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INNLEDNING
Ordet perspektiv kommer fra latin og betyr å se gjennom. Ved hjelp av perspektivtegning
kan vi konstruere illusjonen av dybde og rom (tredimensjonalitet) på en todimensjonal
billedflate. Perspektivtegning gjør det mulig for oss å se gjennom billedflaten. I tillegg til
perspektivtegningen har vi også andre virkemidler for å skape rom i billedflaten, også kalt
dybdekjennetegn. Noen eksempler på dette er overlapping og fargeperspektiv. Definisjonen
perspektiv vil her bli brukt om alle dybdekjennetegn. I denne utstillingen får vi se hvordan
forskjellige kunstnere har arbeidet med å skape romfølelse i sine bilder.
I læreplan (LK06) i kunst og håndverk står det som mål at elevene etter 7.årstrinn skal
kunne ”bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i
bilder både med og uten digitale verktøy”.
Fra 10.årstrinn skal elevene kunne ”tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv”. De
skal også kunne ”sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og
tredimensjonal kunst”.
Lærerveiledningen er ment som en introduksjon til arbeid med perspektiv. Den gir en kort
innføring i utviklingen av perspektiv i billedkunsten og en beskrivelse av hvordan man
konstruerer de enkleste former for perspektiv. Til slutt presenteres det forslag til
arbeidsoppgaver for elever.
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PERSPEKTIV
Sentralperspektiv
Sentralperspektiv, også kalt lineærperspektiv, er den geometriske metoden som brukes i
billedkunst for å konstruere en tredimensjonal virkelighet på en todimensjonal flate. Den
baserer seg på at gjenstander ser mindre ut ettersom avstanden til betrakter blir større, og
at linjer som i virkeligheten er parallelle ser ut til å løpe sammen i et punkt bak horisonten.
I arbeid med sentralperspektiv må vi kjenne til følgende begreper:
Forsvinningspunkt
Også kalt fluktpunkt. Punkt hvor alle parallelle linjer i synsretningen, (i vinkel på billedplanet)
forlenges og tilsynelatende møtes i et forsvinningspunkt. Disse linjene vil også delvis ligge
skjult i motivet. Alle linjer som er parallelle med billedplanet vil forbli parallelle på bildet, men
blir liggende tettere med økt avstand.
Horisontlinje
Forsvinningspunktet plasseres på en horisontlinje. Horisontlinjen trekkes som en vannrett
linje over billedflaten, og ligger skjult bak motivet, den avgjør også hvilken synsvinkel
betrakteren ser motivet i.
Ettpunktsperspektiv
Ett forsvinningspunkt på horisontlinjen, for eksempel enden av en gate.
(Se illustrasjon side 12)
Topunktsperspektiv
Det er to forsvinningspunkt på horisontlinjen når vi ser to sider av en gjenstand samtidig,
dette kaller vi topunktsperspektiv. De to sidene danner forskjellige vinkler i forhold til
betrakteren og får derfor hvert sitt forsvinningspunkt, for eksempel et hus med et hjørne
mot betrakteren. (Se illustrasjon side 13)
Fugleperspektiv
Fugleperspektiv er en synsvinkel der motivet blir avbildet ovenfra, som fra en fugls
perspektiv. Horisontlinjen er plassert høyt oppe på billedflaten. Objektene tegnes under
horisontlinjen (øyehøyden). Fugleperspektiv gir en opplevelse av oversikt og at motivet blir
“sett ned på”. (Se illustrasjon side 13)
Froskeperspektiv
Froskeperspektiv er det motsatte av fugleperspektiv. Motivet blir avbildet fra bakkenivå, som
fra en frosks perspektiv. Horisontlinjen er plassert langt nede på billedflaten og objektene
tegnes fra horisonten og oppover. Froskeperspektiv gjør at motivet blir dominerende, som
om det ruver over betrakteren, og kan forsterker inntrykket av styrke og makt (Se
illustrasjon side 14). Froskeperspektiv ble ofte brukt i offentlige bilder av personer med mye
makt, for eksempel av Ludvig XIV.
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Flere metoder for å skape dybde i billedflaten
Fargeperspektiv
Ved å legge varme, sterke og mørker farger foran i bildet, og kalde, svake og lyse farger
bak, forsterkes dybdevirkningen. For eksempel vil gule og røde farger virke varme og tre
frem i billedflaten, mens blålige farger vil virke kjøligere og trekker seg tilbake. (Se eksempel
side 5)
Luftperspektiv
Også kalt atmosfærisk perspektiv eller diffusjonsperspektiv. Når avstanden mellom objekt og
betrakter øker, øker også mengden av luft imellom. Denne luften inneholder en tåke av støv
og fuktighet som reflekterer noe av lyset. Dette svekker farger og kontraster. Blått lys
trenger lettest gjennom tåken og får himmelen til å virke blå og fjerne objekter blålige og
lysere. (Se illustrasjon side 14)
Overlapping
Objektene foran i bildet overlapper de som ligger bak. Selv om objektene er tegnet uten
annen form for dybdevirkning i billedflaten, er det klart hva som ligger foran og hva som
ligger bak. Dette er den tidligste form for fremstilling av dybde i billedflaten, og er basert på
observasjon. (Se eksempel side 15)
Stort/smått
De nærmeste objektene er tegnet større enn de som ligger lenger unna.
Dette er dybdevirkning basert på observasjon. (Se eksempel side 15)
Forkorting
Forkorting er når en kjent form ikke blir avbildet i full utstrekning, men fra et skjevt
perspektiv som gjør at formen virker mindre enn den er og at de delene som er nærmest
betrakteren virker større enn de som er fjernere.
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Eksempel
Her ser vi hvordan Gunhild Vegge har benyttet seg av noen av de forskjellige metodene for å
få til perspektiv.

