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LÆRERVEILEDNING

Velkommen til utstillingen «Det nye lyset. Daniel Rybakken» Veiled-
ningen omfatter en kort orientering om utstilling, kunstner, verk og for-
midling samt oppgaver til forarbeid, arbeid i utstillingen og etterarbeid. 

Om utstILLINGEN

Vandreutstillingen vises i gallerinettverket i Nasjonalmuseets lands-
dekkende program og består av lysinstallasjoner og designobjekter 
som Daniel Rybakken har laget de siste ti årene. Siden glødelampen 
ble oppfunnet i 1879 har mange berømte lysdesignere arbeidet med å 
få lyset til å falle vakkert i et interiør. Daniel Rybakken er en av disse.  
Han forsøker å gjenskape dagslys i lukkede rom eller interiører, derav 
utstillingens tittel «Det nye lyset. Daniel Rybakken». Et eksempel på 
lysdesigner og lyskunstner Rybakkens spennende lysinstallasjoner er 
Subconsious Effect of Daylight.

KORt Om DaNIEL RybaKKEN 

Daniel Rybakken er født og oppvokst i Oslo. Foreldrene hans, som 
begge arbeider innenfor design og kreative fag, inspirerte ham til å 
studere industridesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo fra 
2003 til 2006.  Han tok mastergrad i Gøteborg ved HDK, Högskolan för 
design och konsthantverk i 2008. I et års tid arbeidet han for Norway 
Says. Nå bor og arbeider han i Göteborg, hvor han har sitt eget firma.

Subconscious Effect of Daylight, malt bjørk, 2008

Daniel Rybakken

http://www.nasjonalmuseet.no
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måL mED utstILLINGEN

Vi ønsker at publikum skal bli kjent med en ung, norsk, 
lovende prisbelønnet lysdesigner/-kunstner.  Vi håper at 
hans spennende lysinstallasjoner skal virke inspirerende og 
kreativitetsfremmende, og ikke minst skape undring og gi 
aha-opplevelser.

måLGRuppE I sKOLEN

Utstillingen passer spesielt godt for elever i 7. klasse, 
ungdomsskoler, videregående skoler og for studenter ved 
universiteter og høgskoler.  Oppgavene kan differensieres og 
tilpasses ulike fagområder og nivåer. 
Med utstillingen og formidlingen ønsker vi å utvikle eleve-
nes kunnskap, undring og kreativitet og de ulike aktivitets-
forslagene er utformet med tanke på dette. 
Utstillingen kan integreres i mange fag og emner: naturfag, 
fysikk, samfunnsfag, religion og livssyn, norsk, drama, 
kunst og håndverk og formgiving.

I tILLEGG tIL LÆRERVEILEDNINGEN KaN Du LastE NED føLGENDE 

fRa NasjONaLmusEEts NEttstED:  

http://vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no/produksjon/
daniel-rybakken

pubLIKumsbROsjyRE  
Bør leses sammen med denne lærerveiledningen.

VEGGtEKstER  
Introduksjonstekst til utstillingen samt skilt ved hvert 
verk med verkstitler og tilhørende beskrivelser.

DIGItaL KataLOG  
Innledende tekster av kurator Widar Halén og design-
journalist Terry Peters, oversikt over alle verk med 
beskrivende tekster. Last ned den digitale utstil-
lingskatalogen «Det nye lyset. Daniel Rybakken» til din 
iPad fra Apple AppStore.

fORmIDLING

Kunst fordrer nesten alltid en dialogbasert formidling. Det 
er viktig at elevene er aktive. Deres innspill er nødvendige 
fordi elevene kjenner og opplever kunst på en annen måte 
enn voksne. Det er ønskelig at elevene får en materiell- og 

håndverksmessig erfaring gjennom formidlingsprogram-
met. Vi har derfor skissert en del aktivitetsoppgaver som 
kan gjøres med utgangspunkt i utstillingen. Vi vil at elevene 
skal få kunstneriske inntrykk, bli inspirert av og ikke minst 
få anledning til å gi uttrykk for det de opplever.  

fORmIDLINGsfORLøp

Forarbeid: Skape motivasjon og forventning. 
Utstillingsbesøk: Visningsstedets formidler eller du som 
lærer, eventuelt dine elever, formidler utstillingen.
Etterarbeid: Eleven arbeider med eget uttrykk. Lærer eller 
formidler veileder.

fORmIDLINGENs VaRIGhEt

Sett av en til to timer i selve utstillingen, og minst en time til 
for- og etterarbeid. Oppgavene gir mulighet til fordypning 
og prosjektarbeid av én til flere dagers varighet.

