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Welcome
to the exhibition where Billedskolen i Tvillingehallen, 
The Copenhagen Children´s School of Art meets  
The David Collection.

This exhibition represents the works by pupils from 
7 to 22 years of age and is the result of a collaboration 
between The Copenhagen Childrens School of Art 
and The David Collection. 

Over the winter the pupils have visited the museum 
and have been given a guided tour of the unique 
Islamic collection. They were introduced to themes 
in Islamic art and have subsequently worked on their 
inspiration and they have freely interpreted a work 
selected by The David Collection for each group.

With their works for the exhibition, the pupils have 
become part of a larger common narrative.

Velkommen
til Billedskolen i Tvillingehallens forårsudstilling 
2022, Billedskolen møder Davids Samling. I  
kataloget vises værker skabt til udstillingen af alle 
eleverne på fritidsholdene. Eleverne er i alderen 
7-22 år.

Det er med stor glæde, at vi hermed kan 
præsentere et helt særligt samarbejde med  
Davids Samling. På Billedskolen vil vi gerne give 
eleverne indblik i alverdens kulturer og mulighed 
for at arbejde med billedprocesser, der trækker 
tråde til vores fælles kunst- og kulturhistorie. Der-
for har alle holdene hen over vinteren været på 
besøg på museet, hvor de har fået en omvisning 
i den unikke samling og er blevet introduceret for 
temaer i den islamiske kunst. Efterfølgende har 
eleverne arbejdet videre med deres inspirati-
on og har frit fortolket et værk, udvalgt af Davids 
Samling til netop deres hold. De har gennem 
længere tid fordybet sig i deres værk, og der har 
været en livlig summen på værkstederne. Elever-
ne har været gode til at samarbejde og dele deres 
viden undervejs, og de er med deres værker til 
udstillingen blevet del af en stor fælles fortælling.

Eva Ring
Leder af Billedskolen i Tvillingehallen  

Billedskoleelevernes besøg i Davids Samling har 
været en ganske særlig oplevelse! I mødet med 
museets kunstværker har eleverne, store som 
små, lært om og fortolket den islamiske kunst.  
I løbet af 5 uger er museet blevet omdannet til 
et levende og kreativt læringsrum, hvor mere end 
1000 års kunst fra den islamiske verden er blevet 
genskabt på ny!

De mange besøg har været præget af kreative og 
nysgerrige elever, som både er blev overraske-
de over husets historie og de smukke omgivel-
ser. Især den nærmest labyrintagtige islamiske  
samling med sin dæmpede belysning og funk-
lende kunstgenstande har, efter elevernes eget 
udsagn, skabt en helt særlig følelse af at være med 
i et eventyr! På opdagelsesrejse gennem kunst-
samlingen, med en skitsebog i hånden, fandt ele-
verne hurtigt noget genkendeligt. Et fabelvæsen i 
den islamiske samling mindede for eksempel ele-
verne om dragen Puf! En reference som denne 
minder os i høj grad om, at vi netop i kunsten fin-
der de mange fælles udtryksformer, som forener 
os på tværs af verdensdele, kultur og religion. 

Daniella Maja Nahor Ssitou 
Undervisningsansvarlig i Davids Samling 
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Hvad er islamisk kunst?
Hvad menes der egentligt med islamisk 
kunst? Et vigtigt grundtræk ved den islami-
ske kunst er, at håndværket altid er i cen-
trum. Dette, at det udførte arbejde er af høj 
standard – at det er en fryd for øjet – er af 
langt større betydning end, at værket eksem-
pelvis er nyt og banebrydende. Det er også 
karakteristisk for den islamiske kunst, at den 
ikke nødvendigvis fortæller noget om kunst-
nerens personlige tanker eller følelser. 

Ofte følger de forskellige islamiske kunstnere 
og kunsthåndværkere en lang og velafprøvet 
tradition. Det vigtige er, at der er tale om no-
get smukt og gedigent – oftest med udgangs-
punkt i en brugsgenstand. Man kan med 
andre ord sige, at islamisk kunst i høj grad 
forskønner hverdagen og gør brugsgenstan-
de til kunstværker. 

Og hvori ligger det islamiske så? På Davids 
Samling definerer vi som regel den islamiske 
kunst, som kunstværker frembragt i de dele 
af verden, hvor religionen Islam i længere tid 
har spillet en dominerende rolle. Der er ikke 
nødvendigvis tale om kunstværker lavet af og 
til muslimer. Kunstnerne kunne også være af 
anden religiøs observans, f.eks. kristne eller 
jøder. Indholdet i kunsten behøver ikke di-
rekte at afspejle religionen islam, men kan 
også være af rent verdslig karakter.
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Geometriske 
mo/nstre

en islamiske kunst er i høj grad 
karakteriseret ved abstrakte for-
mer såsom stiliserede planter 
og geometriske mønstre. I den 

islamiske kunstneriske praksis er 
der en udbredt dekorations-begej-

string, og mønstre forekommer på stort set 
alle materialer, eksempelvis på bygningsvær-
ker, keramik, tekstiler, træ og metal. 

Udformningen af geometriske mønstre ta-
ger overordnet udgangspunkt i matematiske 
principper og fandt historisk set inspiration 
i vidensudveksling mellem matematikere og 
kunstnere i den islamiske verden. 

Som basisinstrumenter til skabelsen af den-
ne kunsttype anvendes en vinkelmåler, en 
passer og en lineal. Ved brugen af dis-
se simple redskaber kunne kunst-
håndværkere i den islamiske ver-

den kreere endeløse mønstre og motiver 
ved at gentage enkelte geometriske enheder. 

Af visse analytikere er geometriske møn-
stre blevet udlagt som sindbilleder på Guds 
uendelighed. Mange af kunstnerne og hånd-
værkerne bag dekorationstypen har dog pri-
mært interesseret sig for at skabe smukke 
kompositioner. 

Fritlagt udsnit af mønster detalje i »Dække 
af bomuld broderet med silke« (Hold 42)
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Hold 33
Vi havde et dejligt besøg på Davids 
Samling og fik en fin omvisning. Det 
værk, vi havde fået tildelt på holdet, var 
et træpanel med smukke udskæringer, 
som eleverne studerede grundigt.

Vi snakkede om, at vi kunne lime med 
pinde for at opnå lidt af den samme 
effekt som udskæringerne. Vi limede 
pinde på små MDF-plader med lim-
pistol. 

Herefter blev pladerne dækket med 
skolelim og silkepapir. Når det hele 
var tørret, begyndte vi at patinere. Det 
vil sige, at vi malede træstykket, så det 
kom til at ligne gammelt træ. 

Materialer: MDF-plade, blomsterpin-
de, lim, silkepapir og akrylmaling.

Side fra en kenotaf 
(sanduq) af udskåret træ 
Iran eller Centralasien; 
ca. 1100 
H: 112; B: 157 cm. 
Davids Samling.
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Hold 42
Eleverne syntes, at det var spænden-
de at besøge Davids Samling, og at det 
var et flot museum.

De tegnede billeder af »deres« tæp-
pe - et kvadratisk tæppe med dyre- og 
plantemotiver. Mens de tegnede tæp-
pet, opdagede eleverne bla., at der var 
små huller - måske spor efter møl?

Vi har arbejdet med mønstre på tæp-
per af pap, som for at fremstå mere 
tæppeagtige har fået frynser, og vi har 
afprøvet forskellige teknikker: Afmask-
ning med tape, skabeloner, stempler, 
struktur med kaffe og savsmuld.

Til slut har vi tegnet billeder af men-
nesker og situationer på flyvende 
tæpper!

