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 EN GAVE I FARVER
Billedskolen i Tvillingehallen er Københavns Kommunes billedskole for børn og unge.  
I 30 år har Billedskolen udført et væld af  billedprojekter for skoleklasser og stået for fri
tidsundervisning, udstillinger, workshops og kurser til tusindvis af  interesserede elever og 
til lærere i  København. Billedskolen har gennem årene udgivet bøger og undervisnings
materiale til glæde for eleverne og som inspiration til billedkunstundervisningen i de kø
benhavnske folkeskoler. 

Denne bog er endnu en gave fra Billedskolen i Tvillingehallen – med et ønske om at vække 
din nysgerrighed og opmærksomhed på farverne omkring dig. Forhåbentlig får du øjnene 
helt op – og får lyst til at afprøve bogens øvelser og nye tilgange til arbejdet med farver  
i billeder.

En stor tak til billedkunstner og underviser Inger Winther for at videregive sin viden og 
mangeårige erfaring fra undervisningen i inspirerende øvelser og farverige illustrationer.

Eva Ring 
Leder af  Billedskolen i Tvillingehallen
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 PRØV DIG FREM
Denne bog indeholder en række tegne og farve
øvelser. Til øvelserne har du brug for følgende ma
terialer:

Blyant, viskelæder, sorte vandfaste tuscher, farve
blyanter, akvarelfarver, akvarelpensel, saks, tegne 
og akvarelpapir. 

Papirets format bestemmer du selv, men skift mel
lem lille og stort. 

Formålet med de forskellige øvelser er at lære far
verne at kende. Farver påvirker hinanden og os, 
der kigger på dem. Det er det, de vil og kan.

GOD FORNØJELSE  
I FARVERNES UNIVERS 

Inger Winther



 LYSET OG ØJET
Vi ser og opfatter farver med vores øjne i det lys, som vi er omgivet af. Opfattelsen af  farver 
og deres nuancer er forskellig fra person til person. 

En rød – skarlagenrød – kan opfattes mere varm og orangerød af  én person og mere brunrød 
af  en anden.

Skarlagenrød

Skarlagenrød
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 PIGMENT OG BINDEMIDDEL
De farver, der bruges inden for maleri, tegning og grafik, består af  pigment, bindemiddel, 
fyldstoffer og tilsætningsstoffer. Bindemidlet sammenbinder pigmenter, der tørrer ved ilt
ning.

Det mest anvendte bindemiddel i f.eks.

• akvarelfarver er gummi arabicum (gummistof, der udvindes af  akasietræ),
• oliefarver er linolie (olie af  hørfrø),
• acrylfarver er acrylbinder, 
• oliepastel er olie.

Kul og tørpastel har ikke noget bindemiddel. For at farven kan tørre på papiret må farve
fladen fikseres med en lak.

 FARVERNES NAVNE 
Farvernes navne kan bl.a. henvise til, hvorfra pigmenterne kommer, eller hvilke mineraler 
de er produceret af.

Okker er betegnelsen for gule, røde 
og brunlige jordarter, der findes 
naturligt i jordens lag.

Lampesort er et dybsort pigment,  
der stammer fra lampesod.

Ultramarin er et naturligt farvestof,  
der findes i halvædelstenen Lapis lazuli.

Alizarin er oprindeligt et farvestof, 
der findes i rødderne på krapplanten.
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 FARVER – et værktøj

Farver er et værktøj i den kreative proces. De er værktøj til at udtrykke følelser og stemnin
ger. De signalerer.

Farver kan opdeles i grupper:

 1  Grundfarver (primærfarver)
 2  Komplementærfarver (sekundærfarver)
 3  Jordfarver
 4  Pastelfarver (farven fortyndes med vand, olie eller hvid)
 5 a Dækkende farver
 5 b Transparente (gennemsigtige) farver
 6 a Kolde farver
 6 b Varme farver 

*  Den rødviolette farve, som er vist her, er 
en tertiær farve. Tertiære farver blandes 
af  grund og komplementærfarve. Her 
er farven blandet af  rød og violet.
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 FARVE CIRKLEN
Komplementærfarven orange opstår ved blanding af  rød og gul, grøn ved blanding af  gul og 
blå og violet ved blanding af  blå og rød.

