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Titel 

8 

Eksamensprojekt 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
 

Titel 1 

 

Repetition af grundbegreber 

Indhold Dette korte forløb havde til hensigt, at få alle elever med, så grundbegreberne inden for 

formanalyse/betydningsanalyse på fladen var præsent. 

Med udgangspunkt i futurismen og kubismen blev begreber om billedets virkemidler og 

betydningsanalysen repeteret. 

 

Det futuristiske manifest: 

http://www.gymadm.dk/at/at2010/opgave01/10_futurisme.pdf 

Fokus: Umberto Boccioni, Balla, m. fl. 

 

Om kubismen: 

https://www.youtube.com/watch?v=_jRan3u4ndc 

Fokus: Cezanne, Picasso, Braque, m. fl 

 

Pensum herudover: ”Billedkunst. Metode, kronologi, Tema”, Andersen og Laursen, s. 7-

82 + 124-135 

 

 

 

Titel 2 

 

Tegnekunst 

 

Indhold Et forløb med fokus på den klassiske tegnekunst som genre. Herunder også skitsen som 

fænomen. Vi har især fokuseret på teknikker, metoder og renæssancens undersøgelse af 

perspektivets regler. Med særligt fokus på Michelangelos skitser og tegninger. 

 

 

 

 

 

Titel 3 

 

Avantgarde og ”entartete” kunst 

Indhold 

 

I Dette forløb er fokus avantgardekunst omkring forrige århundredeskifte sammenlignet 

med samtidskunstens ”avantgarde”. Undervejs kigger vi nærmere på Nazisternes kunstsyn 

og opgør med det, de kaldte entartete kunst.  

 

 

Kort video om avantgarde:  

https://www.youtube.com/watch?v=3zozMksqnYk 

Video om Dadaisme 

https://www.youtube.com/watch?v=vK7CWwpFizc 

Ekspressionisme: Fokus: Max Bechmann, Ernst Ludwig Kirchner m.fl. 

Tekst om ”Der Brücke: 

http://luc.devroye.org/fonts-72971.html 

Kritisk blik på modernistisk kunst: 

http://www.gymadm.dk/at/at2010/opgave01/10_futurisme.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_jRan3u4ndc
https://www.youtube.com/watch?v=3zozMksqnYk
https://www.youtube.com/watch?v=vK7CWwpFizc
http://luc.devroye.org/fonts-72971.html
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https://www.youtube.com/watch?v=lNI07egoefc 

Om moderne kunsts funktion i samfundet: 

https://www.youtube.com/watch?v=sn0bDD4gXrE 

 

Nazistisk kunst: 

Fokus: Arno Breker, Adolf Wissel samt Nazistisk plakatpropaganda og arkitektur: 

Neoklassicisme, neogotik, historicisme 

 

Samtidskunst:  

Om Performance: 

Video dokumentar: ”The Artist is Present” om Marina Abramovic 

Artikel om Marina Abramovic, Politiken. 

 

 

 

Titel 4 

 

Tekstilkunst 

 

Indhold Et kort, men intensivt, tværfagligt forløb om tekstilkunst.  

  

 

 

 

 

 

Titel 5 

 

Lydkunst 

 

Indhold I det fleste af emnerne i løbet af året, har vi beskæftiget os med samtidsskunst, da 

hovedvægten af undervisningsmaterialet skal ligger herunder. 

I dette korte forløb stiftede vi bekendtskab med lydkunst som udtryksform. 

 

Vi havde særligt fokus på kunstnerne 

Knud Viktor 

Andreas Führer 

Eric Andersen 

 

Museet for samtidskunst har mange interessante materialer og podcasts tilgængelige og vi 

har brugt lidt af det: 

https://samtidskunst.dk/ 

 

 

Titel 6 

 

Portræt: Fra Orientalistisk kunst til moderne selfiekritik 

Indhold Dette forløb tager udgangspunkt i orientalismens portrætter af ”de 

fremmede” og fører gennem kunsthistoriske perioder til 

samtidskunstens bud på selvportrættet som genre. 

Selvportrætsdelsen af forløbet tager udgansgpunkt i katalogteksten 

”Kend dig selv” skrevet af Elanor Nairne i forbindelse med 

Louisianas udstilling ”Selvportræt” i 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=lNI07egoefc
https://www.youtube.com/watch?v=lNI07egoefc
https://www.youtube.com/watch?v=sn0bDD4gXrE
https://www.youtube.com/watch?v=sn0bDD4gXrE
https://samtidskunst.dk/
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Herudover gennemgik vi den socialanalysen og den biografiske 

analyse i forhold til kunstneres udtryk. 