Dække af bomuld 
broderet med silke 
Iran, Kaukasus; 
18. århundredes 1. halvdel 
H: 149; B: 135 cm. 
Davids Samling.
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Hold 46
Inspireret af det værk vi fik tildelt og så 
på Davids Samling, en stjerneformet 
flise, har vi arbejdet med cut-out, møn-
stre, geometriske former og kolorit.

At arbejde med symmetri er meget 
anderledes, end det vi plejer at gøre. 
Det har været en lærerig proces med 
mange nye og spændende erfaringer, 
syntes vi. 

Tankerne i den kreative proces er 
mere systematisk fremadrettet, når 
temaet handler om symmetri. Man er 
nødt til at være meget forberedt i pro-
cessen. Måske lidt som at spille skak.

Det endelige billede udstråler sam-
menhæng, og udtrykket er ikke kom-
pliceret at forholde sig til - billedet har 
nemlig en enkel skønhed.

Flise af frittegods 
dekoreret med brogede 

glasurer og bladguld. 
Cuerda seca–teknik 
Iran; omkring 1440 

Diameter: 35 cm. 
Davids Samling.
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Hold 47
Oftest er værdien af en æske eller 
dåse, hvad indholdet består af. 

Med inspiration fra besøget på Da-
vids Samling og vores tildelte værk, en 
penneæske med mosaik og symme-
tri, har vi fokuseret på selve æskens 
overdådige skønhed indvendig som 
udvendig.

Vi har arbejdet med symmetriens 
kompleksitet, ornamentik og kolorit, 
og hver elev har udført en æske.

Den kreative proces har været ud-
fordrende og spændende, og den 
har startet interessante samtaler om, 
hvad islamisk kunst indeholder.

Penneæske af træ, indlagt  
med elfenben, perlemor, 

skildpadde, ibenholt samt zink 
Tyrkiet; 16. århundredes 2. halvdel 

eller 17. århundredes 1. halvdel 
H: 9; B: 35; D: 12 cm. 

Davids Samling.
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Hold 53
Vi valgte at bruge den flotte træport 
fra Davids Samling til at fantasere om, 
hvordan huset, slottet eller borgen, 
hvor døren stammer fra, har set ud? 
Det kom der mange forskellige gode 
bud på. Vi kiggede nærmere på por-
tens detaljer og fik ideer, der kunne 
passe til det, vi så.

Vi limede et billede af porten op på 
et stort stykke pap. Herefter tegnede 
vi bygningen rundt om porten. Byg-
ningen blev så malet med gouache, 
og de mindre detaljer blev tegnet op 
med posca.

Øvre del af 
dobbeltdør af 
udskåret og 
applikeret træ 
Marokko; 
16. århundrede 
H: 198,5; B: 204,5 cm. 
Davids Samling.

1716



Hold 54
Vi så mange ting, som var sjove, smuk-
ke og gamle på Davids Samling. Vi kig-
gede længe på det fad, som vi skulle 
arbejde med.

På Billedskolen snakkede vi om sym-
metri og mønster. Derefter tegnede 
vi hver især en kopi af fadet. Der var 
mange indviklede mønstre på fadet og 
forskellige blomster, men vi prøvede 

os frem. Vi bestemte selv, hvilke farver 
tegningen skulle have.

Derefter tegnede vi i fællesskab et stort 
billede af fadet på papir 1,7 x 1,5 me-
ter. Vi lærte at arbejde sammen. Der 
er ikke nogen blomster, der ligner hin-
anden på megategningen. De er lige så 
forskellige, som vi er på hold 54.

Fad af frittegods 
bemalet med lustre 

over en opak, hvid glasur 
Iran, Kashan; 667 H = 1268 

H: 6,5; Diam: 29,5 cm. 
Davids Samling.

1918



Hold 55
Eleverne kunne lide at være på Davids 
Samling og gå rundt blandt værkerne, 
og de syntes, at det var sjovt at få øje 
på »deres« værk. De var meget op-
taget af skønheden og fortællingerne 
og det gav anledning til mange gode 
snakke.

Vi formgav fadet i pap og gips, som 
en grundform til at male mønstre på. 
Først skar vi en optegnet cirkel ud i 
pap og bagefter samlede vi den med 
tape til en skålform. Dernæst blev den 
belagt med gips på underside og 
overside. Vi bemalede fadet i 
tre farver: Den rødbrune, 
den blå og den fløde-
hvide.

På museet havde børnene tegnet skit-
ser i medbragte skitsebøger, inspi-
reret af alverdens mønstre. Skitser-
ne blev brugt, når de skulle optegne 
mønstre på fadene.

Eleverne var meget optaget af sanse-
ligheden i gipsmaterialet og mange 
havde aldrig arbejdet med gips før. 
Der var en stolthed over at lave et stort 
værk, som er inspireret af et fint gam-
melt værk fra Davids Samling.

Fad af lergods bemalet 
med lustre over og blåt 
i en opak, hvid glasur 
Spanien, Valencia (Manises); 
15. århundredes 1. halvdel 
H: 8; Diam: 35 cm.
Davids Samling.

20 21



Plante-
ornamentik

F
oruden geometri er islamiske 
mønstre også præget af et væld 
af forskellige planteelementer 
såsom blade, blomster og snoe-
de stængler. Stiliserede udgaver 

af naturens former er blandt de allermest 
anvendte motiver i den islamiske kunst og 
de plantebaserede mønstre ses pryde alt fra 
almindelige brugsgenstande til kostbare ob-
jekter. 

Planteornamentikken indgår ofte i samspil 
med geometriske kompositioner, arabisk kal-
ligrafi samt mere eller mindre naturalistiske 
fremstillinger af dyr og mennesker. Mønstre-
ne udfolder sig til tider, nærmest på legende 
vis, og fortsætter ofte i en uendelighed af de-
korative sammensætninger. 

Anvendelsen af organiske motiver i kunstne-
risk henseende, er langt fra forbeholdt den 
islamiske verden, men planteornamentik har 

en særlig position i den islamiske kunst, som 
til dels har en religiøs forklaring. En vis tilba-
geholdenhed over for at fremstille figurativ 
kunst i religiøse sammenhænge har afsted-
kommet en mere abstrakt og planteoriente-
ret tradition.

Fritlagt og manipuleret udsnit af ornamentik detalje 
i »To flisepaneler af lergods malet med brogede 
glasurer over en hvid glasur« (Hold 17)
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Hold 12
Det var en meget fin tur og spænden-
de omvisning på Davids Samling og da 
vi nåede til »vores« vase, stoppede vi 
op og tegnede den. Her opdagede vi 
så også, at den faktisk havde en ekstra 
hank på bagsiden, og at den var noget 
større, end vi havde forventet ud fra 
det foto, vi havde set.

Vasen har en form der efterligner en 
lampe, som godt kunne hænge i en 
moske. Så vi valgte at arbejde med va-
ser, der genopstår som lamper.

Vi har arbejdet med værket på flere 
måder: Som stort maleri, hvor elever-

ne gengav vasens form, men fabulere-
de over blomstermotivet og som små 
symmetriske papirsilhuetter med 
variation over vaseformen. Eleverne 
valgte en af deres papirsilhuetter og 
forstørrede den op til en papirlampe, 
som de dekoreredes med blomster- 
og fabulerende motiver i blå nuancer.

Moskelampe af frittegods 
bemalet med blåt og turkis 
under en klar glasur 
Tyrkiet, Iznik; 
16. århundredes 3. fjerdedel 
H: 35; Diam: 27 cm. 
Davids Samling.
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Hold 13
Hver elev har skabt et udsnit til et fæl-
lesværk i samme mål som det udvalg-
te værk.

På Davids Samling startede eleverne 
med at tegne skitser og fandt detaljer 
af forskellige plantemønstre, som de 
tegnede efter. Børnene syntes, det 
var meget spændende at være på 
museet.

