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Tverrfaglig prosjekt: 

brud og bryllup 

fra middelalder til punk 

 

 
nr 2 - 2007 

 
Av Marit Blomdal 

Foto: Njål Arve Melberg 

 
Gjennestad har et eget hagesenter og hvert år i februar er det ledig store arealer i 

pausen mellom julestjerner og vårblomster. Da flytter Gjennestad vgs inn med et 

tverrfaglig prosjekt. For to år siden var det barokken som var tema, i fjor ”Hipp hipp 

hurra” med utgangspunkt hos skagensmalerne. Årets prosjekt har tittelen ”Brud og 

bryllup - fra middelalder til punk”. Målsetningene har vært flere: å gjøre noe på tvers av 

klasser og studieretninger, å kunne erfare, verdsette og utnytte hverandres 

kompetanse, å lage en helhet som blir ”større enn delene”, og å presentere skolens 

nye mangfold utad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Årets tverrfaglige 

prosjekt nådde sitt 

høydepunkt under 

åpningen av utstillingen 

i hagesenteret. 

 

 
Bilde t v: 

Middelalderen 

regnes i Europa 

som tiden 

mellom 500 og 

1500 e. Kr. 
 
 
 
 
 
 

Rokokko er 

perioden og stilen 

som følger etter 

barokken rundt 

midten av 

1700-tallet 
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Empire (høydepunkt rundt 1810 i 

Norge) fikk et storslått preg med 

rette linjer og militær orden. I 

Empire søkte man tilbake til 

antikken, særlig i kvinnedraktene 

med høye liv og lette stoffer. 

I Nasjonalromantikken ble, som navnet sier, 

nasjonalfølelsen den viktigste (1840 - 1855 innen 

billedkunsten). 

 

 

 

Jugend-stilen har ofte 

mye dekor inspirert av 

planteornamentikk eller 

dragestilsornamenter  og 

karakteriseres ved lange 

slanke og bølgende 

linjer 

Punk oppstod på 1960/70 tallet. De var rebelske mot samfunnet. 

Ordet kommer fra engelsk og betyr ”søppel”. DIY (Do It Yourself - 

gjør det selv) er et beskrivende motto for punkere. 

 

 

 

Vi tok utgangspunkt i fem epoker fra stil/kunsthistorien: 

Middelalder, rokokko, nyklassisisme, nasjonalromantkk, jugend - og i tillegg valgte vi punk - for 

å ha en sterk kontrast nær vår egen tid. 

Elevene skulle ikke bare kopiere, men like mye la seg inspirere av epokene og bruke 

elementene i nye sammenhenger. 

Åtte klasser og ca 150 elever deltok på en eller annen måte i prosjektet. Med en så stor gruppe 

var det viktig å legge en del av premissene i forkant. Prosjektgruppa, bestående av lærerne fra 

de fleste klassene, bestemte temaet, epokene og fordelte oppgavene mellom klassene. En av 

lærerne, Oddrun Amundsen, som også er landskapsarkitekt, laget grovskissen av 
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utstillingsrommet med dammen og de ulike standene. 

Alle formgivingsklassene fikk en felles forelesning ved kunsthistoriker Ingunn Solberg om 

malerier og gjenstander fra de ulike epokene. Disse elevene skulle på en måte være eksperter 

på stilhistorien i de tverrfaglige gruppene. Så møttes alle klassene til en felles ”kick-off”. Det ble 

en ny gjennomgang av epokene ledsaget av lysbilder, men i en noe forenklet utgave. 

Amundsen snakket om hagene opp gjennom historien, målsetninger og vurderingskriterier for 

prosjektet ble presentert. Til slutt ble det vist en bildepresentasjon med klær/kostymer, 

arkitektur, gjenstander/møbler, blomster/buketter, hager og malerier, fulgt av tidsriktig musikk. 

Dagen etter møttes vi igjen, da hadde alle elevene valgt hvilken epoke de ville arbeide med, og 

de store gruppene ble satt sammen på tvers av klassene. Gruppene gikk hver for seg og deres 

oppgave var å bli enige om de store linjene, som f.eks: 

Fargedominans, ute - eller innemiljø og grovkomposisjon av stand. 

Etterpå presenterte gruppene sine skisser og ideer i plenum og vi ble imponert over at så store 

grupper med elever fra svært ulike klasser hadde kommet fram til enighet om så mye 

spennende på kort tid! 