 AT BLANDE MED ØJET
Når to grundfarver f.eks. rød og blå tegnes eller males tæt ved siden af  hinanden som prik
ker eller mønster, opfatter øjet farvefladen violet.

 GRUND FARVERNE – gul, rød, blå

De tre farver kan man ikke undvære. De kan ikke blandes af  andre farver.
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 GUL – grundfarve

ØVELSE

• Tegn et birketræ om efteråret eller en gul blomst på akvarelpapir.
• Farvelæg tegningen med akvarelfarver i gule nuancer. Brug også gerne andre farver i dit 

billede.

INSPIRATION

Solsikker af  Vincent van Gogh (18531890) og Anselm Kiefer (1945).
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 RØD – grundfarve

ØVELSE

• Tegn en sko, støvle, taske, rygsæk, strømpe eller et par solbriller på akvarelpapir.
• Farvelæg tegningen med akvarelfarver i forskellige røde farver og mal baggrunden i grønne 

farver.

INSPIRATION

Marc Chagall (18871985) og Mark Rothko (19031970).
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 BLÅ – grundfarve

ØVELSE

• Tegn himlen på akvarelpapir en dag, hvor der er rigtig mange skyer, og det blæser. 
• Farvelæg tegningen med akvarelfarver i blå nuancer. Brug også gerne andre farver i dit 

billede.

INSPIRATION

Landskaber af  L.A. Ring (18541933), Den blå periode af  Pablo Picasso (18811973) og 
Yves Klein (19281962) og hans brug af  farven ultramarin.
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Himmel i november
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 JORDFARVER

ØVELSE

• Tegn en fugl eller et instrument på akvarelpapir.
• Farvelæg tegningen med akvarelfarver i jordfarver, de brune farver. Læg mærke til 

fuglens forskellige fjerlængder og mønstre og til instrumentets forskellige træsorter og 
strukturer.

INSPIRATION

Afrikanske masker, hulemalerier, dyremotiver af  Albrecht Dürer (14711528) og Rembrandt 
van Rijn (16061669).
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 FARVER, SYMBOLER OG SIGNALER
Hver kultur har sine symboler, og farver bliver brugt til at signalere og fortælle. 

Solen males oftest gul, fordi den gule farve fortæller om lyset. Kejseren af  Kina bar før i tiden 
altid en gul kappe, fordi den gule farve både symboliserer lys men også kraft og magt.

I Renæssancen (perioden ca. 13001600) var den blå farve ultramarin kostbar, fordi den blev 
produceret af  halvædelstenen Lapis lazuli. Den blev oftest anvendt på billeder af  Jomfru 
Marias kappe, og farven blev dermed et symbol for Himlens Dronning.

Et hjerte ses oftest i en varm rød farve og symboliserer kærlighed. Et grønt blad symboliserer 
liv og vækst, og den grønne farve er samtidig et symbol på forgængelighed og forfald.

Men hvad sker der, når man bytter om på farvesymbolikken? Hvordan reagerer vi ved et 
lyskryds, hvis farverne er gul, rød og blå i stedet for rød, gul og grøn? Der er noget på spil!

ØVELSE

• Tegn en hest og mal den grøn.
• Tegn et hjerte og mal det blåt.
• Tegn en rose og mal den brun.
• Tegn et isbjerg og mal det rødt.
• Tegn og mal et bybillede eller landskab, hvor der bliver byttet om på farvernes symbolik.

INSPIRATION

Marc Chagall (18871985) og Yves Klein (19281962).
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 FRA FARVER TIL SORT, HVID OG GRÅTONER
For bedre at forstå farvernes nuancer, lyskraft og styrke er det en god ide at arbejde med 
sort, hvid og gråtoner.

ØVELSE

• Tegn en stol i to firkanter med en sort tusch.
• Farvelæg den første stol med grundfarverne gul, rød og blå. Gulvet kan være sort og 

væggen hvid.
• Farvelæg den anden stol med de tre gråtoner. Gul ses som lys grå, rød ses som mellem grå 

og blå ses som mørk grå. Gulvet kan være sort og væggen hvid.