OppGaVER

fORaRbEID – VELG fRa DIssE OppGaVENE:

Hvem er Daniel Rybakken?
Hva vet elevene om Daniel Rybakken? Idémyldring: Lag 
individuelle tankekart om ham før og etter å ha googlet 
navnet hans.

Dagslys / mangel på dagslys
Påvirker dagslys oss? Reflekter over dette. Rybakken tok dette 
på alvor. Han fant at vanlig dagslys gjør rom større og gir en 
følelse av frihet og åpenhet. Han ville derfor prøve å skape 
større rom der dagslyset var mer eller mindre fraværende.  

LÆRERVEILEDNING

Et rom i morens hus har vært hovedinspirasjon for Rybakkens prisvinnende serie med 
konseptuelle lamper. 

http://www.nasjonalmuseet.no
http://vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no/produksjon/daniel-rybakken
http://vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no/produksjon/daniel-rybakken
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Gjett hva vi skal møte
Trykk på bildene over for å skrive ut bildet i A3-format. 
Plasser bildene i klasserommet en ukes tid før utstillingsbe-
søket. La elevene beskrive verket og komme med forslag til 
tittel, hva som er installasjonens idé eller mening og gjette 
på hvordan verket er laget. Læreren kan samle og ta vare på 
forslagene til elevene møter utstillingen. Formidlingen kan 
starte med det aktuelle verket. 

Lys, hva er det egentlig? 
Reflekter sammen med elevene: hvor lenge har vi hatt elek-
trisk lys? Hvem oppfant glødelampen? Hvordan klarte folk 
seg før den ble oppfunnet? Be dem forestille seg et liv uten 
elektrisk strøm, hva ville være vanskeligst å unnvære?

Lys i kunsten
Diskuter i klassen. Kjenner elevene til verk hvor lys har en 
spesiell betydning? 

Glødelampe
I mange land jobbes det nå med å innføre forbud mot 
glødelamper. Be elvene finne ut hvorfor, og hva de erstattes 
med. Det finnes også lyskilder som ikke går på strøm. Be 
elevene finne eksempler.

Lys som stemningsskaper
Filosofer sammen med elevene. Hva slags stemning skaper 
ulike lyskilder som elektrisk lys, stearinlys, parafinlamper 
eller andre lyskilder? Diskuter hvorvidt fargen på lyset har 
en betydning.

hVIs Du sELV sKaL fORmIDLE utstILLINGEN tIL DINE ELEVER

Du og elevene bør oppsummere forberedelsene som er gjort 
på skolen før utstillingsbesøket i form av en idémyldring 
om Daniel Rybakken. Tøm hodene for alt dere vet om ham. 
Du kan deretter fortelle mer om Rybakken som kunstner, 

utstillingens oppbygging, temaer, verk og underveis flette 
inn relevante ord og uttrykk relatert til design, kunst og 
lysteknikk, tilpasset elevenes aldersgruppe.

Alle blir hørt!
For at alle elevene skal inkluderes i formidlingen, kan du 
gi dem lapper der de på egen hånd og anonymt skriver ned 
sine private titler til et par verk du ønsker å fokusere på. Du 
bør samle inn lappene og anvende dem aktivt i samtale om 
verkene. Fokuser på verket når du leser opp elevenes forslag 
til titler. Be elevene begrunne titlene sine for hverandre.

Et verk 
Tildel elvene et vilkårlig verk i utstillingen, og be dem kort 
besvare følgende spørsmål på et ark: 
Hva er din første reaksjon på dette verket?  
Hva minner verket deg om? Hvorfor?
Forbinder du verket med noe du tidligere har sett?
Hensikten er å få fram den subjektive tilnærmingen. Sva-
rene behøver ikke fremføres.

 Samtalerunde
Ta med deg elevene på en runde i utstillingen og samtal med 
dem om utvalgte verk. Du kan for eksempel stille spørsmå-
lene: Hva er dette laget av? Hvordan er det laget? Hva skal det 
brukes til? Hvor kan det i tilfelle brukes, og av hvem? Om det 
ikke er til bruk, hvor kan det vises når utstillingen er avsluttet?  

Formale kjennetegn 
Samtal med elevene om formale kjennetegn som farge, 
form, overflate, rom, materiale, framstillingsmåte eller 
komposisjon, røper noe om verkets tittel eller innhold? 
(Eksempelvis Light Tray- form, Color Light – farge, Right 
Angle Mirror – komposisjon.)