Med udgangspunkt i skitserne og med 
inspiration fra billeder af forskellige 
slags planter arbejdede eleverne vi-
dere med at udvælge, forenkle, af-
prøve og kombinere deres forskellige 
elementer. Derefter satte de elemen-
terne sammen for at skaber et møn-
ster, der enten var symmetrisk eller 
forskudt.

Så tegnede og forstørrede de deres 
udvalgte mønsterdesign over på et 

stykke papir i samme størrelse som 
værket, for at øve sig i at forstørre og 
forenkle deres ide og se, hvordan det 
fungerede. De tegnede deres møn-
ster op på sort karton med hvid bly-
ant, inden de malede stregen op med 
hvid akryl. Til sidst skar de deres møn-
ster ud med en skalpel.

Marmorpanel 
Spanien, Cordoba; 

10. århundredes 2. halvdel 
H: 51,5; B: 28,2 cm. 

Davids Samling.
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Hold 17
Vi var på besøg på Davids Samling, 
hvor vi så det spændende værk, vi 
havde fået tildelt - en helt lille væg af 
smukt bemalede fliser.

Vi valgte at arbejde med inspiration 
fra værkets ornamentik på en måde, 
hvor hver elev skulle lave sin del af 

flisevæggen. Det blev i form af et pap-
stykke, som skulle bemales med helt 
fri farveholdning. De enkelte elemen-
ter blev, som originalværket, genskabt 
som en hel væg.

Materialer: Pap, blyant, akryl, gouache 
og posca.

To flisepaneler af lergods 
malet med brogede glasurer 
over en hvid glasur 
Iran; 19. århundredes 1. halvdel 
Hvert panel: H: 81,5; B: 30,5 cm. 
Davids Samling.
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Hold 22
Hver elev har skabt et fad i papir be-
malet med eget design. For at skabe 
deres papirfad har eleverne lavet et 
aftryk af en tallerken med »tapetkli-
sterteknik« med trælim og papirstyk-
ker. Derefter er papirskallerene blevet 
forstærket med latexgrunder.

Med inspiration fra billeder af forskel-
lige planter og fugle og ud fra detaljer 
fra de forskellige plantemønstre, ele-
verne havde set på Davids Samling, 
udviklede de deres mønsterdesign. 
Ud fra skitserne valgte de ud, forenk-
lede, afprøvede og kombinerede 
de forskellige elementer og 
satte dem sammen for at 
skabe et nyt mønster, der 
ville passe til den runde 
form. Mønsteret skulle 
både være symme-
trisk i midten og gen-

tage sig rundt om kanten, ligesom på 
det udvalgte værk. Derefter forstørre-
de eleverne deres mønsterdesign på 
et stykke papir i samme størrelse som 
deres fad, for at øver sig i at forstørre 
og forenkle, men også for at se hvor-
dan det fungerede, inden de skulle 
male det op med akryl på deres fad. 
Hver elev måtte selv vælge, hvilke to 
farver de ville bruge. De eksperimen-
terede og lavede farveprøver for at 
finde frem til de endelige farver.

Fragmentarisk skål af lergods 
bemalet med lustre over en 
opak, hvid glasur 
Egypten; 11. århundrede 
H: 6,5; Diam: 28 cm. 
Davids Samling.
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Hold 25
Vi fik tildelt en skål i keramik, som var 
en stor oplevelse at se i virkeligheden, 
da vi besøgte Davids Samling.  

Vi valgte at arbejde fortrinsvis med 
skålens farver og de mange flotte fi-
gurer, der gemmer sig i mønstrene 
på skålen. Med en stor passer lave-
de vi cirkler på akvarelpapir, som vi 
så bemalede med først akvarelfarver 

og bagefter farveblyanter, tusch og 
posca. Akvarelpapiret blev klippet ud 
og limet op på foamboard med bog-
binderlim.

Materialer: Akvarelpapir, foamboard, 
bogbinderlim, akvarelfarver, tuch, far-
veblyanter og posca.

Skål af lergods med 
udskåret dekoration i en 
hvid begitning under en 
grøn glasur. Garrus-type 
Nordvestlige Iran; 
12.-13. århundrede 
H: 21; Diam: 41,5 cm.
Davids Samling.
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Hold 26
På turen til Davids Samling var børne-
ne nysgerrige og stillede mange gode 
spørgsmål. De var især glade for at gå 
på opdagelse i rummet med de små 
miniaturemalerier og at få lov til at 
åbne skuffer og se, hvad der gemte sig 
af motiver på de ekvilibristisk udførte 
billeder.

Vi tegnede vores tildelte værk, et 
smukt gulgrønt fad, og detaljer af an-
dre fine genstande i samme rum. Vi 
talte med omviseren om, hvad den lil-
le hare, der gemmer sig i fadets midte, 
mon har betydet. Han kunne fortælle, 
at der hvor fadet stammer fra, var det 
en tradition at gengive dyr, men at der 
ikke nødvendigvis var en symbolsk 
betydning bag.

I ugerne efter besøget på museet 
arbejdede eleverne med et fæl-
les værk: En stor labyrint med 
gule stentøjsharer.

Vi startede med at skitsere harer efter 
fadet, en meget enkel næsten tegne-
serieagtig figur. Så tegnede vi skitser 
efter fotos af harer, der sidder, løber 
mm. Herefter modellerede vi harer 
i stentøjsler. De efterfølgende gange 
studerede vi bladornamenterne på 
fadet og udskar former i skum. Alle 
elever fik en stor sekskant i maskin-
pap. Vi lagde delene sammen og teg-
nede en labyrint. Bladornamenterne 
blev limet på, så der opstod en relief-
virkning. Labyrinten blev malet efter 
inspiration fra fadet: Gul overglasur på 
hvid/grøn bund. Harefigurerne blev 
glaseret gul/orangerød, som fadets 
farver.

Fad af lergods dækket af en hvid begitning 
og malet i reserve med en olivengrøn 
begitning under en gullig glasur 
Østlige Iran, Nishapur; 10.-11. århundrede
 H: 8; Diam: 38 cm. 
Davids Samling.
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Hold 27
Holdet fik tildelt et værk i tekstil, som 
afbilder stiliserede blomster og dyr. 
Eleverne var meget engagerede på tu-
ren til museet og var i god dialog med 
omviseren. De var overraskede over 
at se, hvor stort deres værk var i vir-
keligheden, og gik på opdagelse i det 
med stor begejstring. Eleverne lagde 
ud med at tegne selvportrætter, både 
en face og i profil. Rammen for opga-
ven var en buste i pap, der både var et 
portræt, men også kunne rumme ele-
vernes ideer og inspiration. 

Eleverne skulle udføre deres eget 
værk i en eller anden form for tekstil 
eller tråd. Nogle lavede applikations-
tegninger i stof, andre broderede. De 
fik lov at udforske materialerne og se 
hvordan de kunne »tegne« med dem. 

Til sidst skulle eleverne fortælle hin-
anden om deres valg undervejs i pro-
cessen.

Gobelinvævet medaljon af  
silke og forgyldt dyremembran 
viklet om bomuld 
Irak eller vestlige 
Iran; 14. århundredes 1. halvdel
Diam: 69 cm. 
Davids Samling.
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Hold 36
Eleverne var optagede af udstillingen 
på museet og syntes, at de værker, de 
så, var virkelig smukke.

Det udvalgte værk, en vandpibe, viser 
forskellige landskaber forbundet af 
en flod fyldt med fisk, der svømmer 
rundt i bunden. Man bliver nysgerrig 
efter at se, hvad fiskene driver forbi, 
og hvad der er på den anden side af 
floden.