INSPIRATION

Grafiske værker og tegninger af  Francisco Goya (1746-1828), Palle Nielsen (1920-2000) og 
Inger Winther (1959).
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 LYSE, MELLEM OG MØRKE FARVER

ØVELSE

• Tegn et mønster på akvarelpapir og farvelæg med lyse, mellem og mørke farver.

I eksemplet her er der brugt følgende farver:

Mellemfarver – de tre komplementærfarver orange, 
kold og varm grøn og violet.

Lyse farver – gul, rosa og komplementærfarverne 
blåviolet og hvidgrøn.

Mørke farver – komplementærfarverne violet og 
kold grøn.
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 LINJER, STREGER OG KONTURER 
– behøver ikke at være sorte!

ØVELSE

• Tegn på akvarelpapir en vase, kande eller krukke, der har mønster eller figurer. Tegn med 
løs blyant. Løs blyant vil sige, at blyantstregen ikke må tegnes kraftigt op. 

• Tegn linjerne op med farveblyanter i forskellige farver.
• Mal fladerne i forskellige farver med akvarelfarver. Her kan du bruge kontrasten mellem 

grund- og komplementærfarve. Hvis en linje f.eks. er blå, kan fladen males orange. 

INSPIRATION

Dyremotiver af  Andy Warhol (19281987).
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 LINJER, FLADER OG SKYGGER 
– i forskellige farver

ØVELSE

• Tegn et portræt af  dig selv eller en anden med løs blyant på akvarelpapir.
• Vælg farver, der passer til portrættets udtryk.
• Tegn med farveblyanter de linjer, der skal være tydelige.
• Mal skygger og flader.

INSPIRATION

Portrætter af  Andy Warhol (19281987).
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 PERSPEKTIVTEGNING 
– kolde og varme farver

ØVELSE

• Tegn på akvarelpapir det rum du er i og det rum, du ser gennem døråbningen. Hvis det 
er muligt tegn også et tredje rum med vindue, som vist på billedet. 

• Farvelæg tegningen med akvarelfarver. Det forreste rum, som du er i, farvelægges med 
varme farver, og det bagerste rum farvelægges med kolde farver. Som vist her har rum
met i midten både varme og kolde farver.

INSPIRATION

Interiørbilleder af  Henri Matisse (18691954).
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31  Illustration (rum) PERSPEKTIVTEGNING  KOLDE OG VARME FARVER



 PERSPEKTIV OG LANDSKAB  
– tegn og mal det du ser

ØVELSE

• Tegn på akvarelpapir, med løs blyant, et landskab ved havet, marker og enge, ved skoven 
eller på en bakketop.

• På et andet akvarelpapir males farvestudier. Det vil sige, at alle de farver, du ser foran 
dig i landskabet, blandes og males på akvarelpapiret. Når du først kender farverne, er det 
nemmere at male landskabet. 

• Tegningen med landskab farvelægges med akvarelfarver ud fra farvestudierne.

INSPIRATION

Vincent van Gogh (18531890) havde en kuffert med garnnøgler i mange farver, som var 
med ham, når han ville male et landskab. Han kiggede på farverne i landskabet og fandt de 
passende garnfarver frem fra sin kuffert. På den måde vidste han, hvilke farver han skulle 
blande. 
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 FARVERNES VIRKNING  
– fire farvekombinationer med samme motiv

ØVELSE

• Tegn et insekt, et transportmiddel, en plante eller et dyr med en sort tusch. Dette gøres 
for at studere figurens flader og strukturer.

• Klip figuren ud og brug den som skabelon.
• På akvarelpapir tegnes fire lige store felter, således at skabelonen kan være i hvert felt.
• Omrids af  skabelon tegnes med løs blyant i hvert felt. 
• Farvelæg de fire felter med følgende farvekombinationer:

1. Grundfarven gul og komplementærfarven violet i lyse og mørke nuancer.
2. Pastelfarver og sort.
3. Røde nuancer og grønne og sorte linjer.
4.  Blå farve som den dominerende og røde og gule nuancer som detaljer.

INSPIRATION

Andy Warhol (19281987),  
Inger Winther (1959).
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