
                2019 © kreatip.dk 

Eske Kaths palette  
  
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
Introduktion  
I dette forløb skal eleverne stifte bekendtskab med den nulevende danske kunstner Eske Kath, og 
de skal selv male et billede inspireret af hans stil og de farver, den palette, han bruger i sin kunst. 
Det er ikke så vigtigt hvilket type lærred, I maler på, ligesom størrelsen fint kan variere. Det er dog 
motiver, som nemt vil kunne gøre sig i stort format. I de viste eksempler er der malet på maskin-
pap i A3-format.  
Eleverne skal lave et maleri, der er inspireret af Eske Kaths kunst, hvorfor de først skal have 
kendskab til kunstneren og se en masse eksempler på hans værker. De skal i deres egen parafrase 
ikke gengive et Kath-maleri en til en, men skal lade sig inspirere af hans motiver, bruge elementer 
fra hans billeder og afspejle hans farvevalg.  
 
Eske Kath 
Den danske kunstner Eske Kath (1975-) blev uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 
2003.  
Eske Kath er bl.a. kendt for at have lavet et stort loftsmaleri i Kronprinsens mødelokale i Christian 
d. 9.’s palæ på Amalienborg. På kongehusets hjemmeside kan I se en video, hvor Kronprinsen selv 
fortæller om maleriet. Er man i København, vil man også kunne støde på et gavlmaleri af Eske Kath 
på Nørrebro.  
Farvevalget i Kaths malerier er ret stramt og får derfor et grafisk udtryk. Kath har malet mange 
landskabsinspirerede billeder, men de har altid et tvist af ”katastrofe” eller foranderlighed. Der er 
mange motiver eller elementer, der går igen i hans kunst; fx huse, kasser, solen o. lign.  
Eleverne vil måske kende hans tidligere hustru, som er sangerinden Oh Land!  
 
Parafrase 
 
”Parafrase (fra latin paráphrasis via græsk para phraseïn) er en fri bearbejdning af en anden kunstners værk. Det kan 
være inden for litteratur, billedkunst eller musik.” Kilde: wikipedia.org.  
 

I dette tilfælde skal eleverne ikke lave en helt fri bearbejdelse af værkerne, idet de bliver ”begræn-
set” af at skulle ramme Eske Kaths farvevalg/palette. 
 
 
 
 

6.-7. årgang              4-6 lektioner 

Elevmål 
Jeg kender og kan fortælle om Eske Kath.  
Jeg kan lave en parafrase. 
Jeg kan ramme en bestemt palette. 
 

 

Materialeliste 

Eksempler på Eske Kaths billeder 
Skitsepapir og blyanter 
Maskinpap eller lærred 
Akrylmaling 
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Arbejdsfase 
• Efter eleverne har fået en introduktion til kunstneren, skal de i gang med deres skitse-

proces. Eleverne må selv søge på nettet, så de hele tiden har Kaths malerier at kigge på og 
tage udgangspunkt i. 

• Skisten laves på kardus med blyant. 
• På det valgte lærred tegnes konturerne til maleriet op. Der males med akrylmaling.  
• Det vil være nødvendigt at arbejde i forskellige lag og lade visse dele tørre, inden der kan 

males ovenpå.  

Inspirationsbilleder 
 

   
Det er tydeligt, at der er tale om Eske Kath inspirerede malerier. Eleverne har selv kombineret motiverne ud fra 
forskellige originaler.  
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Mål 
 

Læringsmål – fra Fælles Mål 
 

Billedgenrer: 

• Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder, og 
eleven har viden og stilarter og formsprog. 

Tegning og grafik: 

• Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra 
iagttagelser, og eleven har viden om iagttagelses- og 
tegnemetoder. 

 

 

Elevmål 
 
Jeg kender og kan fortælle om Eske Kath.  
 
Jeg kan lave en parafrase. 
 
Jeg kan ramme en bestemt palette. 
 
 
 

 