Eleverne skulle tegne hver deres bid 
af et landskab og skabe hver deres 
afsnit til en lang fællestegning. De teg-
nede først i deres skitsebøger med 
udgangspunkt i forskellig billedinspi-
ration. De kiggede også på de skitser 
de fik tegnet under deres besøg på 
Davids Samling, taget fra de forskellige 
detaljer, de fandt på værker derinde.

De måtte selv bestemme hvilke slags 
landskaber deres del af floden løb for-

bi, men de skulle sørge for at forbinde 
den med deres sidemakker på begge 
sider. Samtidig skulle et mønsterbånd 
af blomster forsætte i en slags stafet 
langs toppen og bunden af tegningen. 
Floden forbinder landskaberne i bun-
den af billedet, som også kan minde 
om en kinesisk rulletegning.

De har tegnet med blyant, sort perma-
nent tusch og poscafarver, i de samme 
4 farver, som ses på det udvalgte værk.

Vandpibe (huqqa) af forgyldt 
sølv indlagt med emalje 
Indien, Lucknow; 
18. århundredes slutning
 H: 20,5; Diam 22 cm. 
Davids Samling.
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Hold 41
Børnene syntes, det var sjovt at se 
værkerne, da vi besøgte Davids Sam-
ling, og alle detaljerne fra alle mulige 
lande. De var meget koncentrerede 
hele vejen igennem udstillingen og 
også til sidst, da de lå på gulvet og teg-
nede. Eleverne havde på forhånd fået 
et særligt forhold til »deres« dør, hvor 
man på lang afstand så de udskårne 
dekorationer som blomster - og når 
man gik tættere på, fik øje på alle mu-
lige andre figurer i dørens udskårne 
ornamentik.

På Billedskolen malede holdet først 
et stort billede af et af blomsterkran-
sene i fri erindring. Eleverne malede 
med ecolinefarver. Efterfølgende lave-
de eleverne hulbilleder i blankt karton 
med en syl, inspireret af den flotte in-
diske dør. 

Elevernes syntes, at det var sjovt at 
prikke huller og så holde det op mod 
lyset. 

De kunne godt forsøge at tænke over, 
hvad de ville med prikmønstret, men 
når de prikkede huller med sylen, så 
kom der bare flere huller.

Et par døre af træ, med applikeret 
ornamentik af træ og jern 
Indien, Mewar; 18. århundredes slutning 
H: 191; Samlet B: 85 cm. 
Davids Samling.
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Hold 51
Det mange hundrede år gamle, fire og 
en halv meter lange Isfahan-tæppe, 
som hold 51 fik som inspiration til de-
res arbejde, var i sig selv imponeren-
de at sidde foran, da vi besøgte Davids 
Samling. Ikke mindre imponerende 
var fortællingen om, at man havde 
været nødt til at rive noget af taget af 
museet og forhøje det et godt 
stykke, da tæppet viste sig at 
være længere, end man havde 
regnet med - og at tæppet var 
så vigtigt for samlingen, at man 
simpelthen skulle have plads 
til det.

Tilbage på Billedskolen har 
børnene malet med flydende 
akvarel (Ecoline) på A3-papir.

Eleverne har designet deres 
egne tæpper, ud fra de samme 
principper om en gennemgå-
ende symmetri, som godt må 
brydes hér og dér, så »tæp-

perne« fremstår overordnet symme-
triske, uden dog at være helt fastlåste.

Der er bundet frynser i enderne af 
tæpperne - det har det oprindelige 
tæppe nu ikke, men vi besluttede at 
det skulle hold 51s tæpper have, da det 
gør akvarellerne mere … tæppede.

Knyttet tæppe af uld  
på bomuldsgrund. 

Såkaldt Isfahan-tæppe. 
Davids Samling.
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Den arabiske 
skrift

an skal ikke beskæftige sig længe 
med kunst og kunsthåndværk 

fra den islamiske verden før, 
man får øje på den arabiske 
skrifts fremtrædende rolle. 

På skåle og fade, på tæpper, på mønter og på 
facader – for blot at nævne nogle få steder – 
ser man arabiske ord, enten alene eller som 
en del af en større dekoration. 

Den arabiske skrifts iøjnefaldende store rol-
le hænger nøje sammen med islams hellige 
bog, Koranen. Dette, at Guds ord blev ned-
skrevet med arabiske bogstaver, gjorde net-
op denne skrifttype nærmest guddomme-
lig. Det er dog ikke kun religiøse tekster, man 
skal forvente i den islamiske kunst.

Arabiske inskriptioner kan også bestå af 
velmenende ønsker for kunstværkets 
ejer, tvetydige ordspil og meget andet. 

Et særligt fænomen i den islamiske kunst 
er brugen af bogstav-lignende former, der 
egentligt ikke giver mening. Disse kan være 
udført af analfabeter, men også af ikke ara-
bisk-kyndige, der blot ønskede at anvende 
det prestigegivende arabiske alfabet i en 
kunstnerisk sammenhæng. 

At have en flot skrift, betragtes som noget 
meget beundringsværdigt i den arabiske 
verden. 

Fritlagt og manipuleret udsnit af ornamentik  
detalje i »Celadon-glaseret porcelænsfad med 
persisk poesi« (Hold 43)
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Hold 38
Eleverne var meget nysgerrige på 
turen rundt på Davids Samling og 
glædede sig sådan til at se lampen i 
virkeligheden. Den var meget mere 
gennemsigtig end, hvad vores foto vi-
ste, og vi var alle overraskede.

På museet tegnede eleverne lampen 
med blyant, og det var som om, de 
kendte den i forvejen. Eleverne var 
meget begejstrede for museet, og 
hvordan mønstre blev brugt alle veg-
ne, selv på bittesmå steder.

Vi har lavet to forskellige værker; et i 
sort/hvid og et i farve.

Først har eleverne tegnet lampens 
ydre form og ornamentering. Med 
sort kul og hvid fedtfarve på sort og 
hvidt papir har vi inddelt lampen i 
en øvre og nedre form. Dernæst har 
vi reduceret mønsteret til bløde eller 
kantede former. Til sidst skulle vi klip-
pe lampens ydre form ud i karton og 
sætte den på farvet baggrund.

Vi snakkede om, hvad farver gør, når de 
er sat ved siden af hinanden, og hvor-
dan en farve kan ‘stråle’. Lampens or-
namentik blev ‘tegnet med tape’, et for-
søg på at skabe en illusion af lys. Med 
posca tilførte vi yderligere en farve.

Vi talte om, hvad der mon står på ara-
bisk? Nogen af os oplevede skriften 
som dansende orme.

Moskelampefragment af klart glas dekoreret 
med emaljefarver samt forgyldning 
Egypten eller Syrien; 14. århundrede 
H: 26 cm. 
Davids Samling.
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Hold 35 
Med udgangspunkt i en lerflise med 
Allahs og Muhammads navnetræk, 
har eleverne arbejdet med mønstre 
og symmetri.

Hver elev har lavet mindst to »fliser«, 
med akrylmaling på MDF-plade.

De mange farvestrålende fliser er 
samlet til ét værk, monteret på en stor 

MDF-plade, med bordben. Foruden 
den direkte inspiration fra flisen fra 
det 18. århundredes Indien, har fæl-
lesværket også referencer til det klas-
siske kakkelbord, der nærmest var fast 
inventar i 50’ernes og 60’ernes Dan-
mark.

Flise af lergods med Allahs og 
Muhammads navnetræk 
Indien, Multan; 18. århundrede 
H: 30; B: 26 cm. 
Davids Samling.
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Hold 23
Det værk, holdet fik tildelt, var et fint 
billede skåret i papir, af en løve med 
en ramme af tekst. Eleverne var meget 
imponerede af originalen og i det hele 
taget meget begejstrede for at besø-
ge Davids Samling. De havde mange 
spørgsmål og kommentarer og gav 
udtryk for, at de gerne ville ind på mu-
seet igen med deres forældre.

