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Informasjon til læreren: OM RASMUS MEYERS SAMLINGERDen bergenske forretningsmannen Rasmus Meyer (1858-1916) var svært kunstinteressert. Han begynte å samle historisk kunst og eide etter hvert en omfattende samling verk av J.C. Dahl og de tidligste norske malerne. Mot slutten av livet sitt gikk han målrettet over til å kjøpe verk av betydningsfulle samtidskunstnere. Kvaliteten på samlingen er meget høy; den inneholder høydepunkter fra karrierene til Edvard Munch, Nikolai Astrup, Christian Krohg, Harriet Backer, med flere. Meyer hadde anledning til å kjøpe inn mange verk av hver kunstner, slik at samlingen ga et utfyllende bilde av kunstnernes utvikling. 



J.C. DAHL OG 
ROMANTIKKEN

JJ.C. Dahl, Skystudie, udatert
Olje på papir
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Informasjon til læreren: OM ROMATIKKEN SOM STILPERIODERomantikkens kunst var sterkt knyttet til individet og følelsene, og var en motreaksjon mot opplysningstidens vektlegging av fornuft og vitenskapelig observasjon. Kunstnerne søkte mot det mystiske og uforklarlige, og lot seg fascinere av naturens kompleksitet.Spesielt populære motiver var de mer dramatiske sidene ved naturen, slik som vulkanutbrudd, storm på havet og stemningsfulle  kveldshimler, som ble typiske for perioden. Allerede mot slutten av 1700-tallet begynte romantikken å utfolde seg i Europa, spesielt i Tyskland. I Norge kommer den noe senere, slik det er med alle nye kunstretninger. I Norge regnes romantikken fra tidlig på 1800-tallet, og etter 1850 utvikles de nasjonalromantiske tendensene i stigende grad.



Bertel Thorvaldsen (1770–1844) Byste av J.C. Dahl, 1821
Marmor, H 49,5 cm
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Informasjon til læreren: HVEM VAR J.C. DAHL? Johan Christian Dahl (1788–1857) begynte som håndverksmaler i beskjedne kår i Bergen og endte opp som professor i landskapsmaleri ved Kunstakademiet i Dresden. Her ble han lærer for en hel generasjon av norske malere, blant andre Thomas Fearnley, Knud Baade og Peder Balke. Som kulturpersonlighet fikk han stor betydning for den unge nasjonen Norge, og er ansett som en av Europas mest betydelige romantiske malere.  Med sin romantiske tilnærming og sterke nasjonalfølelse skapte Dahl en helt ny forståelse for det egenartede, vakre og kraftfulle i den ville, norske naturen. Han ble sentral i å definere selve bildet av Norge. Hans maleri åpner for refleksjon om vårt forhold til naturen, om de verdier den representerer, og om dens skjønnhet og sårbarhet. 



JJ.C. Dahl, Dresden i måneskinn, 1843
Olje på lerret
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Lærer i samtale med elevene:Se på dette bildet: Hva ser dere? Beskriv bildet. Hvor i verden kan dette være?  Tenk deg at du står ute i nattemørket: Hva hører og lukter du? Hvorfor er så mange fascinert av månen? Hva slags stemning får dere av å se på dette bildet? Hvilke virkemidler har Dahl brukt for å få skape denne spesielle stemningen? (Her kan dere snakke om visuelle virkemidler som lys/mørke, skyggebruk, perspektiv, farger, komposisjon og selve motivet.)Informasjon til læreren: I romantikkens kunstuttrykk skulle de ulike landskapstemningene speile menneskenes egne følelser og sinnsstemninger. For eksempel vil en fremstilling av et skip i havsnød eller et voldsomt fossefall bringe frem andre følelser i betrakteren enn et rolig og harmonisk elveløp, eller en vakker solnedgang.Her har Dahl malt en natt-scene fra Dresden, byen hvor han bodde mesteparten av livet. I billedkunsten er en lysende måne et symboltungt motiv som kan knyttes til våre følelser. I den romantiske kunsten ble det uttrykk for både lengsel og melankoli, for noe tidløst og uforståelig. Nokturner (natteskildringer) er en variant av landskapsmaleriet som Dahl behandlet i hele sitt kunstnerskap. I panoramaet Dresden i måneskinn tilsløres byen i et måneskinn hvor bare konturene skildres. Slik oppleves maleriet like mye som en skildring av en mental opplevelse, som en utsikt mot en fysisk virkelighet. 



