skapende prosess bidrar til å 

drive fram nye muligheter som gir flere og bedre valg og derved (for oss) nye tanker som 

understøtter våre individuelle preferanser og som klargjør den kunstneriske produksjonen 

fram mot et mål. Vi valgte å søke svar på følgende spørsmål: Er det mulig å registrere 

kvaliteter i den første fase av skapende prosesser når vi bruke et metodisk rammeverk og 

nettbrett som verktøy i tillegg til tradisjonelle bildemessige produksjonsmåter? Er dette 

noe vi kan anvende i utdanningen, også med tanke på formidlingsaspekter? 

 

En metode er bla systematiske undersøkelser som innebærer å søke svar på et problem, eller svar på 

et spørsmål. Begrepet benyttes i ulike sammenheng som arbeidsmetoder, undervisningsmetode og 

forskningsmetode. Vi har fokusert på undersøkende metode i et kunstnerisk utviklingsprosjekt. I vår 

undersøkelse har vi tatt utgangspunkt i vår antakelse om verdien ved å bruke nettbrett i skapende 

prosesser. Denne antakelsen er utviklet over tid basert på egne erfaringer og studentenes innsats i 

det kunstfaglige feltet når teknologi benyttes.  I vår undersøkelse la vi likeverdig vekt på pensel, 

nettbrett og maling når vi gikk i gang med det skapende arbeidet. Vekslingen ble viktig fra dag 1. 
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samtidig som vi var opptatt av å overholde tidsplan og avtalt framgangsmåte.  På bakgrunn av dette 

velger vi å framheve verdien ved denne metoden som en kunstproduksjonsmetodikk. 

I et større perspektiv med fokus på det kunstfaglige feltet legger vi til grunn at teknologi og 

samtidskunst hører sammen. Teknologi har betydning i all type dokumentasjon og for mange 

kunstnere også som selvstendig kunstnerisk uttrykk. Det vi har dokumentert i vårt prosjekt er verdien 

ved teknologien som driver i en skapende prosess.  Vi har begge opplevd at vurderingene ved 

maleriske veivalg har blitt bedre gjennom digitale bearbeidelser, å avdekke kvaliteter og utvide 

mulighetsbildet ga brede grunnlag for kvalifiserte valg. Vekslingen gir muligheter for løsninger og 

idebearbeidelser som styrker det kvantitets- og kvalitetsmessige arbeidet. Dristighet er ikke lengre 

farlig, man griper bare til nettbrettet. Kunnskapen om-, og respekten for, maleriets egenart, pensel, 

maling, lukt, stofflighet gjør at de digitale bildene ikke framstår som malerier. Bevissthet om at 

forskjellene på teknologisk innsats og utarbeidelse er vesentlig forskjellig fra den håndverksmessige 

prosessen ble styrket i dette arbeidet. Rent praktisk opplevde vi de «sømløse» bruksegenskapene til 

nettbrettet som komplementære til både tankevirksomhet og håndverksmessige utfordringer. 

 

Vi ser noen utfordringer ved å bruke nettbrettet i faglige prosesser.  Det er lett å bli forført og ukritisk 

til det visuelle mangfoldet, både budskap, fagteoretiske aspekter, utsnitt og uttrykk kan oppnås i 

ubegrenset antall og varianter. Nettbrettet har egne forslag (filtre) som kan bli en hvilepute i en 

skapende prosess, en annen innfallsvinkel er gjenbruk av bilder fra Internett og foto som kopieres og 

bearbeides, dette kan gi raske resultater, en framgangsmåte som fort blir avsporende i en unik 

skapende prosess.  Vi mener at ulike fremgangsmåter bør kritisk vurderes, og-, om hensikten er å 

lære om kunstfaglig skapende arbeid så bør teknologien understøtte bestrebelse for å oppnå 

originalitet. For enkelte blir nettbrettet først og fremst nyttig til dokumentasjon, dette kan henge 

sammen med tilgjengelige programmer, med dette i tankene så bør nettbrettets oppsett også 

vurderes slik at det er best mulig egnet for kunstfaglig arbeid.  Vi har erfaring for at det å håndtere 

teknologien også kan gi åpning for støy og uønsket bruk derfor må opplæringen også ta høyde for at 

nettbrettets «vesen» baserer seg på deling og sosial aktivitet.  

 

Hvis faglærere ikke bringer teknologi og nettbrett inn i verkstedet så reduseres mulighetene for å 

problematisere kreative løsninger gjennom digitale eksempler og derved svekkes grunnlaget for 

bedre valg i prosessen.  Fra våre erfaringer er det et par eksempler som viser hvordan de digitale 

bearbeidelsene ledet til overraskende utfordringer. Blant annet er additive farger på en helt annen 

måte lysintense og når uttrykk fra digitale bilder skal gjenskapes i malerier må en ta høyde for de 

muligheter som gis i subtraktiv fargeblanding. Slike faglige utfordringer kan bidra til nye uttrykk og 

fornyet interesse for fagteoretisk utforsking.  Et annet eksempel er utvikling av motivet, både 

komposisjon og fargeholdning kan bli en tvangstrøye og det å fornye uttrykket ved å benytte 

nettbrettet er helt ufarlig. Nettbrettet styrker motet til å undersøke nye løsning noe som også 

avdekker kunnskapen om egne begrensninger. Det er et faktum at et hvert håndverksmessig arbeid 

koster dager og timer med innsats, det er forbundet med risiko å male over et motiv for så å oppleve 

at det ble feil. Tidsinvesteringene i produksjonsprosessen setter begrensninger for eksperimenter.  