Gunhild Vegge: Sommer i byen

Stort/smått – Kvinnen i forgrunnen av bildet er større enn bilen bak i bildet. I det virkelige liv
stemmer jo ikke dette, men for å gi en følelse av dybde, forminsker vi det som er lenger bak.
Overlapping – Trærne overlapper hverandre og det ene treet skjuler deler av bilen bak. Den
formen som er noe skjult, oppfatter vi som lengre unna. Gjenstander som i virkeligheten er
like store, ser ut som om de har ulik størrelse når de overlapper hverandre.
Farger/lys – Figuren i forkant av bildet har klare, sterke farger og vi kan se detaljer. Lenger
bak er fargene og konturene utvisket og svakere.
Verdiperspektiv
Vi kaller det verdiperspektiv når de viktigste personene i motivet er tegnet store i forhold til
mindre viktige personer. Dette er mye brukt i religiøs kunst og i fremstillingen av
maktpersoner. I Egyptiske veggmalerier skildres for eksempel farao gjerne mye større enn
undersåttene. Verdiperspektiv har ikke noe med dybdevirkning i billedflaten å gjøre.
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EN KORT HISTORIKK
Ca 3300f.kr-1000f.kr: Oldtidens Egypt
Veggmalerier fra oldtidens Egypt viser flate figurer fremstilt på flat bakgrunn. Egypterne
hadde liten interesse av realisme i rom og dybde i sin billedkunst, deres bilder la heller vekt
på religiøse og sosiale symboler. Figurene ble fremstilt på en måte som fremhevet det mest
karakteristiske ved hver kroppsdel slik man visste at den var, ikke slik man så den. Vi ser
hodet i profil, men øyet rett forfra. Overkroppen er tegnet forfra mens bena er tegnet fra
siden. For å beskrive hva som ligger foran og bak i billedflaten benyttes overlapping.
I Egyptisk kunst ser vi ofte at viktige personer er tegnet større enn mindre betydningsfulle
personer. Dette er et eksempel på verdiperspektiv.
700f.kr-500e.kr: Antikken
De eldste bevarte eksemplene av geometrisk perspektiv i billedkunsten, kalt skenographia,
stammer fra Hellas rundt 400 f.kr. Skenographia ble brukt i de greske teatrene, hvor flate
paneler plassert på scenen var med på å skape en illusjon av dybde. Greske filosofer
utarbeidet geometriske perspektivteorier for å bruke i skenographia, men selv om kunsten i
utgangspunkt var forbeholdt teateret hadde blant annet den prominente statsmannen
Alkibiades malerier basert på denne teknikken i sitt eget hjem.
Vitruvius (1.årh.f.Kr.) var romersk arkitekt og arkitekturteoretiker. Han arbeidet med
linjeperspektiv og er kjent for verket Ti bøker om arkitektur (ca.35 f.Kr.) hvor dette
beskrives. Hans verk om arkitektur er det eneste skriftlige som er overlevert oss fra antikken
om temaet.
I veggmalerier fra den romerske byen Pompeii, som ble gravlagt av et vulkanutbrudd fra
Vesuv i år 79, kan vi se naturalistiske landskap og arkitektoniske perspektiver. Romerne
skapte illusjon av rom i veggmaleriene og utviklet et optisk system for å skape
tredimensjonale rom i billedflaten.
Etter romerrikets fall i år 330 ble Konstantinopel utpekt som ny hovedstad i det østromerske
riket. I kunst fra denne epoken ser vi at fokuset på naturalisme blir fortrengt til fordel for et
forsterket åndelig uttrykk i kunsten.
Ibn al-Haytham (965-1039) var islamsk matematiker og fysiker fra Irak. I 1021 skrev han
