
Elevenes egne kommentarer til kunstverkene 
Vi valgte «Elastic Dress» 

 

«Kunstverket er spesielt. Kjolen minner oss om Lady Gaga. Dette var noe nytt – en kjole av strikk. 
Vi likte at den var spesiell og at den ikke lignet noe vi har sett før. 

Vi likte budskapet om rollene kvinner må romme. Å kunne få til den formen med strikk er rett og 
slett utrolig håndverk. Vi synes også det var interessant at kjolen utvides og forandres ut fra hvem 
som har den på." 

Jordal skole, 8. trinn 

"Kjolen elastisk slik at den passer alle mulige kroppsformer. Samtidig er det utrolig å tenke på at 
hele kjolen er laget av strikk og at en person har klart å lage den. Vi mener budskapet til 
kunstneren er at kvinner har forskjellige kropssformer og man skal bli respektert for den 
kroppsformen man har." 

Jordal skole, 8. trinn 

"Kunstverket er kult, det er ikke bare en vanlig kjole, det er lagd av strikker og man ser at de har 
brukt lang tid på det." 

Årvoll skole, 8. trinn 

"Kreativt å lage en kjole av strikk. Den fanger oppmerksomhet. Anoli Perera lagde denne med 
tanke på kvinners rolle i samfunnet, blant annet som omsorgsperson." 

Sagene skole, 8. trinn 

"Rødfargen minner om krig og slagsmål og kjolen representerer kvinnen. Kunstneren har valgt å 
lage stoffet på kjolen elastisk, noe vi tror skal demonstrere kvinnens små rettigheter, og hvordan 
de blir dratt frem og tilbake for å utføre forskjellige oppgaver. Vi tror også at kjolen har litt 
forskjellige rødfarger fordi du uansett blir sett ned på om du er kvinne. Vi tror også den skal 
demonstrere alle kvinners roller, og kunstverket er også behandlet på en spesiell måte av 



'materiale' og 'skapelse', så det blir et kunstverk i seg selv. Kunstverket kan tolkes på forskjellige 
måter." 

Marienlyst skole, 8. trinn 

 

Vi valgte «Kill Me Softly» 

 

"Kunstverket forteller oss mye om krig og kjærlighet, om død og begravelse. Om hvor hardt det er 
å miste noen og leve i et land med krig. Vi får tanker om hvordan folk kan ha dødd! De som er 
døde kan ha det bedre enn de som lever i landet. Han som er død er død, mens de som 
lever kan dø!" 

Årvoll skole, 8. trinn 

"Kunstverket viser fram forskjellige sider fra krigen og det viser kjærlighet, dødsfrykt og glede. 
Kanskje mannen på bildet prøver å fortelle at dette var livet hans før han døde? 

Jordal skole, 8. trinn 

"Vi liker kunsverket fordi: 
Elev A: "Jeg synes at den er skikkelig fin, med fargerike farger. Jeg tror de som har laget det 
mener at de ønsker å dø på en måte som  ikke er så slem - i frihet." 
Elev B: "Unormalt. Et fint øye på toppen. Er det en husvegg og en gate?" 
Elev C: "Viser hvordan man kan se krigen på forskjellige måter." 
Elev D: "Jeg syntes at dette er et forferdelig stygt bildet, som ikke gir en eneste mening." 

"Vi liker at det forteller oss mye. Det forteller om en mann som dør, og livet til en person gjennom 
krigen - hvordan den starter og slutter." 

"Det er pent laget og det gir mening. Vi mener det har på en måte flere lag. Nederst er det en død 
mann som blir til jord, og oppå vokser det blomster og trær. Det er et hus der med en person som 
ser ut gjennom vinduet." 

Årvoll skole, 8. trinn 

"Kunstverket sier noe om hvordan ofrene under borgerkrigen i Sri Lanka hadde det. Det viser 
lengsel, sinne og redsel, død, kjærlighet og forandringer. Vi likte bildet fordi det viste mye følelser 
og fortalte oss mye. Bildet isnpirerer oss veldig fordi det består av så mye. Det er både lett og 
vanskelig å analysere bildet, men etter vår mening var dette det fineste kunsverket og det som sa 
oss mest!" 

Marienlyst skole, 8. trinn 

 

Vi valgte «Ancestral Dress» 



 

«Alle lysene og formene på maska var kule!» 
«Jeg synes fargene var kule og mønsteret var veldig fint.» 
«Mønstrene var fine når de lyste, det var det mest spennende.» 
«Jeg synes den var kul fordi den var levende med de lysa.» 

Jordal skole, 8. trinn 

 

Vi valgte «Burnt Trousers» 

 

«Buksa er tykkk og brun og ser så ekte ut» 
«Vi liker kunstverket fordi det viser hvor forferdelig krigen er og har vært» 



Jordal skole, 8. trinn 

"Det er spennende og leit. 