I værkstedet på Billedskolen lagde ele-
verne ud med at tegne selvportræt-
ter, både en face og i profil. Rammen 
for opgaven var en buste i pap, der 
både var et portræt, men også kunne 
rumme elevernes ideer og inspirati-
on. Tegneprocessen blev en rejse, der 

startede med at eleverne kiggede på 
sig selv og ind i sig selv.

Det første lille værk, de skulle lave til 
deres buste, var en Illumineret (tekst 
smykket med initialer og miniatureil-
lustrationer) tegning, over en fabel af 
La Fontaine, som de selv valgte. Bagef-
ter skulle de lave mønstre og tegnin-
ger i papirklip.

Det ene af selvportrætterne, blev far-
velagt med akvarelblyant og en fugtig 
pensel. Det gav et poetisk transparent 
skær, der minder om gamle håndkolo-
rerede fotos.

Papirklip med kalligrafisk løve 
Tyrkiet; 1280 H = 1863-64 
33 × 45,5 cm. 
Davids Samling.
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Hold 43 
Inden besøget på Davids Samling 
havde vi tegnet vores udvalgte værk – 
porcelænsfad, efter et fotografi. 

Da vi besøgte Davids Samling blev 
vi overraskede over, hvor stort fadet 
egentligt var. Vi troede desuden, ud 
fra det vi fik fortalt, at celadon var en 
betegnelse for netop den type ler, der 
var blevet brugt til fadet. Men vi fandt 
ud af, at celadon er en farve, som op-
nås ved anvendelse af jernoxyd. Jer-
noxyd gør nemlig, at farven for-
andrer sig, hvis nogen skulle 
prøve at putte gift i ma-
den, som historien om 
fadet beretter.

Vi tog en masse fotos fra udstillingen, 
som vi brugte som inspiration. I værk-
stedet arbejdede vi med at formgive 
fadet i pap og gips og med fadets per-
siske skrift, som dekoration.

Alle eleverne blev meget fordybede i 
historierne og fortællingerne. Det var 
en mega succes, hvis vi selv skal sige 
det!

Celadon-glaseret 
porcelænsfad med 
persisk poesi 
Kina; 15. århundrede 
(Kalligrafien: Iran; 16.-17. 
århundrede) 
Diam: 48,5 cm. 
Davids Samling.
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Hold 52
Eleverne var tydeligt begejstrede over 
at se det værk, de skulle arbejde med 
på Davids Samling - en lampe af metal 
prydet med et perforeret mønster og 
med tekst. På museet hænger lampen 
i en mørk montre med belysning, der 
kaster den spejlvendte tekst læsbart 
op på væggene bagved, og man ser, 
hvordan kæden, der holder lampen, 
også har fine mønsterled. Vi talte om, 
hvordan fugle- eller frøperspektiv gør 
en forskel for, hvordan lampen op-
leves og kan tegnes. Vi talte også om, 
hvordan datidens olielampedesign 
adskiller sig fra nutidens LED-belys-
ning: Lampen, der kaster lyset op på 
væggen modsat lampen, der lyser ned 
på bordet - som i værkstedet på Bil-
ledskolen.

Holdet har først sortmalet en lille cy-
linderformet papirskærm, som kan 
passe til et LED-fyrfadslys. Dernæst 
har eleverne skåret et spejlvendt ord 
ud, på deres eget sprog og med en 
særlig betydning for dem (der er 7 

nationaliteter på holdet). Til sidst har 
de i tykt, sølvfarvet karton udskåret en 
silhouet af lampen i 1:1. Silhouetten 
er derefter dekoreret med elevernes 
egne udskårne mønstre og vigtige 
ord. Til allersidst blev der designet og 
udklippet kæder til at bære »lamper-
ne«.

Lampe af gennembrudt messingblik 
Irak eller Iran; 10. århundrede 
H uden kæde: 26; Diam: 40 cm. 
Davids Samling.
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Fabelv esner

I 
et ellers ofte billedfattigt univers har 
utallige fabelvæsner sneget sig ind 
i den islamiske kunst. I mødet med 
fabelvæsner fra førislamiske og nogle 
gange for længst forsvundne kultu-

rer, lod de muslimske kunstnere sig inspire-
re og inddrog fantasiens verden. 

Mens figurative fremstillinger kun ses i be-
grænset omfang i det offentlige rum, så for-
svandt den figurative kunst aldrig helt, men 
var at finde i overklassens og fyrstens pri-
vate sfære, gemt bag murerne i paladset, 
på mange forskellige materialer såsom glas, 
keramik, våben, smykker og træudskæringer. 

Ofte skal man kigge godt efter i kunstværket, 
når man er på fabelvæsen-jagt. De fantasiful-

de væsner kan gemme sig alle mulige steder, 
ikke mindst i de utroligt detaljerige miniatu-
remalerier. 

Lokale traditioner har medvirket til, at den 
islamiske kunst har udviklet sig forskelligt, 
derfor optræder fabelvæsnerne i mange 
forskellige variationer og med forskellige be-
tydninger, snart som onde, som gode, nogle 
gange som rent dekorative. 

Fritlagt og manipuleret udsnit 
af fabelvæsen i »Fragment 
af knyttet tæppe af uld på en 
bomuldsgrund« (Hold  21)
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Hold 10
På Davids Samling var eleverne først 
og fremmest overraskede over, hvor 
lille originalen var. Børnene syntes, 
den var sød, og var glade for at opda-
ge den i udstillingen. De var optaget af 
skønheden og rigdommen på muse-
et, og de tegnede forskellige værker i 
deres skitsebøger. De spurgte meget, 
og vi havde en fin dialog med omvise-
ren. En rigtig god oplevelse.

Vi har særligt kigget på vasens form og 
dens udtryk som et fabeldyr. Børnene 
har kombineret deres egne fantasidyr 
med kunstværkets funktion som vase 

eller kande til olie. Vi har omsat vær-
ket, som oprindeligt er lavet af glas, 
til gips, hvilket har været et nemt og 
sanseligt materiale for børnene at ar-
bejde med. Langsomt er skulpturer-
ne blevet til små individuelle væsner 
med udtryk og liv i sig. Farverne er på-
ført med silkepapir, da vi på den måde 
kunne frembringe det »glasagtige«, 
transparente udtryk. 

Eleverne har, fra gang til gang, glædet 
sig til at arbejde med deres fabeldyr.

Flakon af gulligt samt 
blågrønt glas, 

Syrien? 7.-9-århundrede, 
H: 10 cm. 

Davids Samling.
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Hold 11
Holdet besøgte Davids Samling, hvor 
de så røgelseskarret af fabeltigeren i 
virkeligheden og fik lavet gode skitser 
af den. 

Det der især optog eleverne, var den 
overvældende bredde og mængde 
af kunsthåndværk fra den islamiske 
kultur, som samlingen repræsente-
rer. Stod det til dem, havde de gerne 
brugt endnu mere tid på fordybel-
se og undersøgende skitsearbejde i 
samlingen, men tiden fløj afsted.

På Billedskolen har eleverne stude-
ret fotografiet af røgelseskarret og la-
vet flere skitser, især undersøgelser 
af mønstret på dyrets flanker. Vi har 
talt om funktionens betydning for de-
signet og set på kunstnerens arbejde 
med mønstret. Eleverne har, inspire-
ret af værket, lavet marionetdukker 
af fabelkatte/tigre, i messing- og sølv-
farvet karton. De har arbejdet med 
skabeloner, forstørrelse og tilpasning 
deraf, samt klippe- og udskæringstek-
nikker.