Boken om optikk hvor han redegjør for et optisk grunnlag for perspektiv. Han forklarer
hvordan lyset projiseres kjegleformet inn i øyet, noe som i teorien er nok til å gjengi objekter
i bilder på en naturtro måte, men i praksis vil denne metoden bli for komplisert.
1050-1350: Middelalderen
Kunnskapen fra antikken ble videreutviklet, og kunstnerne forsøkte å konstruere et realistisk
billedrom med konsekvent dybdevirkning fra forgrunn til bakgrunn. Plasseringen og den
korrekte relative størrelsen på figurene, særlig i mellomgrunnen, var en utfordring.
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Flere kunstnere hadde oppdaget reglene for perspektiv, men de manglet det matematiske
grunnlag som ga perspektivet logikk og konsekvens.
I Italia ble perspektiv skapt etter intuitive systemer med en kombinasjon av naturlige
observasjoner og enkle målestokker. Et eksempel på dette er den italienske kunstneren
Giotto di Bondone (1266-1337). Giotto malte figurer hvor lys og skygge gir illusjoner av
tredimensjonal form. Han arbeidet også med å skape dybde i billedrommet, og var med på å
bringe utviklingen av perspektivet et stort skritt fremover.
1350-1600: Renessansen
Under renessansen i Italia på 1400-tallet ble interessen for enkeltmennesket og naturen
gjenfødt (ordet renessanse betyr gjenfødelse). Dette var tiden for de store oppdagelser
innen vitenskap og kunst. Konstruksjonen av sentralperspektivet ble utarbeidet og beskrevet
rundt 1430 av Filippo Brunelleschi (1377-1446) og Leon Battista Alberti (1404-1472).
Brunelleschi var den første til å demonstrere prinsippene for sentralperspektiv med sitt
berømte ”titteskap-eksperiment” (ca.1413). Prinsippene var basert på ”kikkehullsyn” hvor
man bare ser med ett øye. Det var Alberti som fant de geometriske regler for
sammenløpende paralleller og den proposjonale forminsking av gjenstander. Han beskriver
sentralperspektivet i boken Della Pittura, som er en avhandling om korrekte metoder for å
vise dybder i et bilde. Billedflaten skal, i følge Alberti, være ”et åpent vindu som man ser
motivet igjennom.”
Masaccio (1401-1428) var den første til å ta i bruk perspektivet etter de retningslinjer som
Brunelleschi introduserte. I bildet Den hellige treenighet (1428), blir betrakteren invitert inn i
bildet ved Marias blikk og håndbevegelse. Figurene er avbildet i menneskelig størrelse og
scenen fremstår som en jordisk hendelse. Dette er et av de tidligste malerier som viser
nøyaktig bruk av linjeperspektiv. For å forsterke virkningen, er hvelvet over Kristus rutet med
klare linjer mot et forsvinningspunkt.
Piero della Francesca (1420-1492) førte arbeidet med perspektivutvikling videre, og ga ut en
bok om temaet (skrevet mellom 1470 og 1490) hvor han gir en detaljert fremstilling av
hvordan man tegner to- og tre-dimensjonale objekter i perspektiv. Han bygget videre på
Albertis lærdom, og var den første som tegnet nøyaktige, perspektivisk korrekte platoniske
legemer (likesidet trekantpyramide, kube, åttesidet osv.).
Andrea Mantegna (1431-1506) var som de fleste kunstnere på denne tiden opptatt av å
eksperimentere med perspektiv. Et av hans mest kjente malerier, Kristi begråtelse (ca 1490),
viser hvordan han arbeidet med forkorting.