Man vet ikke historien. 

Den ser så ekte ut. 

Vi kan forestille oss historien bak den. 

Og vi kan se alle detaljene på den. 

Det er 3-dimensjonalt." 

Jordal skole, 8. trinn 

"Det ser ut som en bukse som er brent og har vært i vannet. Kunstverket viser hvor fattige de er, 
det viser det på en bra måte." 

"Kunstverket er kult og har en fin mening. Dette verket minnes de døde." 

Årvoll skole, 8 B 

"I kunstverket ser vi at det eneste som er igjen av en person er buksa hans. Den ser ekte ut, 
enslig og stusselig." 

Marienlyst skole, 8. trinn 

 

Vi valgte «Død mann sover» 

 

 
«Det er mange følgelser med en gang du ser det. Kunstverket består av to bilder, på det ene så 
ser du to eller flere mennesker som ligger etterlatt på bakken. Da tenkte vi at det kanskje blir 
drept så mange at det blir bare lagt igjen døde på bakken. Det andre bildet viser en mann som 
ligger igjen, råtner og skal til å bli spist.» 

"Det var et spennende maleri som så til å ligge mye historie bak. 
Det føles ut som om bildet snakker til oss. 
Det så fascinerende ut, og det var mye å følge med på. 
Det er levende, men fortsatt dødt. 
Et meningsfullt bilde." 

Jordal skole, 8. trinn, gruppe 2 

"Vi liker kunstverket fordi man kan forstå det på forskjellige måter og det er abstrakt." 

"Jeg ser fire menn. Jeg ser at likene ligger over hverandre." 



Årvoll skole, 8. trinn  

 

Vi valgte «Instant Nirvana» 

 

"Vi liker det fordi det er mange forskjellige farger. 
Hvorfor er de ødelagte? Hvorfor er det prislapp på dem? 
Hvorfor er den ene dekket av stearin? 
Hvorfor er de pakket inn?" 

Jordal skole, 8. trinn 

"Kunstverket er religiøst og viser Sri Lankas kultur. 
Det får frem at religionen buddhismen kan bli undertrykt. Budskapet er at man skal ha indre ro 
inni seg." 

Jordal skole, 8. trinn  

"Kunstverket har mange fine farger, og vi tror at de med poser over seg er fanger, mens de uten 
poser er frie." 

Årvoll skole, 8. trinn 

 

Vi valgte «Camouflage shades» 

 

"Det kjennetegner hvor forferdelig det er med krig i livet." 
"Jeg blir påminnet hvor mye man mister i en krig." 
"Det forteller at mange har mistetden de elsker i livene sine." 
"Bildet minner meg hvor mange som har ofret seg for sin eget frihet." 



"Det gir mening til hvordan krigen var og hvordan de som fikk overleve tenker om krigen. Han 
(kunstneren) klarte å få det fram fordi han hadde malt/tegnet deler av kroppen som soldatene 
hadde mistet." 

Jordal skole, 8. trinn 

"Vi syns bildet er fint og vi syns det forteller mye. Det er en trist historie i bildet: Krig. Men vi syns 
historien og bildet ble likevel fint til sammen, og det ble våt favoritt." 

"Bildet sier veldig mye om hvordan de har det, hva de har opplevd og hvilke konsekvenser 
borgerkrigen får. Det viser konsekvenser av å bære en militær uniform." 

"Det er mye i bildet som viser krig og død. Man må konsentrere seg og tenke, for man kan tenke 
seg hva som er på bildet. Det ligner en militærdrakt." 

Årvoll skole, 8. trinn 

"Vi valgte dette kunstverket fordi bildet viser hvordan man har det i krigen. Og hva som skjuler 
seg under militærdraktene. Og atvi kan se kroppsdeler rundt om kring - vi ser kroppsdeler fra 
krigen som er gravd opp. Dette er et forferdelig syn! Veldig symbolsk." 

Sagene skole, 8. trinn 

"Kunstverket viser at militæret gjør mye vondt. Man får vite hvordan kunstneren ser på 
militæruniformen, og hva han synes om hva de gjør. Det symboliserer hva som gjemmer seg 
under militæruniformen." 

Marienlyst skole, 8. trinn 

 

Vi valgte «The Logo» 

 

"The Logo viser at folk som har veldig lite penger jobber hardt for å lage noe som koster masse 
penger i Norge, når de får veldig lite betalt selv. Det viser "den mørke siden" av merkene, og at 
klærne ikke er så ærlige som en kanskje skulle tro." 

Sagene skole, 8. trinn 

"Det er kult å tenke på at klær vi bruker i dagliglivet er fra Sri Lanka. Adidas er klær vi bruker stort 
sett hver dag." 

