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ASTRID BERNT
SØRENSEN

”Mit billede er en konkret gengivelse af 
scenen fra Prometheus-myten, hvor 
mennesket modtager ilden.               
Jeg har hentet inspiration i Nike 
digtsamlingen, som på samme vis 
benytter sig af meget konkrete og 
nutidige billeder til beskrivelse af 
abstrakte følelser og stemninger.            
Ilden er her repræsenteret ved 
teknikken og håndværket samt alle de 
muligheder og åbenbaringer det 
indbefatter. Ilden gav mennesket 
friheden til udfoldelse og udvikling, og 
er den første grundsten til det moderne 
samfund, vi har i dag.

Ud over at skildre en håndværker i sit 
værksted, er linoleumstrykket også et 
håndværk i sig selv, og følger på 
denne måde temaet til dørs”. 



PROMETHEUS GIVER 
MENNESKET ILDEN



JOSEPHINE LETH
LARSEN

”Jeg har valgt at lave en mere 
moderne tolkning af Prometheus-
myten. Verdensmål-emblemet 
perspektiverer til det moderne 
samfund, hvor mennesket, som har fået 
ilden, skal bruge den til at stå sammen 
om de menneskelige og demokratiske 
værdier.

Kvinden med håret i flammer skal vise 
en moderne version af den franske 
Marianne, som er ”tændt” og parat til 
at kæmpe for ”Frihed, Lighed og 
Broderskab”.



MARIANNE



KIRSTINE 
HAUGSTED 
KODBØL

”Med udgangspunkt i myten 
om Prometheus, der straffes 
for at skænke menneskene 
ilden, har jeg hentet 
inspiration i værket Dansen
(1910) af Henri Matisse. 

Mit værk ”Ilddansen” 
illustrerer ildens kraft og 
menneskets fejring af denne. 
Værket viser samtidig 
Prometheus’ lidelse. Prisen for 
hans uselviske handling”.



ILDDANSEN



LENA SØGAARD

”Jeg har hentet inspiration i Heinrich 
Fueger’s kunstværk Prometheus
Brings Fire To Mankind (1870). Til mit 
eget værk har jeg valgt at bruge 
vokskridt frem for oliemaling, jeg har 
desuden valgt at have fokus på en 
mere abstrakt farvekombination end 
Fueger’s naturalistiske farver. 

Jeg har valgt titlen ”Aoen” (græsk 
for liv). Billedet viser Prometheus, som 
bringer ild og lys til menneskene.      
Prometheus er i færd med at 
bevæge sig ned mod jorden med 
den stjålne fakkel”.



AOEN



LYKKE BOISKOV
HANSEN
”Et typisk filmkneb, er at vise et close-
up billede af skuespilleren, for at vise 
hvor intens en given situation/scene er.

Og hvis der er noget man kan sige om 
myten om Prometheus, så er det, at 
det er en intens fortælling.

Det har været en stor del af min 
inspiration. Han ser sin frygt i øjnene. 
Men han er omgivet af ilden, som her 
skal vise, at han - som ilden - er stærk.

Han står ved sin handling, og tager sin 
straf. ”Rimelig hårdnakket” hvis jeg selv 
skulle sige det, hvilket er udtrykt i mit 
værk”.



SE FRYGTEN I ØJNENE



METTE UNDERBJERG 
NIELSEN

”Mit værk, som jeg har valgt at 
give titlen ”At danse med ilden”, 
udtrykker ildens rolle i forhold til 
menneskets tilstedeværelse. Ilden 
bringer varme, lys og liv.

Jeg har valgt at gøre brug af 
pastelfarver, som har en stærk 
farvekraft, og som med fordel kan 
skabe liv og form i et billede. 

På mit billede ser man fem kvinder. 
Tre af dem danser ubekymret med 
ilden, mens de andre to illustrerer 
det guddommelige sind, som 
beskytter”.  





NANNA ATZEN
CHRISTIANSEN

”Med inspiration fra Gustav Klimt, har 
jeg med farver og forskellige materialer 
gerne villet indfange flammen, ikke 
bare som redskab, men som den 
viden, realisering og magt Prometheus 
gav menneskene

Ilden gav menneskene den fordel at 
dominere den naturlige orden, og stige 
til toppen af hierarkiet.

Ilden medførte varme og velvære, 
men også ideer og opfindelser. I mit 
værk har jeg derfor fokuseret på den 
åbenbaring og spiring af nye tanker, 
som ilden gav menneskene”.



EN BLOMSTRENDE 
FLAMME



PERNILLE  EVALD

”Jeg har hentet inspiration  i det 
øjeblik i Prometheus myten, hvor 
han gav ilden til mennesket. Jeg 
ville gerne nytolke det, og jeg 
prøvede at tænke det ind til hvor 
det passer til ungdommens og 
menneskets behov. Jeg kom frem 
til, at vi hver især tænder ild i 
hinanden på forskellige 
tidspunkter. Den seksuelle 
spænding mellem to personer er 
som en ild, der brænder i kroppen. 
Den ene person fører ilden videre 
til den anden person.  

Baggrunden i billedet er en del af 
den moderne tænkning. En 
collage kan vise mange forskellige 
motiver på samme tid, den kan 
især være med til at forstærke 
grundtanken i værket”.



YOU TURN MY FIRE



SIGRID VORTING

”I mit værk ”End of days” har jeg 
fokuseret på bestemte farvetoner. 
Motivet i forgrunden ændrede sig 
meget i starten, da jeg ville male én 
ting, men så noget andet. Til sidst 
endte billedet med at forestille en 
skovbrand ved en sø, med et bjerg i 
baggrunden, ved solnedgang.

Ud over det gennemgående ild-tema, 
er et andet vigtigt tema myten om 
Prometheus, som stjal ilden fra Zeus og 
gav den til menneskene. Som straf for 
tyveriet blev han lænket til et bjerg, 
hvor en ørn hver nat ville komme og 
spise hans lever, som ville gro tilbage 
igen i løbet af dagen.

På bjerget har jeg malet en lille silhuet, 
som skal forestille Prometheus. Oppe i 
højre hjørne kan man også se ørnen, 
som er på vej mod Prometheus”.



END OF DAYS



SOFIE 
HELSINGHOF 
JOHANSEN

“Jeg har ønsket at udtrykke
den varme, som faklen gav
menneskeheden. Ved
Prometheus’ heltemodige
og afgørende handling. Jeg
ville indkapsle det mytiske
fra myten i selve ilden, 
hvilket kommer til syne I de 
arabesk-lignende snirkler I 
selve flammen og rundt om 
den. 

Den gode flamme bobler
og bruser over det barske, 
rå landskab, og indhyller
små flokke med lys og håb”.



OPLIVNINGEN



VILMA LOUISE OHRT
JENSEN
”Med udgangspunkt i Prometheus –
myten har jeg skabt et værk med ild 
som det væsentlige element. Jeg har 
valgt at kalde billedet ”Flammende 
visdom”. Jeg har farvet med 
vokspasteller, for at få farverne til at 
optræde så kraftigt som muligt. 

Træet er en alternativ skikkelse af 
guden Prometheus. Flammen er 
Prometheus’ gave til menneskene og 
skal her symbolisere visdom, da den 
stiger op af panden på Prometheus.

Min ide stammer fra et maleri af Jean 
Delville, hvor flammen i panden netop 
udgør det bærende element



Flammende visdom