Leonardo da Vinci (1452-1519) studerte ”naturlig” perspektiv i måten rom og avstand faktisk
oppfattes av øyet. Han så en svakhet ved Brunelleschis system, som var utarbeidet
matematisk og basert på fastsatt synsvinkel for ett øye – et såkalt ”kikkehull”. Det optiske
perspektivet innebærer en innsnevring av synet, og er en overforenkling av den kompliserte
og delvis mystiske prosessen som foregår når vi ser verden. Dette er fordi den forutsetter at
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optisk opplevelse er den eneste kilden til visuell kunst og undervurderer andre former for
kunnskap. Da Vinci utviklet derfor en ny type sentralperspektiv basert på det faktum at
mennesket har to øyne, og at vi beveger hodet. Synsfeltet vårt er buet. Han undersøkte
vidvinkelsyn og eksperimenterte med ”camera obscura”.
Farge og lys er, ved siden av sentralperspektiv, viktige virkemidler for å skape dybde i
utendørsscener. Luftperspektivet ble først introdusert rundt 1415 i flamsk kunst.
Luftperspektiv er basert på en optisk effekt skapt av lys som blir absorbert og reflektert av
atmosfæren, en tåke av støv og fuktighet. Dette får avstandstoner og former til å miste
kontrast. Blått lys gjennomlyser tåken lettest og får himmelen til å virke blå og fjerne
objekter blåaktige.
Kunstnerne tok ivrig i bruk de nye kunnskapene og de mulighetene disse ga. Dette utløste
en flom av bilder og figurer avbildet i arkitektoniske omgivelser med sterk perspektivvirkning.
Flislagt gulv ble ofte malt for å forsterke dybdevirkningen. Renessansens entusiasme for
perspektiv var ikke bare et ønske om å imitere naturen, men falt sammen med at
kunstnerens status ble hevet fra middelalderens håndverker til et yrke med høy status.
Kunstnerne kunne demonstrere sine evner ved å konstruere flotte perspektiver og fine
forkortninger basert på matematisk kunnskap. Begeistringen for perspektiv gjorde at det
etter hvert som kunstnerne ble flinkere, også ble laget bilder som leker med størrelser og
plasseringer i billedflaten for å skape en morsom forvirring og overraskelser.
Fra det 1500-århundre har kunstnere oppfunnet hjelpemidler for å tegne perspektiv. Den
tyske tresnittkunstneren Albrecht Dürer (1471-1528) foretok studiereiser, studerte italiensk
kunstteori og utviklet flere hjelpemidler. Han laget blant annet en ramme med rutenett som
ble satt opp foran motivet. Fra et fiksert punkt for øyet ved hjelp av en stokk plassert i en
avstand to ganger rammens høyde, kunne kunstneren overføre motivet til et rutenett på
tegnebordet. Denne teknologien var basert på lignende metoder brukt av Alberti og
Leonardo da Vinci. I 1525 utga Dürer Avhandling om måling, et verk som fikk stor innflytelse
i arbeid med perspektiv.
Det ble populært å dekorere interiører i palasser med veggmalerier i trompe-l`oeil -stil
(synsbedrag). Ved hjelp av perspektiv og arkitektoniske og naturalistiske motiver ble
veggflatene ”åpnet opp”, og ga illusjon av å se ut i naturen. Et eksempel på dette er
veggmaleriene i Villa Farnesina i Roma.
Interessen for å bruke perspektiv på en streng og systematisk måte avtok etter hvert. Knep
som å minske sammenløpningen av linjer og å utvide forsvinningspunkter til
forsvinningsområder, bidro blant annet til å dempe den harde perspektivvirkningen.