Årvoll skole, 8. trinn 

"Bildet er magisk! Det er kult!" 



Jordal skole, 8. trinn 

"Kunstverket viser at selv om dyre og kjente klær lages på Sri Lanka, så får de som lager klærne 
nesten ikke penger." 

Marienlyst skole, 8. trinn 

 

Vi valgte «Buddah Series XII» 

 

"Vi valgte kunstverket fordi det er spesielt. 

Det er Buddah som tenker veldig hardt, det gjør at du må tenke hardt." 

Jordal skole, 8. trinn 

"Vi synes at det symboliserer alle slags følelser. Vi synes også at det ser ut som at Buddha 
kjemper mot det onde (forbilde)." 

"Kunstverket hadde en fortelling bak seg. Det viser at Buddha ikke er perfekt. Det er litt 
annerledes enn andre kunstverk. Det viser følelser." 

Årvoll skole, 8. trinn 

"Kunstverket inneholder mye følelser. Mennesker har ødelagt Buddha, noe som gjør at han blir 
trist. Buildet sier på en måte at religionen blir destruert. Bildet virker dystert." 

Marienlyst skole, 8. trinn 

 

 Vi valgte «Mechanized Feminity» 



  

"Det er et veldig nyttig bilde fordi vi får et innblikk av hvordan Sri Lanka-folk har det i hverdagen." 
"Vi ser hvor mye de jobber for å få tak i penger." 
"Det er et bra bilde fordi det er fargerikt." 

Årvoll skole, 8. trinn 

"Kunstverket hadde masse fine fargesammensetninger og det hadde et godt budskap. Bildet er 
komplisert og du kan se på det lenge, men fortsatt finne nye elementer." 

Marienlyst skole, 8. trinn 

 

 Vi valgte «Don't measure me» 

 

"Kunstverket viser hvor dårlig noen folk har det. At alle har rett til å bestemme selv om de vil være 
med i militæret. Alle vil ikke være med å drepe andre fra samme land." 

Årvoll skole, 8. trinn 

"Kunstverket er kreativt og det fanger blikket. Bildeserien symboliserer en mann som skal ut i 
krigen. han overgir kroppen sin til krigens makt. Bildet sender ut respekt fordi så mange menn i 
Sri Lanka ble sendt bort fra familien. "Measure" står for å måle, og bildene viser at mannen blir 
målt om han er god nok for krigen, men det viser seg at disse målene er oppskrytt. Fordi i Sri 
Lanka finnes det også soldater uten de riktige målene, altså barn (13-14 år). 



Marienlyst skole, 8. trinn 

 

 Vi valgte «Broken stupa» 

 

"Kunstverket symboliserer hvordan krig til og med ødelegger hellige gjenstander som tilhører folks 
religion. Bildet viser hvordan krig kan drive mennesker til å ødelegge hellige, tidløse ting, som 
vennksap. For i dag er det bare en steinsamling." 

Sagene skole, 8. trinn 

 

Vi valgte «Way of Peace» 

 

"Kunstverket ser spennende og interessant ut. Bildet er som et symbol for fred. og når de 
Tamilske Tigrene og regjeringen begynte å forhandle om gjenåpningen av hovedveien fikk de at 
håp om en varig løsning på konflikten. Kunstneren heter Wijelatha Edirisinghe." 

Marienlyst skole, 8. trinn 

"Kunstverket er annerledes. Det ser veldig fredelig ut." 

Marienlyst skole, 8. trinn 

 



  

Vi valgte «T-shirts East and West» 

 

"...fordi vi kjenner noen på bildene: Asharia Rai, Sharuk Khan, Michael Jackson, Britney Spears, 
Jesus." 

Marienlyst skole, 8. trinn 

"Kunstverket viser forskjellige folk på T-skjorter. Det er ulike mennesker som folk i Sri Lanka ser 
opp til. De kommer fra hele verden. Et bilde er folk fra vest, et fra øst. Man tenker på personene, 
ikke på verket som helhet. Det er et enkelt verk." 

Marienlyst skole, 8. trinn 

 

 Vi valgte «Threewheelers» 

 



"Dette er bilder som blri brukt i blant annet Sri lanka. kunstverket heter "Threewheelers" og er 
laget av Nishantha Hettiarachchi. I Sri Lanka kalles bildene TukTuk! Det er fordi de lager en 
tuktuktuktuk-lyd :) Vi liker kunstverket fordi kunstneren har vært kreativ med bilene og satt vinger 
og øyne på bilene!" 

Marienlyst skole, 8. trinn 

 

 Vi valgte «The year planner» 

 

"Vi valgte bildet fordi det er masse fine farger i det. Det er spennende. Vi synes det symboliserte 
de forskjellige fasene i året." 

Årvoll skole, 8 A 

 
 


