
Fra Skabt til Skaber 
Præsentation . 

Lørdag den 9. marts 2019 

Bliv Skabende



Program for lørdag den 9. marts 2019 

10:00 - 10:15: Velkomst og lille indledning

10:15 - 11:00: Kunstnerisk øvearbejde: Skrå skravering af blød form.


11:00 - 11:20:	Kaffe og Brød.


11:20 - 12:30: Foredrag og kunstbetragtning.


12:30 - 13:30: Frokost oprodning og oprydning.


13:30 - 14:15: Kunstnerisk øvearbejde: Aquarel. 


14:15 - 14:35: Kaffe og kage.


14:35 - 15:00: Kunstbetragtning.

15:00 - 10-10: Kort pause

15:10 - 16 00: Kunstnerisk arbejde: Erfaringer, begrebsafklaring og samtale. 


Betaling  Kontant til Lisbeth eller MobilePay til 40372038



Fra skabt 

til  

Skaber



Skraverings 
øvelse

Fyld papiret med skrå 
streger så der opstår en 

blød form.


Iagttag dig selv imens.

Ingen mindreværdskomplekser



Michelangelo 
Til Vittoria:
Sage mir, Liebe, ob ich die heissersehnte
Schönheit wirklich hier sehe, oder ob drinnen
In meiner Seele sie lebt, und ich der Herrin
Antlitz anschauend verkläre?

Sig mig, min elskede, om jeg virkelig her ser
den skønhed, jeg så hedt længes efter?
Eller om den lever derinde i min sjæl.
Og jeg selv i anskuelsen forherliger
den ophøjedes ansigt. 



Michelangelo

Fa del mie corpo un occhio solo; 
né fie poi parte in me che non ti goda. 

Gør hele min krop til ét eneste øje; 
således at der ikke er nogen del af mig, der ikke 

nyder dig.  



Michelangelo

Che cosa è questo, Amore, 
c’al ore entra per gli occhi, 

Per poco spazio dentro par che cresca? 
E s’avvien che trabocchi? 

Hvad er dette åh Kærlighed, 
som træder ind i hjertet gennem øjnene  

og som i det snævre rum derinde synes at vokse? 
Og hvad hvis det flyder over?



Goethe
To sjæle huses huses i mt bryst 
og ej de vandre vil af samme bane. 
Den ene klamrer sig i sanserus  
Til verden fast med kraftige organer. 
Den anden hæver sig af jordens grus 
Didop, hvor sjælen søger sine aner. 

Den ene kærlighed drager mod himlen 
og den anden mod jorden; 
Den ene bor i sjælen,  
Den anden i sanserne. 
Og buen skyder mod lave og usle ting.  

Michelangelo



Paul Cézanne

Selvportræt 1884



Paul Cézanne (1829 - 1906) 
Sådan er det med verden, den vide verden. For at male 

den som væs en, skal man have sådan nogle malerøjne, 
som udelukkende ser  genstanden i farven, for så at  
kunne bemægtige sig den   og lade den forbinde sig 

med andre genstande. Man skal kunne tilpasse sig sit 
motiv. Ikke trække det hen til sig med bøje sig for det. 

At lade det opstå og spire i sig. 



Paul Cézanne

Selvportræt 1893

¨Indholdet i vores kunst 
ligger i det vores øjne 

tænker.¨



Paul Cézanne

Tegning af vennen C. 
Pissarro
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I lang tid var jeg lammet og ude af stand 
til at male Sainte-Victoire, fordi jeg, lig 
som de andre, der ikke kan se, bildte mig 
ind at skyggen skulle være konkav.  
Men i virkeligheden er skyggen konveks. 
Den flygter ud fra sit midtpunkt.  
I stedet for at sænke sig ned, forflygtiger 
den sig og opløser sig. 
I sin blåhed deltager den i den 
omhyllende lufts åndedræt.  

Paul Cézanne



For at komme til at elske et billede må man først have 
drukket det ind med lange slurke.  
Miste bevidstheden. 
Stige ned - sammen med maleren - til tingenes mørke 
sammenfiltrede rødder.  
Så stige op igen sammen med farverne og sammen 
med dem lukke sig op for lyset.  
Så kan man se!



’Den moralske kraft, der er fordelt ud over hele verden er måske bare vores 
bestræbelse på, atter at blive sol. Det er verdens fornemmelse, drøm, begreb 
om gud.  

Over alt træffer en stråle en mørk port. En linie omslutter overalt en tone og 
holder den fangen. 

 - Jeg vil forløse dem.’ 

Cezanne citater

’I denne fine regn indånder jeg verdens jomfruelighed. En skarp sans for nuancer 
arbejder i mig. Jeg føler mig farvet af alle disse klange fra det uendelige.  

I det øjeblik er jeg fuldkommen ét med mit billede. Vi er et flimrende kaos.  
Jeg stiller mig foran mit motiv, jeg fortaber mig i det. Jeg tænker efter og svæver 

omkring.  
Solen gennemtrænger mig dumpt, som en fjern ven, som opvarmer min dovenskab 

og gør den frugtbar.  
Vi spirer. 
Og når natten sænker sig, er det som om jeg aldrig mere vil male, aldrig har malet. 

Det må blive nat for at jeg kan løsne mine øjne fra jorden, fra denne afkrog af 
verden, dom jeg har smeltet mig sammen med,’  



’Et øjeblik i verdens liv passerer! At kunne male det i dets virkelighed og 
glemme alt andet! At blive til det øjeblik, at blive den følsomme 
plade....gengive billedet af det vi ser og glemme alt hvad der er hændt 
forud....’ 

’Kunsten, tror jeg, kan hensætte os i en nådestilstand, hvor den almindelige 
sanseoplevelse åbenbarer sig ligesom religiøst for os, -  men ganske 
naturligt.’ 

’Lys og Kærlighed, det uvisse verdensalt, tingenes tøven: Jeg vil 
være deres Olymp, jeg vil være deres gud. Det himmelske ideal vil 
opstå i mig. Farverne, ser du, er ideernes og guds synlige kød. De 
lader mysteriet skinne igennem, lovmæssighedernes farvespil.’ 

Citater af Cezanna



Michelangelo Sonett til Vittoria Colonna 

Selv ikke den bedste kunstner har nogen ide,

som ikke en enkelt marmorblok har indskrevet i sig

sammen med det, som er overflødigt.

At uddrage den sker kun for den,

hvis hånd adlyder indsigten. 

-

Det dårlige som jeg flygter fra

og det gode, som jeg forpligter mig til,

skjuler sig på samme måde i dig, 

yndefulde, stolte og guddommelige kvinde.  

  




Hvis min grove hammer former de hårde sten

til et menneskeligt udseende, 

bevæger den sig med en andens skridt, 

idet den tager sin bevægelse fra den herre

som fører, leder og holder den. 


Men den guddommelige hammer, 

som bor og er i himlen, 

giver skønhed til andre og sig slev;

Da ingen hammer kan laves uden hammer,

er alle andre skabt af denne levende.

Fordi slaget er mere værd,

jo mere det hæver sig over essen,

er det guddommelige slag 

fløjet op til himlen over mit slag.

Det, der ikke var fuldendt,

vil gå tabt for mig,

medmindre den guddommelige smedje, 

hjælper med at skabe det, 

som var unikt i verden. 
 Sonett af Michelangelo



Michelangelo Sonett til Vittoria Colonna 



Michelangelo Sonett til Vittoria Colonna 