1580-1750: Barokken
Barokken er kjent for sin storslåtte kunst. Fra denne perioden finner vi malerier og
veggdekorasjoner med kraftig bruk av perspektiv. I tillegg ble også lys, skygge og farge
brukt for å forme figurene. Noe som gjør at det tredimensjonale blir gjengitt med voldsom
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effekt. All kunnskap om perspektiv og dybdevirkning er utnyttet til det maksimale og når her
sitt klimaks.
Et godt eksempel på barokkens perspektivbruk er Andrea Pozzo’s berømte (1642-1709)
takfreske i jesuittkirken Sant'Ignatio i Roma. Når vi står under denne ser det ut som om
taket åpner seg, og vi ser opp i himmelen. Pozzo har også gitt kirken en “tilsynelatende”
kuppel, men når vi kommer rett under den ser vi at taket er flatt og at kuppelen ikke
eksisterer.
1750-1890: Nyklassisismen og romantikken
På 1700-tallet fikk renessansens rolige, matematisk kontrollerte gjengivelse av rom fornyet
popularitet. Definering av atmosfærisk perspektiv brakte malerkunsten et langt skritt
fremover og kunstnere fordypet seg i de mulighetene. Nasjonalromantiske kunstnere som
I.C. Dahl (1788-1857) og Hans Gude (1825-1903) arbeidet blant annet med luftperspektiv i
sine malerier.
Den engelske landskapsmaleren J.M.W.Turner (1775-1851) som, i tillegg til å være kunstner,
også var professor i perspektiv ved Royal Academy i London, mente at reglene for perspektiv
var for bombastiske. Turner understreket heller betydningen av atmosfærisk lys og farge, og
arbeidet blant annet med fargeperspektiv.
1900-tallet: Modernismen
Utover på 1900-tallet ser vi at kunstnerne i stor grad sluttet å arbeide med naturtro
gjengivelser av naturen, og at de gikk over til et annet formspråk. En utvikling som kan ha
sammenheng med at fotografiet ble det viktigste hjelpemiddelet til å skildre naturen på en
“riktig” måte.
Paul Cézanne (1839-1906) var mer opptatt av å uttrykke en følelse av dybde, hvordan
menneskene faktisk oppfattet rom, enn å gjengi et speilbilde av naturen. Kubistene Pablo
Picasso (1881-1973) og Georges Braque (1882-1963 ) arbeidet videre med dette, og gikk inn
for å skape en ny og mer overbevisende virkelighet. De inkluderte erindring av berøring og
bevegelse, og skapte ”bevegelig” perspektiv ved å dele opp rommet i geometriske plan som
ble forskjøvet, og som viser objekter fra flere sider samtidig. Picassos figurer som viser flere
sider av menneskekroppen samtidig får oss til å tenke på veggmaleriene fra oldtidens Egypt,
fremstillingen av dybde er basert på hva vi vet og hva vi føler, ikke bare hva vi ser. Den
abstrakte kunstneren Wassily Kandinsky (1866-1944) flatet ut motivet helt, og i flere av hans
malerier er overlapping det eneste dybdekjennetegnet.
Oppdagelsen av det korrekt konstruerte perspektivet har preget vestens kunst i så stor grad
at vi har hatt en tendens til å se på andre billeduttrykk som primitive. I vår billedtradisjon
har det også pågått en diskusjon om bildene skal gjengi verden slik den virkelig ser ut, eller
slik den subjektivt oppfattes. I dagens kunstuttrykk finner vi store variasjoner og alt er mulig
– friheten ligger i å kjenne til mulighetene.
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BILDENE I UTSTILLINGEN