J.C. Dahl, Skipbrudd ved den norske kyst, 1830
Olje på lerret
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Lærer i samtale med elevene:Se på dette bildet: Hva ser dere? Beskriv bildets bakgrunn, mellomgrunn og forgrunn. Hvilke lukter tror dere det er her? Og hvilke lyder kan vi høre?  �Hvor kan dette være?  Hva gjør de ulike menneskene på?Ser du noen dyr?    �Hvilke følelser vekker dette i dere? Tror dere at dere ville opplevd motivet som voldsommere om dere levde på 1800-tallet, uten fotografi, film og alle bildene og mediene vi har rundt oss i dag? Kan dere forstå at noen ble skremt og syntes dette var opprørende å se? Informasjon til læreren: På1800-tallet jobbet mange nordmenn med skipsfart, og havet kunne være er svært farlig sted. Mange døde eller forsvant på havet, eller hadde familie og venner som gjorde det. Ved å se slike malerier som dette, kunne menneskene sette pris på tryggheten de hadde, og samtidig bli minnet om at livet er uforutsigbart. Det ble en påminnelse om å leve her og nå, og gjøre det beste ut av det livet man har.Dahl malte flere havnebilder og stemningsfulle innseilinger til byer som København og Bergen, men svært mange av hans maritime motiver er dramatiske skildringer av stormfulle kyster og skipsforlis. Det er registrert 36 malerier av Dahl med skipsforlis som motiv, og 23 malerier med skip i storm eller i tung sjø. ��Det har nok ikke vært Dahls mål å skildre spesielle, gjenkjennbare kyster eller hendelser, men å male naturens villskap og hvordan menneskene kommer til kort i møte med naturens kraft. Bildene ble en påminnelse om livets forgjengelighet.



JJ.C. Dahl, Sjøstykke med vrak, udatert
Olje på lerret
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Et annet eksempel på et sjøstykke. Her har skipet sunket, og kun masten er synlig i det frådende havet.



J.C. Dahl, Solnedgang, 1850
Olje på lerret
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Lærer i samtale med elevene:Se på dette bildet: Hva ser dere? Beskriv bildet.Kan dere beskrive himmelen?Vekker dette bildet andre stemninger i dere enn de forrige dere har sett på? Hvilke følelser kjenner dere på? Forsøk å beskrive stemningen eller følelsen dette vekker.Hvorfor tror dere solnedgangen kan oppleves som romantisk? Bruk sansene og forestill deg at du er i bildet. Hvilke lyder hører du? Lukter det noe? Er det kaldt eller varmt?Hvem ville du helst sett på denne solnedgangen sammen med?



JJ.C. Dahl, Måneskinn, 1820
Olje på lerret
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Lærer i samtale med elevene:Se på dette bildet: Hva ser dere? Beskriv bildet.Kan dere finne noen symboler?  Hvilke følelser kjenner dere på? Forsøk å beskrive stemningen eller følelsen dette vekker. Hvordan er følelsen annerledes enn solnedgangen dere så tidligere? Aktivitet: Lytt til Beethovens «Måneskinnssonate» mens dere ser på bildet. Forsterkes følelsen dere fikk ved første møte med bildet? Dette er et eksempel på hvordan også musikken i romantikken var svært opptatt av å vekke sterke følelser hos publikum. 