 

 

Materiale: 

Power-point præsentation om orientalismen som genre med fokus 

på portrættet. Herunder: 

Reklame til sammenlignende analyse, som trækker på orientalismens 

billeder: 

https://www.youtube.com/watch?v=uvBVUit3kjY 

 

Tekstuddrag/sekundærlitteratur:Eizabeth Oxfeldt, ”Orientalismens 

veje”, 2005 

 

Om Cindy Sherman: 

https://www.youtube.com/watch?v=UXKNuWtXZ_U 

 

Om Gillian Waering: 

https://www.youtube.com/watch?v=36WUgFMDY-M 

 

 Om Maja Malou Lyse: 

https://i-d.vice.com/en_gb/article/sex-selfies-and-slut-shaming-

with-maja-malou-lyse 

 

 

 

 

 

Titel 7 

 

Museologi og kuratering  

Indhold I dette forløb tog vi udgangspunkt i forskellige samtidskunstformer. 

Eleverne blev først præsenteret for museets historik og museologiens 

udvikling.  

 

Vi fik en omvisning på Carl Henning Pedersen/Else Ahlfeldt 

museet. De aktuelle udstillinger var en særudstilling med Else 

Ahlfeldts røde motiver, CHPs udsmykning af Ribe Domkirke, samt 

en udstilling som kombinerede lydkunst med udvalgte værker af 

CHP 

 

Derefter skulle eleverne designe og kuratere en udstilling til HEART. 

 

Den aktuelle udstilling på Heart var med Chloe Wise. I den 

forbindelse lavede vi en tilbundsgående analyse af kurateringen af 

denne udstilling.  

 

Opgaveformuleringen til eget projekt lød som følger: 

https://www.youtube.com/watch?v=uvBVUit3kjY
https://www.youtube.com/watch?v=UXKNuWtXZ_U
https://www.youtube.com/watch?v=36WUgFMDY-M
https://i-d.vice.com/en_gb/article/sex-selfies-and-slut-shaming-with-maja-malou-lyse
https://i-d.vice.com/en_gb/article/sex-selfies-and-slut-shaming-with-maja-malou-lyse
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I skal planlægge en samtidskunstudstilling til HEART. 

I skal tage udgangspunkt i et af de emner I har læst om i ”for øjeblikket” 

I kan tage udgangspunkt i de kunstnere, som er nævnt i bogen, men må også 

gerne inddrage andre. 

 

 

Materiale: 

”For Øjeblikket” 2, Bek et. Al, 2013, s. 86-108 

 

Titel 8 

 

Digital kunst 

Indhold Et kort forløb hvor vi undersøger de digitale muligheder 

Med udgangspunkt i den teoretiske viden, undersøgte vi forskellige genrer og værker. 

Hovedfokus var på spil som kunstværker. Her er Molleindustria genialt. 

 

Teori: ”For Øjeblikket II, s. 72-84 

https://molleindustria.org/ 

 

 

 

 

Titel 9 

 

Arkitektur. Opsamling og repetition 

Indhold Dette er et opsamlings og repetitionsforløb. 

Med fokus på formanalysen har vi foretaget undersøgelser af Hernings arkitektur. Det 

smukke og det grimme.  

 

Inden vi kom så langt, lavede vi dog en teoretisk overbygning på arkitekturforløbet fra c-

niveau, ved at gennemgå væsentlige arkitektoniske stilperioder og teoretikere: Antikken, 

renæssancen, barokken, modernismen (+Le Corbusiers byggeprincipper) og samtidens 

arkitektur.  

 

Eleverne lavede virtuelt digitalt oplæg om selvvalgte arkitektoniske perler og øjebæer. 

 

Teori/analysemodel: 

http://www.dac.dk/ 

 

 

 

 

Titel 10  

 

Eksamensprojekt 

 

Indhold Det overordnede emne: Rum 

Krav til eksamensprojekt matcher af undervisningsbeskrivelsen for faget.  

Eleverne har trænet processen gennem tidligere forløb og der lægges særligt vægt på 

visualisering af alle faser i processen samt naturligvis dokumentation, refleksion og analyse 

af proces samt produkt. 

 

https://molleindustria.org/
http://www.dac.dk/
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Titel 7 

 

Supplerende stof 

 

Indhold Foredrag, ekskursion mm. 

 

Ekskursion CHP og Else Ahlfeldt Museet med fokus på kuratering 

 

Ekskursion til HEART, Herning, for at se Chloe Wise 

 

Ekskursion AROS. Fokus: samtidskunst 
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