Uten perspektiv
Hanne May Scheen: Hus I

Ettpunktsperspektiv
Arne Bendik Sjur: Uten tittel
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Topunktsperspektiv
J.Kåre Øien: Festiviteten i Drøbak

Fugleperspektiv
Gunhild Vegge: Over byen
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Froskeperspektiv
Niclas Gulbrandsen: Noe stort noe

Fargeperspektiv – Luftperspektiv
Rolf Nerli: Vintermorgen
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Overlapping
Tore Stoa: Nysnø

Stort/smått
Gunhild Vegge: Sommer i byen
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Ruth Roland: Kart over ømhetens rike: Steinene

Hva skaper perspektiv i dette bildet?
Formene overlapper hverandre, og fargestyrke og klarhet avtar ettersom de er plassert
lenger bak i billedflaten. Formenes plassering får blikket til å søke mot den hvite rundingen
som ligger bakerst og danner et slags forsvinningspunkt på en høy horisontlinje.
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OPPGAVER

FORSLAG TIL PRAKTISKE OPPGAVER TILPASSET 5.-7.KLASSE

Elevarbeid: Hallo Kamal Mustafa

Mål for opplæringen:
Elevene skal kunne bruke fargekontraster og gi illusjon av rom i bilder ved forminsking og
sentralperspektiv.
I arbeid med dette temaet skal elevene lære om:
- Ettpunktsperspektiv med horisontlinje og forsvinningspunkt
- Forminsking og overlapping
- Rom og dybde
- Valører
Utstyr de trenger er: ark/gråpapir, blyant, linjal og utklippsbilder fra aviser eller magasiner.
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Oppgave 1. Ettpunktsperspektiv – overlapping og skyggelegging : Tegn en
korridor med figurer

1. Start med å tegne en vannrett linje på papiret. Denne kaller vi horisontlinje. Marker
forsvinningspunktet midt på arket.

2. Fra hjørnet tegnes diagonale linjer som ender opp i forsvinningspunktet.

3. Velg et punkt der gangen skal ende. Sørg for at veggene er loddrette og at taket blir
tegnet mellom toppene av de to veggene. Linjene blir tettere og tettere jo lengre innover i
gangen du kommer, det blir også mørkere.
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4. Sett inn et element som blir mindre jo lenger bak i bildet du kommer. Du kan også
overlappe ved å legge figurene fremme over de lenger bak. Skyggelegg vegger, tak og gulv
ferdig.

