Ribe Domkirke
Gruppearbejde:
Befolk pladsen foran Ribe Domkirke på
maleriet herunder til højre med figurer fra
hvert århundrede.
Lav en kopi af billedet i stor størrelse,
fx A3. Fordel de forskellige århundreder,
som domkirken har eksisteret i, imellem
jer. Undersøg, hvilken påklædning Ribes
borgere kunne være iklædt i de forskellige århundreder. Lad jer inspirere af Otto
Frellos billede ”Københavnerliv”, som I
kan finde på nettet.
RKM 058, 158, 244, 258, 491, 658, 724.

RKM 158 Peter Tom-Petersen:
Ribe Domkirke set øst fra. 1891.

RKM 125 Knud Larsen:
Ribe Domkirkes Genindvielse. 1904.

RKM 058 Petra Foss: Galleri i Ribe Domkirke.
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RKM 244 Petra Foss: Torvet i Ribe. 1839.
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Individuelle opgaver:
1. Parafraser. En parafrase betyder, at man laver en ny fortolkning af motivet.

RKM 258 Kristian Zartmann:
Fra Ribe Domkirke. Et af kapellerne. 1875.

Man kan fx skifte farve, klokkeslæt eller årstid, vise motivet fra en ny vinkel eller zoome ind på en detalje, som
kunstneren Bjarke Regn Svendsen er kendt for. Du kan finde gengivelser af hans værker på nettet.
Vælg et af domkirke-billederne og lav en parafrase. Du bestemmer selv, hvilket materiale din parafrase skal laves i: kultegning, farvekridt, papirriv, akvarel, akryl m.v.
Hæng din parafrase op ved siden af det billede, der har dannet udgangspunkt.

RKM 441 Jørgen Roed: Ribe Domkirke i måneskin. 1836.

RKM 724 Christian Frederik Beck: Ribe Domkirke interiør. 1914.
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RKM 658 Aksel Kjær Larsen: Ribe Domkirke. U.å:
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En parafrase kan også være at sætte nye elementer ind i motivet.
Carl-Henning Pedersen har udsmykket Ribe Domkirkes kor med kalkmalerier, 7 stiftmosaikker og 5 glasmosaikker. Han blev færdig med opgaven i 1987. Resultatet var genstand for en voldsom debat. Nogle mente ligefrem, at han havde ødelagt domkirken. I dag betragtes værket som Carl-Henning Pedersens hovedværk.
Carl-Henning Pedersen sagde selv om værket, at det var en fantasi eller allegori over tilværelsens mysterium
og menneskets håb om et liv efter døden – bl.a. med inspiration fra den bibelske fortælling om Jacobs drøm.
Man kan eksempelvis se en blå enhjørning, menneskelige figurer, fugle, engle, stjerner, livets skål, skibe og
himmelstiger.
2. Prøv at forestille dig, at én eller flere af figurerne bevæger sig ud i Ribe by. Hvor vil de tage hen?
Tegn et motiv fra Ribe, hvor én eller flere af Carl-Henning Pedersens figurer optræder.
Farvelæg med pastelfarver.
3. Undersøg, hvad Jacobs drøm handler om
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4. Hvordan tror du, Carl-Henning Pedersen har haft det, da han malede kalkmalerierne øverst i korets kuppel?

5. Perspektiv.
Vis perspektivet ved hjælp af blyantstreger på en fotokopi af RKM258 og RKM058; gør kopien så stor som mulig.
Hvilken virkning opnår kunstnerne?
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