Røgelsesbrænder af støbt, 
gennembrudt og graveret bronze 
Østlige Iran eller Afghanistan; 
11.-12. århundrede 
H: 24,5; L: 29,5 cm. 
Davids Samling.
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Hold 21
Børnene syntes, det var dejligt og inte-
ressant at være på Davids Samling. De 
har talt om, at det var sjovt at se, hvad 
de skulle lave, og at det var spænden-
de at se nye og flotte ting fra andre lan-
de.

På Billedskolen kiggede vi på skitser-
ne fra museet, og så blev der ellers 
fabuleret om fabeldyr! Eleverne teg-

nede skabeloner, som blev overført 
til foamboard, skåret ud og bemalet 
med akryl, plus diverse materialer, 
der bagefter er limet på.

Eleverne sagde, at det var sjovt at skul-
le være kreativ og finde på, hvilke dyr 
de ville blande. De syntes, at det var 
mega fedt, fordi de både skulle male 
og skære i foamboard.

Fragment af knyttet tæppe af 
uld på en bomuldsgrund 
Indien, mogul; ca. 1600 
H: 78; B: 67 cm. 
Davids Samling.
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Hold 31
Hele gruppen nød at være på Davids 
Samling og var meget interesserede 
og opmærksomme under hele rund-
visningen.

For eksempel syntes nogen af dem, at 
det var sjovt at se så mange ting fra an-
dre lande - især statuerne og de gam-
le pergamenter. På Billedskolen 
tegnede eleverne modeller af 
den skulptur, de ville lave. Siden 
blev skulpturerne formet med 
avispapir og ståltråd indeni og 
silkclay udenpå. 

Flere gange undervejs stillede vi 
alle dyrene op i en rundkreds og 
så på springvandet, der skal stå inde 
i midten. Den fælles proces har på 
denne måde skabt glæde og forvent-
ning.

Elevernes kommentarer til proces-
sen: Det er sjovt at lave figurerne, fordi 
vi kan bruge vores fantasi. Det er sjovt 
at bruge silkclay, fordi konsistensen er 
blød og let at forme. Vores værk ser 
nyt ud, og det er super sjovt at se på 
noget gammelt og lave noget nyt.

Sfinks af støbt, modelleret og udskåret frittegods 
bemalet med opak, hvid og turkis glasur 
Syrien, Raqqa; 12 århundredes 2. halvdel. 
Davids Samling.
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Hold 32 
Vi fik en lærerig omvisning på Da-
vids Samling med mange spørgsmål 
fra eleverne, hvor vi til sidst fik vores 
tildelte værk, en dørhammer, at se. 
Eleverne var meget betagede af løve-
hovedet, der har dragende øjne som 
nogle af børnene næsten følte sig 
hypnotiserede af. Vi tegnede skitser 
af dørhammeren, og tilbage på Billed-
skolen gik vi i gang med at udarbejde 
skitser til vores egne dørhammere 
sat sammen af to dyr efter eget valg. 
Derefter udformede eleverne dy-
rehoveder i papmache, som 
de malede og satte på en 
træplade, der lige-
ledes blev malet i 
flotte farver, for at 
få et mere mo-
derne twist på 
værket.

Eleverne har nydt at se deres værker 
komme til live efterhånden, som uger-
ne er skredet frem – og skønt de var 
lidt skeptiske over at skulle røre ved 
tapetklister i starten, blev det hurtigt 
til en sjov opgave for dem. De fik lov til 
at få hænderne godt ned i den klistre-
de masse. Og nu da dørhammerne er 
færdige, er de alle blevet godt tilfredse 
med deres arbejde.

Dørhammer af støbt 
og graveret bronze 
indlagt med niello 
Sicilien(?); 11. århundrede 
Diam: 44,3 cm. 
Davids Samling.
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Hold 37 
Det utroligt smukke elfenbens-skrin, 
som X-holdet har arbejdet med, in-
spirerede først eleverne til at lave en 
forstørret gengivelse af det lille kunst-
værk, ikke i elfenben, men i det noget 
mere tilgængelige materiale, skum-
pap.

Efter nogle gange på værkstedet, 
hvor der både blev skåret figurer ud 
i skumpap (negative relieffer) og ar-
bejdet på forhøjede basrelieffer, og 
opskaleringen af skrinet begyndte at 
materialisere sig, besluttede holdet 
sig for at ændre kurs.

I stedet for at lade det store skrin af 
skumpap udgøre selve værket, fik skri-
net nu funktion af en form for »lær-
red« til et skyggeværk. Ved brug af 
diverse lamper og projektører danner 
de udskårne jagtmotiver nu en ganske 
anderledes gengivelse af det gamle el-
fenbensskrin.

Skrin af udskåret elfenben 
med beslag af forgyldt bronze 
Spanien, Cordoba; ca. 966-968 
H: 9,9; B: 14,5; D: 9,3 cm. 
Davids Samling.
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Miniature-
malerierne

fte forbindes den islamiske 
kunst alene med smukke 
mønstre og variationer af 
den arabiske skrift. Betragter 

man det islamiske bogmaleri, 
også kaldet miniaturemaleri, åbnes 

imidlertid en helt ny verden. I miniaturema-
lerierne finder man et livligt og fortællende 
univers, fuldt af eventyrlige billeder.

Med islamisk miniaturemaleri eller bogma-
leri menes relativt små malerier, beregnet til 
at sidde i en bog. Et miniaturemaleri er sjæl-
dent større end et A4-ark og er som regel 
en illustration til en videnskabelig 
tekst eller skønlitteratur. Det 
kan dog også forekomme, 
at et miniaturemaleri er et 
selvstændigt kunstværk, ek-
sempelvis et smukt billede 
af en fugl eller et portræt af 
en fyrste.

Nogle af de mest eventyrligere miniature-
malerier finder man i de mange gamle iran-
ske manuskripter. Her støder vi på uover-
vindelige helte, elskovseventyr og farverige 
konfrontationer med dæmoner, drager og 
alverdens fantasifulde væsner. 

Miniaturemaleri fremstilledes af flere højt 
specialiserede kunstnere i samarbejde: pa-
pirmagere, kalligrafer, malere og bogbindere.

Fritlagt udsnit af detalje i miniaturen 
»Isfandiyars femte prøve; han skal 
dræbe den onde Simurgh« (Hold 24)
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Hold 14
Vi har arbejdet med fire miniature-
malerier fra Shahnama, også kaldet 
Kongernes bog, som er en illustreret 
digtsamling om Irans kongers historie. 

På Davids Samling så vi flere af origi-
nalillustrationerne og studerede lig-
heder mellem de forskellige illustra-
tioner, hvad der kendetegner denne 
type illustrationer, og hvad der adskil-
ler dem fra illustrationer, vi kender fra 
vores kultur? Vi talte også om, hvilke 
ligheder de havde med tegneserier.

I værkstedet på Billedskolen har vi især 
dykket ned i historierne og karakterer-
ne fra historierne, sammenholdt med 
de skriftlige beskrivelser og sammen-
lignet de forskellige illustratorer. Derfra 
skabte hver elev deres egen version 
af en af karaktererne fra deres valgte 
værk, og planlagde en historie baseret 
på den inspiration, de havde fået. Det 
gjorde de ved først at skrive stikord og 
tegne løse skitser, hvorefter de lave-
de skitser af, hvordan historien skul-
le fortælles som tegneserie. Dernæst 
opmålte de med lineal deres rammer 
på et nyt stykke papir og rentegnede 
deres tegneserie her, først med blyant, 
siden med tusch. Til slut arbejdede vi 
med vandopløselige neocolor og akva-
relfarveblyanter for at skabe en farve-

palet og et udtryk, som lagde sig op ad 
det visuelle udtryk, vi havde taget med 
os fra besøget på Davids Samling.