Oppgave 2. Fremskutte bokstaver med ettpunktsperspektiv

Elevarbeid: Henrik Gjerstad

1. Tegn opp bokstaver i ord, for eksempel navnet ditt.
2. Trekk linjer fra alle hjørnene ned til forsvinningspunktet.
3. Fargelegg bokstavene. Bruk fargeperspektiv og skyggelegging for å forsterke
perspektivvirkningen.
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Oppgave 3. Ettpunktsperspektiv på gråpapir

1. Tegn ettpunktsperspektiv med kritt på et stort gråpapir.
2. Konstruer rommet slik du vil det skal være. Vil du skape illusjonen av en lang og smal
korridor lager du endeveggen mindre, vil du skape illusjonen av et stort og bredt rom lager
du endeveggen større.
3. Jobb med skyggene og bruk kull og tavlekritt sammen. Jo lenger inn i rommet du kommer
jo mørkere blir skyggene.
4. Tegn eller klipp ut en figur du finner i en avis eller et magasin og som du synes passer å
sette inn i bildet

	
  

18	
  

FORSLAG TIL PRAKTISKE OPPGAVER TILPASSET 8.- 10. KLASSE

Elevarbeid: Hannah Magnussen

Mål for opplæringen:
Elevene skal kunne tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv.
Elevene skal få forståelse for fortidens og nåtidens kunst og håndverk i egen og andres
kultur.
I arbeid med dette temaet skal elevene lære om:
- Topunktsperspektiv med synsvinkel og øyehøyde
- Fugleperspektiv og froskeperspektiv
- Rom og dybde
- Valører
Utstyr de trenger er: stort gråpapir/ark, blyant, linjal og fargestifter.
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Oppgave 1. Topunktsperspektiv – overlapping og skyggelegging: Tegn en
husrekke sett fra hjørnet.

1. Start med å tegne en horisontlinje og plasser to forsvinningspunkter på denne.
Tegn så en vertikal linje. Denne linjen vil bli hjørnet på bygningen som er nærmest deg.
Trekk hjelpelinjer fra toppen og bunnen på den vertikale linjen ut til forsvinningspunktene.

2. Nå skal du tegne hjelpelinjer slik at du får flere bygninger. Husk at alle hjelpelinjene må
trekkes til forsvinningspunktene.
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3. For å få det til å se ut som smug du kan gå inn i, trekker du nye hjelpelinjer, men denne
gangen skal du trekke linjene tilbake til horisontlinjen på det hjørnet av bygningen som er
nærmest deg. Veggene i smuget fargelegger du litt mørkere enn de øvrige veggene.

4. Til slutt skaper du bildet ditt slik du ønsker. Bruk fantasien og jobb med nye elementer.
Arbeid med fargeperspektiv og skygger. Hvis du setter inn vinduer, eller tekst på veggene, er
det viktig at du bruker hjelpelinjer mot forsvinningspunktet.
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Oppgave 2. Fugleperspektiv og froskeperspektiv: Lag en temabasert billedserie
I denne oppgaven skal du bruke fotoapparatet og arbeide med fugleperspektiv og
froskeperspektiv. Velg deg et motiv og ta bilder av motivet fra begge synsvinkler. Hvordan
forandres stemningen i bildet når du bruker de forskjellige perspektivene?
Eksempel på fugleperspektiv:

Foto: Magnus Bognerud. Bildet er av Ellen M Fodstad.

Eksempel på froskeperspektiv:

Foto: Håkon Lepperød. Bildet er av Peder Lepperød.

-Oppleves for eksempel motivet som mer truende hvis fotografiet er tatt med
froskeperspektiv?
-Ser personen på bildet tatt med fugleperspektiv liten ut i forhold til omgivelsene? Tror du
hun føler seg liten?
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-Kan bildevinkelen understreke følelsen til personen du tar bildet av?
-Finnes det andre måter å vise følelser på bilder en bare ansiktsuttrykk? Se om du kan finne
andre måter ved å bruke ulike perspektiv som du har lært i denne utstillingen.
Bildeserien skal ha et tema slik at du kan avgrense oppgaven og gjøre den mer helhetlig. Du
kan velge om du vil bruke fotoapparat eller mobil, og du kan gjerne redigere bildene på
data. Husk at du alltid må be om tillatelse til å ta bilder av andre mennesker.
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