Resten av arbeidet foregikk stort sett i klassene, men gruppene hadde et ansvar for framdrift og 

helhet. Og til vår tilfredshet (og overraskelse?) kom det opp lapper som: ”Gotikken har møte i 

midttimen”, ”Jugend møtes i lunsjen”. Resultatet ble kanskje at bakgrunnsmaleriet måtte dempe 

en farge eller fremheve en annen for å matche kjolestoffet. 

Den enkelte klasse jobbet ulikt både i tid og arbeidsmåte, styrt av den oppgaven de hadde fått. 

Anleggsgartnerne bygde opp dammen og veggene i utstillingslokalet etter tegninger tre dager 

før åpning. Gartnerklassen hadde planlagt og bestilt planter, og lagde hager, sammenplantinger 

og grønne vegger de siste to dagene. Formgivingsklassene  som var ansvarlig for kostymer, 

bakgrunnsmalerier og interiør brukte studiefagstimene i to uker. Blomsterdekoratørene brukte 

mesteparten av tida til planlegging og skisser. Blomster er ferskvare, så selve bindingen foregikk 

siste dagen. 

Salg og service- klassen sendte ut informasjon til skoler, aviser og la ut linker på relevante 

nettsider en ukes tid i forveien. 

 
Når det gjelder utgifter til prosjektet er de ikke så store utover vanlige undervisningskostnader. 

Etter at utstillingen er over, blir plantene solgt i hagesenteret. Blomsterdekoratørene bruker hele 

tiden friske blomster i sine oppgaver, og brudebinderi er en del av pensum. 

Bakgrunnsdekorasjonene  er i stor grad malt oppå arbeider fra tidligere prosjekter. Det vi har 

brukt ekstra, er til fiberduk å trekke vegger med, noe maling og materialer til kostymene. Her 

har utgangspunket stort sett vært stoffer/gardiner og gamle plagg, alt kjøpt på Fretex Dagen for 

åpning kom, med den vanlige snev-av–panikk-følelsen  som pleier å følge alle 

utstillingsåpninger: Blir vi ferdige til tiden? To lokalaviser og to lokal tv -stasjoner hadde meldt 

sin ankomst, det bringer jo adrenalinnivået oppover. Det ble tid for generalprøve - brudeparene 

skulle prøvegå ruta til sin tids bryllupsmusikk. Men cd-en med de utvalgte musikkstykkene i to 

minutters porsjoner var aldri blitt laget…En forsømmelse her og en kommunikasjonssvikt der. 

Dobbeltsjekking er viktig! Men som det også pleier å være ved de fleste åpninger: man kommer i 

havn, puslespillbrikkene faller på plass - akkurat i tide. 

Presis kl 12 holdes åpningstalen for et stappfullt lokale. I dammen flyter roser, hortensia og 

tente lys. Fat med pikekyss og kjærlighetsfrukt sendes rundt. Middelalderinstrumenter  klinger ut 

av høytalerne og inn skrider første brudepar. De tar en runde rundt dammen og finner sin plass 

foran det gotiske kirkevinduet. Det er vakkert og stemningsfullt. De blir fulgt av frodig rokokko, 

stilren klassisisme, leken nasjonalromantikk til Morgenstemning av Grieg, og myk jugend. Så 

kommer et kontrastfylt brudd i musikk og stil - PUNK! Med piggete blomster som bikkjehalsbånd 

og kam i sløret, nettingstrømper, kjetting og sikkerhetsnåler, buketter med torner og roser. De 

to jentene finner også plassen sin - blant oljetønner, murbrokker og grafittivegger. 

 
”Brudeparene” fikk stå og blomstre i sitt rette miljø en times tid, før kostymene ble satt på 

byster. Publikum vandret rundt og beundret buketter, malerier og interiør. Etter noen uker med 

arbeid, diskusjoner og til tider kaosfølelse var det en god opplevelse for elevene å se at alt falt 

på plass og at den enkeltes bidrag og kompetanse var viktig for helheten. 

Sammen er vi flinkere! 

 
Om Gennestad vgs: 

Gjennestad er en privat videregående skole i Stokke i Vestfold. Ca halvparten av skolens elever 

bor på internat, og kommer fra store deler av landet. Fram til 2002 var skolen en ren 
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gartnerskole, da ble det opprettet blomsterdekorat0rlinje. Som en naturlig f0lge kom grunnkurs 

formgiving aret etter, og deretter vk1 og vk2 tegning, form, farge. I 2004 opprettet vi 

studieretning salg og service (na service og samferdsel). Dermed har skolen i dag tre 

studieretninger:  naturbruk, design og handverklformgiving  og service og samferdsel. 
 

 
 

 