JJ.C. Dahl, Nærøydalen, 1836
Olje på lerret
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Lærer i samtale med elevene:Håndsopprekning: Hvor mange her har vært på en fjelltur i år? I løpet av denne måneden? I løpet av denne uken? Hvorfor går dere på fjellet? Se på dette bildet: Hva ser dere? Beskriv det dere ser i bakgrunnen, mellomgrunnen og forgrunnen. Tenk dere at dere er ute og går i denne naturen: Hvor vil dere gå?Hva hører dere?Hva lukter det? Ser dere regnbuen? Hva annet kan deres se? Kanskje dette minner dere om et sted dere har vært før?La elevene fortelle om sine naturopplevelser og følelsene rundt dette. Informasjon til læreren: DAHLS NORGESREISEREtter at Dahl hadde etablert seg i Dresden, foretok han fem norgesreiser. På disse reisene laget han en mengde skisser som kunne fungere som «visuelle huskelapper». Mange skisser ble bearbeidet og senere utviklet til ferdige landskapsmalerier i atelieret hans. Dahl var den første som gav landet en høyverdig, kunstnerisk skildring. Disse motivene gjorde både nordmenn og utlendinger kjent med et landskap som var ukjent for mange av dem. Gjennom bildene etablerte Dahl en forståelse for at den norske naturen var attraktiv, egenartet og vakker. Nå kunne man beundre naturen – ikke frykte den. Foruten å bidra til etableringen av en nasjonal identitet, ble Dahls bilder i ettertid viktig for fremveksten av en reiselivsnæring som i høy grad støtter seg på et romantisk bilde av norsk natur. Dahls blikk på naturen er blitt førende for hvordan bildet av Norge er blitt formet.Visste du at på Dahl sin tid ble fjellet sett på som noe farlig og truende? Ingen visste hvordan det så ut der oppe, og hva som befant seg der. Troll og annen overtro var utbredt, og det var helt utenkelig for folk flest å begi seg ut på noe slikt som en fjelltur. Dahl var blant de som lot seg fascinere av fjellene. Han utforsket fjellområder og malte de. På denne måten ufarliggjorde han fjellet og gjorde dette mer tilgjengelig for folk.



TITTEL

KODE er ett av Nordens største museer for 
kunst, kunsthåndverk, design og musikk. 
En unik kombinasjon av kunstmuseer og 
kunstnerhjem. Av samtidskunst, historiske 
gjenstander, 
konserter og naturopplevelser.

J.C. Dahl, Nigardsbreen, 1844
Olje på lerret
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Lærer i samtale med elevene:Se på dette bildet: Hva ser dere? Beskriv bildets bakgrunn, mellomgrunn og forgrunn. Ser dere tegn etter mennesker her? Hva gjør de?  Hvilken type bygg kan vi se? Forteller klesdrakten til menneskene om hvor i verden dette er?  Hvilke følelser vekker dette i dere? Har noen av dere vært på en isbre før?Hvorfor kan det være farlig å gå på isbreer?Hvorfor tror dere vi mennesker liker å oppsøke opplevelser som kan være farlig?Informasjon til læreren: �I august 1839 reiste Dahl oppover Jostedalen for å studere isbreer. Der skisset han ned inntrykkene som senere ble utgangspunkt for dette maleriet. Breene i Norge hadde nylig blitt kartlagt av geologer. Spenningssøkende, bemidlede turister hadde også begynt å oppsøke det norske fjellet for å gripes av storslåtte utsyn og naturens veldige krefter. Som motivet viser, så hadde karrigheten og Jostedalsbreens konstante trussel likevel ikke hindret mennesker i å bosette seg i dette landskapet. Lokale sagn ville ha det til at Nigardsbreens vekst hadde lagt under seg åtte gårdsbruk, før den stoppet på trammen til det niende (derav navnet). Det vi vet sikkert er at breen vokste så kraftig tidlig på 1700-tallet at den ødela dyrket mark og gården Negard Njelvær. Dette scenarioet appellerte sterkt til romantikkens ide om naturen som overordnet menneskets kontroll, og er på denne måten et perfekt motiv for romantikeren Dahl.



