
LYSBRUK I PORTRETTER DE SISTE 1000 ÅR 

 

1100 – TALLET 

 

“Christ the Teacher”. Ukjent artist. 

 

Dette bildet er ganske flatt når det gjelder lysbruk. Man kan se noen skygger og lysere 
punkter i ansiktet og på klærne, slik at det blir noe dybde i bildet. Likevel er dette 

portrettet mye flatere enn vi er vant til i nåtidens malerier og fotografier.  



1200 – TALLET 

 

“The Most Holy Mother of God.” Ukjent artist. 

 

I likhet med det forrige bildet er også dette ganske flatt, men vi kan se bruk av lys og 
skygger som får klærne og hendene til å bli mindre flate. Materialet som har blitt brukt 

i bakgrunnen gir en skinnende effekt, noe som er med på å forsterke det hellige 
budskapet i bildet.  



1300 – TALLET 

 

St.George. Ukjent artist. 

 

I dette bildet ser vi en mer utviklet og bevisst bruk av lys og skygger, noe som gir bildet 
en mer realistisk følelse. Det ser ut til at lyskilden kommer fra front, høyre side, og 

dette er ganske gjennomført både når det gjelder klærne og ansiktet.  



1400 – TALLET 

 

John the Baptist. 

 

I dette bildet er lysbruken godt utviklet og en viktig del av uttrykket. Det er tydelig at 
lyset kommer inn fra venstre side, og gjør at bildet blir veldig realistisk og anatomisk 
korrekt. Lyset er også med på å bringe frem budskapet om at det er en viktig person 

som er avbildet.



1500 – TALLET 

 

"Portrait of a Young Woman". Petrus Christus. 

 

Igjen er bruken av lys et viktig virkemiddel i bildet, og er avgjørende for å gi ansiktet 
form. Det virker som om lyskilden her kommer forfra, noe fra venstre. Her ser vi også 
at det kastes en skygge bak på veggen, noe vi ikke har sett på de tidligere bildene, slik 
at her får også bakgrunnen form. Det er imidlertid ikke blitt benyttet mange valører i 

dette portrettet, noe som gir ansiktet noe mindre realisme, og gjør at kvinnen nesten ser 
ut som en porselensdukke.  



1600 – TALLET 

 

Titian.  

 

I dette bildet ser vi bruk av flere valører enn tidligere, noe som er med på å gi kvinnen 
på bildet mer realisme. Vi ser f.eks farge i kinnene og på leppene, i motsetning til det 
forrige bildet. Hun skiller seg også klart fra bakgrunnen ved at hun lyses opp mens 

bakrunnen er mørk.   



1700 – TALLET 

 

Sophia. 

 

I dette bildet er ikke lysbruken like avgjørende som i de foregående bildene, noe som 
gjør det litt mer flatt. Ansiktet lyses opp og er tydelig det viktigste i bildet, sammen med 
hodeplagget halspynten. Skinnet i disse detaljene er med på å gi inntrykk av at dette er 

en viktig og mektig person.  



1800 – TALLET 

 

Marie Antoinette.  

 

I dette bildet er det bruk av flere valører som gjør det ganske realistisk. Antoinette har 
farge i kinnene og skygger som gjør at ansiktet ser tredimensjonalt ut.   



1900 – TALLET 

 

 

Nelson Mandela av Morten Krogvold. 

 

I dette portrettet ser vi at lyset kommer inn fra høyre side, foran. Selvom dette bildet er 
i sort/hvitt er lysbruken et viktig virkemiddel, og er med på å få frem et bilde av en 

mann som har vært igjennom mye og har erfart mye gjennom livet.  