Rollespill i galleriet
Elevene går sammen to og to. En har rollen som stolt 
kunstner, den andre rollen som kritisk journalist. Gjennom 
spørsmål og svar, diskuterer de et selvvalgt verk.

WORKshOp

Forhør deg med ditt lokale galleri for å finne ut om din klasse 
kan få tilbud om workshop.  På visningssteder som tilbyr 
workshop, vil formidleren sammen med elevene kunne 
bruke hvite kuber i forskjellige størrelser og LED-lyskastere 
til eksperimentering med lys, skygger og fargeblandinger i 
et mindre lyslaboratorium.

LÆRERVEILEDNING

Daylight Comes Sideways, 
2006

Subconscious Effect of 
Daylight, 2008

Coherence Light, 2012.

http://www.nasjonalmuseet.no
http://www.danielrybakken.com/daylight_comes_sideways.html
http://www.danielrybakken.com/subconscious_effect_of_daylight.html
http://www.danielrybakken.com/Milan_2012.html
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EttERaRbEID

Rollespill
Lag en liten scene i klasserommet. La elevene lage en fore-
stilling ved hjelp av lys og skygger, eventuelt med musikk og 
dans. Utgangspunktet kan være platefigurer i papp, kledd 
med aluminiumsfolie. Lommelykter, eller andre passende 
lyskilder kan brukes.

Lyslaboratorium 
Etter utstillingsbesøket kan elevene eksperimentere med å 
lage stemninger i rom ved hjelp av ulike lyskilder, eller ved 
mangel på slike.  På skolen kan elevene selv lage et slikt rom 
av papp. Det kan for eksempel være 30×30×30 cm. Skilleveg-
ger, menneskefigurer,  samt enkle innredningsgjenstander 
kan klippes ut eller formes og settes inn i rommet. Lys kan 
tilføres fra siden ved hjelp av for eksempel sollys, lommelykt 
eller LED-strips. Send gjerne bilder av rommene på e-post 
til  rybakken@nasjonalmuseet.no.

 VIKtIGE ORD OG uttRyKK

Installasjon, design, glødelampe, halogen, LED-lys, LED-
strips «hvitt lys», additiv og subtraktiv fargeblanding, 
optisk fargeblanding, 

NEtthENVIsNINGER 

www.nasjonalmuseet.no
www.danielrybakken.com
www.kallesanner.se

bOK tIL INspIRasjON

Ytterdal, Calinda Pandela: Lys farge, design, kommunikasjon, 
Fagbokforlaget, 2012

pRIsER DaNIEL RybaKKEN haR fått

«Best of the best» under årlig tildeling av Red Dot Award 2007
Anders Jahres kulturpris for unge kunstnere 2008
Sheiblers legat – talentpris for design 2009
Norsk Forms pris til unge formgivere 2010
Bruno Mathsson-prisen 2011
Årets lampe - Bo Bedre 2012 (Counterbalance)
Årets lampe - Elle Interiör Sverige 2013 (Light Tray)
Årets lampe - Elle Decoration International Design Award 
2013 (Counterbalance)

pROsjEKtGRuppE

Prosjektleder: Ida Strøm-Larsen
Kuratorer: Widar Halén og Daniel  Rybakken
Kurator formidling: Helga Gravermoen
Redaktør: Beate Orten
Utstillingsdesign: Daniel Rybakken
Utstillingstekniker: Christopher Gjerde
Turnéutstillingskoordinator: Ida Bronken
Grafisk design: OCH Studio
Foto: Kalle Sanner og Daniel Rybakken

LÆRERVEILEDNING

Illudering av dagslys under egen pult
Be elevene ta utgangspunkt i verket Subconscious Effect of 
Daylight og sin egen pult. Be dem forsøke å illudere dagslys 
under pulten. 

Design av lampe
Be elevene designe en lampe, gjerne inspirert av noen av 
Rybakkens ideer. Bruk gjerne tegneprogrammmet SketchUp. 

Rybakkens hjemmeside
Diskuter med elevene om hva som markedsfører en kunst-
ner på best mulig måte. La elevene produsere «Daniel 
Rybakkens nettsted». 

Se Lyslaboratorium under Materiell på: 
http://vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no/produksjon/daniel-rybakken

http://www.nasjonalmuseet.no
mailto:rybakken@nasjonalmuseet.no
http://www.nasjonalmuseet.no
http://www.danielrybakken.com
http://www.kallesanner.se
http://vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no/produksjon/daniel-rybakken