Eleverne oplevede det som spæn-
dende at mærke historiens vingesus 
på Davids Samling og var meget inspi-
reret af historierne i Shahnama - især 
dem hvor der indgik mytologiske væs-
ner som drager og søuhyrer. Det satte 
fantasien i gang og gav blod på tanden 
i forhold til at lave egne historier i teg-
neserieformat.

Miniature. »Paladsanlæg med haremshaver« 
Indien, Faizabad eller Lucknow; ca. 1765 
Miniaturen: 45,5 × 31,8 cm. Davids Samling.
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Hold 15
Gemt væk bag en dør kan man skimte 
et scenarie. Hvad mon der sker her? 
Hver elev har lavet en dør, port eller 
indgang i fri stil. Bag hver port kan man 

se en version af det miniaturemaleri vi 
har taget udgangspunkt i. Vi har arbej-
det med tegnepapir, foamboard, akva-
relfarver, tusch og posca.

Koloreret tegning opklæbet på et 
albumblad »Ældre og yngre mand 
samt en kvinde på picnic«. 
Tilskrevet Muhammad Ali 
Iran, Isfahan; ca. 1650 
Tegning: 17,8 × 11,4 cm. 
Davids Samling.
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Hold 16
Vi har arbejdet med fem historier fra 
Shahnama, Kongernes bog. Vores for-
tolkninger af de fem historier udgives i 
Billedskolens tegneseriehæfte.

Først var hele holdet på omvisning 
på Davids Samling. Dernæst havde vi 
museumsinspektør Peter Wandel på 
besøg og fortælle om Shahnama. 

Derefter talte vi om at lade os inspire-
re af den specielle tegne- og farvestil, 
som præger tegningerne i bogen. 
Vi talte  om, at vores historier skulle 
være en nyfortolkning, ikke en efterlig-
ning, og at de skulle være genkende-
lige, men at eleverne skulle have frie 
hænder til at fortælle historien på den 
måde, de syntes. 

Eleverne kunne også vælge 
om de ville lave deres bidrag 
analogt eller digitalt eller kom-
binere de to metoder.

Eleverne gav udtryk for, at det 
var fint at prøve at fortolke en 
allerede eksisterende fortæl-
ling, og at det var spændende 
at arbejde med et andet ud-
tryk end det, de er vant til.

Kay Kaus på sin flyvende trone
Iran, Shiraz 1550-60
Blad 33,4 x 22, 7 Ramme 32,2 x 22 cm.
Davids Samling.
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Hold 19
Holdet fik tildelt et miniatureværk, 
som illustrerer et nedslag i en fortæl-
ling. Hvordan eleverne ville tage ud-
gangspunkt i værket, var op til dem 
selv, men de skulle alle kunne redegø-
re for, hvordan de lod sig inspirere af 
værket.

Eleverne lagde ud med at tegne selv-
portrætter, både en face og i profil. 
Rammen for opgaven var en buste 
i pap, der både var et portræt, men 
også kunne rumme elevernes ideer 
og inspiration. På en måde en rejse, 
der startede med at eleverne kiggede 
på sig selv og ind i sig selv ...

Da det er et hold, der beskæftiger sig 
med cartoonuniverset, var der nogle, 
der lavede deres helt eget »take« på 
historien, f.eks. med andre karakte-
rer, leg med de grafiske mønstre, eller 
med farverne i værket. Eleverne fik lov 

til at eksperimentere med alle mulige 
forskellige materialer og teknikker og 
prøve dem af i forhold til deres ideer.

De elever, der havde mulighed for at 
komme med på besøg på museet, 
havde en dejlig aften og var super op-
tagede af ALT, hvad der var på museet. 
Vi havde nogle gode faglige betragt-
ninger og snakke sammen, omkring 
bogsider og selve den grafiske opstil-
ling.

Miniature fra et eksemplar af Firdawsis 
Shahnama. »Kay Khusraw indtager det 
dæmonbesatte Bahman Slot« 
Iran, Tabriz; mellem 1520-35 
Bladet: 47,6 × 32,1 cm. 
Davids Samling.
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Hold 24 og 44
Vi har arbejdet med Kongernes Bog, 
Shahnama. Her har eleverne tegnet 
deres egne fortolkninger af de iranske 
myter og islamiske miniaturemalerier.

Vi har talt om, hvordan maleriernes 
billedsprog er markant anderledes 
end det, vi kender fra vores egen kul-
tur, og om at mange af de virkemidler, 
kunstnerne har brugt, er helt anderle-
des end, hvad vi selv benytter os 
af, når vi tegner en tegneserie.

På hold 44 har eleverne først 
øvet sig i at tegne ornamentik 
og mønstre, som de har fundet 
i miniaturemalerierne. Dernæst 
har de valgt en myte og har plan-
lagt, hvordan deres billede eller 
tegneserie skulle komponeres. 
Og SÅ er de gået i gang med de-
res billede i A3-format.

Nogle elever har valgt at lade sig inspi-
rere af miniaturemaleriernes klare og 
kraftfulde farveholdninger, og andre 
har fortolket en myte med et moderne 
billedsprog. Rammer og ornamentik 
har været vigtige i arbejdet, og elever-
ne har fortolket frit og energisk.

Materialer: Papir, farveblyanter, tusch 
og blyant.

Miniature fra et eksemplar af Firdawsis 
Shahnama. »Isfandiyars femte prøve; 
han skal dræbe den onde Simurgh« 
Iran, Tabriz; mellem 1520-35 
Bladet: 47,3 x 32 cm. 
Davids Samling.
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Hold 28 og 34
Vi har arbejdet med miniaturemale-
rierne fra Shahnama, Kongernes Bog.

Øverst oppe i Davids Samling fin-
des miniaturemalerierne, og det var 
spændende at gå på opdagelse i de 
mange skuffer og finde værk efter 
værk af fint detaljerede og farvestrå-
lende malerier. Det var interessant at 
høre om det nøje udførte arbejde og 
om alt fra redskaberne og pigmenter-
ne til arbejdsgangen og fordeling af 
opgaverne mellem miniaturemalere 
dengang, der havde hver deres spe-
ciale.

Eleverne kunne vælge imellem et ud-
valg af fortællingerne fra Shahnama. 
Vi startede med at gennemgå tekster-
ne og tale om, hvordan man kunne 
arbejde med dem visuelt, om man 
ville illustrere et nedslag i fortællingen 
eller få flere elementer fra fortællin-
gen med i sit billede. Derefter så vi på 
perspektiv og farveholdning som gik 

igen i Shahnamas miniaturemalerier. 
Vi så på, hvordan rammen i billederne 
blev brugt til både at give ro og til at 
skabe fokus udvalgte steder. Vi arbej-
dede med at lave mønstre i Procrea-
te, således at ens eget mønsterdesign 
efterfølgende kunne gentages og redi-
geres.

Miniature fra et eksemplar af 
Firdawsis Shahnama. »Rakhsh 
dræber en angribende løve, mens 
Rustam sover« 
Iran, Shiraz?; 1480-1490 
Bladet: 34 × 21,5 cm. 
Davids Samling.
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Hold 45
Vi har arbejdet med det meget fine 
billede, som holdet fik tildelt og talt 
om, at det kunne være sjovt at fortolke 
det som tegneserie.

Opgaven var, at et af de 5-6 
felter, som tegneserien skul-
le bestå af, skulle være in-
spireret af og ligne billedet, 
som vi havde mulighed for at 
se i virkeligheden på Davids 
Samling. Eleverne kunne frit 
fortælle og indarbejde inspi-
ration fra værket i deres teg-
neserie.