Formidlingen av resultater styrkes ved å avdekke overraskelser fra produksjonsperioden, det er 

større sjanse for dialog med publikum når man åpner for innsyn i de valg man har tatt i prosessen.  

Regelen om at en god transparent prosess styrker troverdigheten og avdekker kvaliteter gjelder også 

her.  Som skapende kunstnere er god formidling og god dokumentasjon grunnlaget for å motta gode 

konstruktive spørsmål noe som gir bedre kommunikasjon med publikum. På denne måten kan 

formidling knyttes bedre opp mot de unike øyeblikkene som avdekker overraskende innsikt og 

forklarer de praktiske grepene. 
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Vi har altså sett at dristigheten øker noe som leder til et større spekter av uttrykksmåter, 

komposisjonsløsninger og motivelementer. Fagteori får ny betydning med hensyn til å bekrefte, 

avkrefte eller undersøke gyldigheten i en regel. Ideene drives fram og lagres for mulig bruk senere 

som en idebank. Både dokumentasjon, prosess og produksjon øker i kvalitet ved bruk av nettbrett. 

Prosessene kan i større grad dokumenteres og beskrives slik at tekstlig prosessnotater og visuelle 

undersøkelser beriker utstillingslokalene.  

Oppsummering argumenter 
1. Nettbrettet har bidratt til å utvikle nye arbeidsmåter som gir nye resultater i skapende 

prosesser 

2. Teknologi og samtidskunst hører ofte sammen, teknologien benyttes både som 

dokumentasjon men også som selvstendig kunstnerisk uttrykk og nå også som driver i en 

skapende prosess. 

3. Foto og digitale bearbeidelser ved «veiskiller» leder til nye muligheter som man kan lagre og  

bygge videre på ved neste korsvei. 

4. Forskjellene på en digital produksjonsprosess (innsats og utarbeidelse) er vesentlig forskjellig 

fra den håndverksmessige produksjonsprosessen 

5. Vekslingen mellom digital og analog arbeidsmåte gir muligheter for løsninger og 

idebearbeidelser som styrker det kvantitets- og kvalitetsmessige arbeidet i en skapende 

prosess. 

6. Dristighet er ikke lengre farlig, man griper bare til nettbrettet 

7. Sømløsheten/flettingen i nettbrettverden, alt er lett tilgjengelig kun et tastetrykk unna. Dette 

er en forutsetning, og når det fungerer blir teknologien komplementær til tankevirksomhet 

og de håndverksmessige utfordringene 

8. Arbeidet med nettbrettet utfordrer den fagteoretiske innsatsen 

9. Oppmerksomheten om egne begrensninger økte samtidig som viljen, motivasjonen og 

interessen for å prøve ut nye, originale løsninger øker. 

10. Både dokumentasjon, prosess og produksjon øker i kvalitet ved bruk av nettbrettet.  

11. Når nettbrettet brukes i undervisningen styrkes utforskingspotensiale i faglige prosesser 

12. Erfaringer fra Nettbrett prosesser er i liten grad utforsket, dokumentert og beskrevet 

13. Nettbrettet gir mulighet for større åpenhet og bedre kommunikasjon i formidlingsarbeidet 
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Konklusjon 
Dette prosjektet har hatt en konkret karakter, å male minst tre bilder i tre uker uten å ha utarbeidet 

ideene eller konseptet i forkant og samtidig benytte nettbrett som supplerende verktøy i prosessen.  

Når dette arbeidet var utført så var oppsummering og diskusjonsarbeidet også konkret. Vi skulle 

besvare et sentralt anliggende, nemlig om nettbrett var et kvalitetsmessig verdifullt verktøy i en 

skapende kunstnerisk produksjonsprosess og svaret på det er som dokumentert foran et klart ja. Vi 

finner noen svakheter men det er en overveldende mengde positive argumenter for aktivt å ta i bruk 

nettbrett i skapende arbeid, en anbefaling vi deler med både lærere, kunstnere og studenter. For å 

utvide erfaringene så anbefaler vi som tidligere nevnt andre til å argumentere for teknologibruk i sine 

fag. Selve metoden som vi har benyttet i dette prosjektet har fungert optimalt for oss, vi oppnådde 

overraskende mye på kort tid og vi mener selv at vi nå har godt grunnlag for å bringe disse 

erfaringene videre til både kolleger og studenter.  
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