J.C. Dahl, Bjerk i storm, 1849
Olje på lerret
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Lærer i samtale med elevene:Se på dette bildet: Hva ser dere? Beskriv bakgrunnen, mellomgrunnen og forgrunnen.Hvilke lyder hører dere? Lukter det noe? Hvordan er temperaturen? Kunne du tenke deg å være her? Beskriv treet. Hvorfor har Dahl malt det så rufsete og bøyd tror dere?Ser dere lyset i øverste venstre hjørne? Hva tror dere dette kan symbolisere?Følg stammen helt til topps, hva ser dere? Kan dette tolkes symbolsk?  Informasjon til læreren:J.C. Dahl mest kjente verk, og et av KODEs hovedverk, er ikoniske Bjerk storm. Maleriet er malt i 1849, midt i Norges kamp for nasjonal identitet og selvstendighet. I denne perioden ble det norske kulturlivet svært viktig, nettopp fordi det å kunne vise til en egen kultur ble tungt vektet i nasjonsbyggingen.  Bildet blir ofte tolket som et symbol på nettopp denne kampen for selvstendighet. For mange ble bjerken et bilde på Norge. Den forvridde og herjede bjerken med knekt trekrone, omgitt av et diffust mørke, klarer ved hjelp av sine solide røtter og sin livskraft å klamre seg fast på kanten av stupet. I bakgrunnen skimter vi soloppgangen, som et håp for en gryende selvstendig nasjon.
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JJ.C. Dahl, Vesuv i utbrudd, 1821
Olje på lerret
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Lærer i samtale med elevene:Se på dette bildet: Hva ser dere? Beskriv bildet.Hvordan vil det være å stå der menneskene i bildet står? Vil det egentlig være mulig å stå så nærme i virkeligheten? Hvor varmt er det? Hva lukter det? Svir det i øynene? Hva ville du ha gjort dersom det ble et vulkanutbrudd der du var på ferie? Kanskje noe annet enn det J.C. Dahl gjorde? Han gikk nemlig opp på vulkanen for å utforske og lage skisser av vulkanen. En av skissene ble til dette maleriet.Informasjon til læreren: Menneskene som står med ryggen til oss har oppsøkt et farlig sted, hvor naturkreftene er på sitt mest faretruende og intense. Dahls maleri berører et kjernepunkt i den romantiske livsanskuelsen: Menneskets ubetydelighet i møte med kraften i skaperverket. Utrykket «det sublime» kan knyttes til følelsen av at noe kan være skremmende og samtidig appellerende. Dette sublime i naturen er drivkraft for mye av romantikkens motiver og utrykk. Vesuv i utbrudd er et ypperlig eksempel på dette.
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JJ.C. Dahl, Quisisana, 1820
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Informasjon til læreren: I 1820–21 var Dahl i Italia på invitasjon fra den danske kronprinsen, Christian Frederik. Oppholdet ble viktig for hans videre utvikling som kunstner. Det myke og varme italienske lyset over det klassiske landskapet virket frigjørende for Dahls fargebruk, og helheten i motivene fikk større betoning.  I desember 1820 var Dahl vitne til et utbrudd fra vulkanen Vesuv. Han kunne ikke motstå fristelsen til å gå opp til vulkanen for å skisse dette voldsomme naturfenomenet. Dette ble ett av hans mest dramatiske motiver, og et motiv som han malte flere ganger. Her ser vi vulkanen malt fra vinduet i slottet Quisisana,  der Dahl bodde under oppholdet i Napoli.



14Utvalg av J.C. Dahls Skystudier, montert i KODE 3 
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Dahl var ekstremt interessert i vær, himmelfenomener og skyer. Alle disse små bildene du ser her er skystudier. Så mange ulike værfenomener han har gjengitt. Dahl mente at skyer, og måten de påvirket lyset på, var avgjørende for stemningen i et bildemotiv. Derfor brukte han tusenvis av timer på å studere og gjengi ulike skyer, værfenomener og himmelvariasjoner. Informasjon til læreren: Dahl mente at ethvert landskap hadde sin særpregete atmosfære med tilhørende skyformasjoner. De innga en poetisk stemning som det var viktig for kunstneren å få frem i sine bilder. Skystudiene var maleriske øvelser som skulle hjelpe ham til å forstå og gjengi de skiftende formasjonene og den fargemessige variasjonen som skyene representerte.  De fleste av Dahls skystudier er udaterte og uten stedsangivelse. Man har antatt at de overveiende er laget etter at han i 1818 fikk adresse i Dresden, og at det er skyene på himmelen over byen som er gjengitt.
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J.C. Dahl, Skystudie, udatert
Olje på papir
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Avslutning: Studer skystudiene og se etter variasjoner sammen.
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JJ.C. Dahl, Skystudie, udatert
Olje på papir
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JJ.C. Dahl, Skystudie, udatert
Olje på papir
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