Materialer:  
Akvarelpapir, tusch, farve-
blyant og akvarelfarver.

Miniature fra et eksemplar  
af Jamis Yusuf wa Zulaykha 
Centralasien, Bukhara; 1095 H = 1683-84
 Miniaturen: 15,8 × 8,3 cm. 
Davids Samling.
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Hold 48
Vores billede var lille og gjorde ikke 
meget væsen af sig ved første øjekast, 
da vi besøgte Davids Samling. Men 
efter at vi havde set på det i noget tid 
inde i miniaturesamlingen, fik vi øje på 
skønheden skabt af farverne, detaljer-
ne i fugle og planter, samt i den smukt 
ornamenterede kant. Vi fik fortalt, 
hvordan datiden tog imod billedet 
med begejstring og for-
undring over decoupage-
teknikkens mulighed for 
at bruge ægte farvestrå-
lende fjer og indfarvede 
papirer i værket.

På Billedskolen talte vi om 
de fugle, vi har her i Kø-
benhavn. Duen kender 
vi rigtigt godt, lidt grå ser 
den ud - men ser man 
nærmere på den rum-
mer den mange smuk-
ke farver og mønstre. 
Vi startede med at lave 
hurtige tegninger af duer 

med pensel, for at lære formen at ken-
de, og derefter tegnede vi med blyant 
og oliekridt og arbejdede med at få 
farver og mønstre frem. Vi har brugt 
rigtige fjer som i originalen. I stedet 
har vi skabt en fjerboa, eller planteboa 
med tegnede planter i duens farver, 
som omkranser fuglene. Den blanke 
effekt er lavet med decoupagelim.

Decoupage-arbejde af farvet og 
præget karton samt fjer 
Tyrkiet; 17. århundredes slutning 
Bladet: 62 × 46 cm. 
Davids Samling.
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Om Billedskolen
Billedskolen i Tvillingehallen, Københavns Kommunes 
 billedskole for børn og unge, blev grundlagt i 1990. 
Billedskolen tilbyder fritidsundervisning på 38 hold 
for 500 interesserede elever fra 1. kl. til 3.G.  Vi af-
holder året rundt weekendworkshops, udstillinger og 
andre events.

Vi tilbyder årligt 70-80 billedprojekter til skoleklasser 
på Billedskolen og desuden 90  Åben Skole forløb, 
som vi afholder ude på folkeskolerne i København.

Billedskolen er et videnscenter for faget billedkunst. 
På Billedskolen udvikler vi billedprojekter og nye me-
toder til undervisningen i faget – gerne i samarbejde 
med byens museer og kulturtilbud og med skolerne 
i København. 

Billedskolen er inspirationssted for lærere og andre, 
der er interesserede i en levende udvikling af børne-
kulturen. Vi arrangerer hvert år kurser og workshops 
for billedkunstlærere fra de københavnske skoler og 
har altid huset fuld af udstillinger af børn og unges 
billeder. 

Læs mere om Billedskolens mange aktiviteter og un-
dervisningstilbud på:  www.billedskolen.kk.dk

About Billedskolen
The Copenhagen Children’s School of Art, Billed-
skolen i Tvillingehallen, was founded in 1990. The art 
school offers art classes to 500 children and young 
people living in the local community. The students 
are organized in groups according to ages. At the 
moment there are 38 classes a week with 12-13 pu-
pils in each class. Weekend workshops are open to 
families once a month. 

In addition to the afternoon art classes, each year the 
art school offers  90 one-day workshops and 80-90 
visual art projects as a free service to the primary 
and the lower secondary schools. These projects are 
short intensive courses, mostly three-day courses. 
At the end of each course there is an exhibition. The 
projects are often developed in collaboration with 
the creative neighboring schools, music and theater, 
the local museums or other cultural institutions. At 
regular interval we take the initiative to lager projects 
and cultural events.

For more information, contact principal, Eva Ring 
or deputy Anders Rodin + 45 33 66 46 40. 

 billedskolen@kk.dk       billedskolen.kk.dk
@billedskolen.kk.dk           billedskolen.kk.dk
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Om Davids Samling
Davids Samling er centralt placeret i det historiske  
København, tæt på Kongens Have. Museet har til huse i 
en 1800-tals ejendom, som stifteren, højesteretssagfø-
rer C.L. David, selv beboede. Museet indeholder i dag 
tre permanente samlinger: Islamisk samling, Ældre 
europæisk samling og Nyere dansk samling.

Den islamiske samling, der i en international sammen-
hæng er museets vigtigste, udgøres af kunst og kunst-
håndværk fra det 7. århundrede og frem til midten af 
det 19. århundrede fra et område, der strækker sig fra 
Spanien i vest til Kina i øst og fra Usbekistan i nord til 
Yemen i syd. 

I forbindelse med samarbejdet med Billedskolen har 
fokus alene været rettet mod den islamiske samling, 
som da også er omfangsrig. Vi tror selv på, at Davids 
Samling huser en af verdens ti største samlinger af net-
op denne type kunst. 

Museet har åbent dagligt fra kl. 10-17, bortset fra man-
dage, hvor vi omrokerer og gør rent. Det er gratis at 
besøge museet, og man kan købe sig til omvisninger, 
private såvel som for foreninger m.v. For skoler er der 
særlige tilbud, som man kan læse om på vores hjem-
meside www.davidmus.dk.

About The David Collection 
The David Collection is centrally located in historic 
Copenhagen, close to the Kongens Have (The King’s 
Garden) park. It is housed in a nineteenth-century 
mansion where its founder, Supreme Court Attorney 
C.L. David, once lived. Today the museum is home to 
three permanent collections: Islamic Art, European 
18th-century Art and Danish Early Modern Art.

Viewed from an international perspective, the collec-
tion of Islamic art is the most important of the three. It 
comprises art and crafts dating from the 17th century 
until the mid-19th century and from an area extending 
from Spain in the west to China in the east and from 
Uzbekistan in the north to Yemen in the south. 

Our collaboration with Billedskolen has focused spe-
cifically on the Islamic collection, in itself an extensive 
group of artworks. In fact, we estimate that The David 
Collection is home to one of the world’s ten largest col-
lections of this type of art.

The museum is open every day from 10.00 to 17.00, 
except on Mondays, which we use to rearrange things 
and clean the premises. Visiting the museum is free. If 
you wish, you can buy a guided tour; we arrange tou-
rs for private individuals as well as for associations and 
enterprises. We offer special services for schools; for 
details, see our website www.davidmus.dk.
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TAK!
til undervisningsansvarlig Daniella Maja Nahor Ssitou, 
museumsinspektør Peter Wandel og Davids Samling 
for et lærerigt og inspirerende kulturmøde. 

Tak til alle museumsomviserne for den forrygende 
modtagelse af eleverne. Sidst men ikke mindst tak til 
Billedskolens medarbejdere og udstillingsgruppen, 
der har bidraget med stort engagement og gode ideer 
i samarbejdet omkring denne udstilling. Tak til alle ele-
verne og jeres undervisere for at vise os, hvad der sker, 
når vi mødes og billeder skabes! 

Eva Ring
Leder af Billedskolen i Tvillingehallen

til leder af Billedskolen i Tvillingehallen Eva Ring og 
souschef Anders Rodin for et spændende og lærerigt 
samarbejde. 

Tak til Johan M. Kjeldahl og Agnete D. Rickers samt mu-
seets øvrige omvisere for at skabe fantastisk formidling 
i den islamiske samling. Og endelig en stor tak til un-
derviserne og elever fra  Billedskolen, som har givet  
Davids Samling nye inspirerende perspektiver på vo-
res egen kunstsamling. 

 

Daniella Maja Nahor Ssitou 
Undervisningsansvarlig i Davids Samling 


