
Workshop: 
Fra kunstkritik til kritisk kunst

FIP18, bk



Ideer til arbejdet med kunstkritik og kritisk kunst 

Begrebsramme:

● Kritisk kunst: Kunst, der kritiserer 
samfundet/civilisationen

● Kunstkritik: Kunstkritik beskriver, analyserer og 
vurderer kunsten for et kunstinteresseret publikum



Præsentation af Kørnerkonkurrencen 
- og hvordan den kan indtænkes i et 
forløb
Tema: Kunstens kritiske stemme 
→ udtrykke eller opfordre til 
kritisk refleksion 

Værk: Alle kunstneriske 
udtryksformer og formsprog

Udvælgelse: Originalitet, 
virkningsfuldhed, interessant

Indsendelse: 1-2 
dokumentationsfotografier 
senest fredag d. 13. april til:
konkurrence@kunstogdesign.net 

Udstilling: Vejle Kunstmuseum, 
sommeren 2018 (ca. 10 værker)

mailto:konkurrence@kunstogdesign.net


Kunstens kritiske 
stemme: EAT ME!

Formål: Gennem en vekselvirkning mellem teori, 
analyse og praksis skal eleverne undersøge, 
hvordan mad som kunstnerisk medie bidrager til 
en kritik af det internationale samfund. 

Forløbets omdrejningspunkt er udstillingen ”EAT 
ME” på Trapholt, og det er således 
udstillingskataloget herfra, der primært danner 
omdrejningspunkt for elevernes teoretiske viden 
om feltet, ligesom det er et udvalg af de 
udstillede værker, eleverne skal analysere. Med 
baggrund heri skal eleverne selv fremstille et 
kritisk kunstværk, som de skal kunne behandle 
teoretisk og analytisk. Elevernes eget kunstværk 
indgår i Kørners kunstkonkurrence

Undervejs i forløbet vil der blive kastet blikke 
tilbage i kunsthistorien for at give et overblik 
over, hvordan mad som motiv altid har indgået i 
kunsten. 

Forslag til forløbsskitse



Katalogtekst fra udstillingen “EAT ME”, s. 10-13 
(rammesætning og kunsthistorisk intro), s. 13-14 
(samfund), s. 21-22 (grænser) = 17ns

Samfund: 
bæredygtighed, 
sundhed, æstetik, 
forbrugerisme, fx:
● Rentmeister, Uden 

titel, 2017/17
● Superflex, Flooded 

McDonald’s, 2009

Grænser: væmmelse, kød 
som 
grænseoverskridende 
materiale, fx:
● Sterbak, Vanitas: 

Flesh Dress for an 
Albino Anoretic, 
1987

● Tsykalov, Meat, 
2007-8

Kunstkritikkerøvelse

Globusøvelse 
(installation)

Ide til 
klimakunstværk (ideer 
og strategier bag et 
værk)

Stillebenmaleri/foto-
grafi





Globusøvelsen



Ide til klimakunstværk



I skal foretage en analyse og fortolkning af 
jeres selvvalgte klimakunstværk med fokus på at 
præsentere ide (strategiske overvejelser), 
indhold, form og en samlet socialanalytisk 
fortolkning.

Ide og analyse og fortolkning skal i portfolioen



Stillebenmaleri/fotografi

Gode øvelser i Temaer i 
kunsten, s. 91-92



Kritisk kunst

● Kunstens kritiske 
stemme: EAT ME

● Klima-og miljøkunst
● Politisk kunst
● National identitet
● Menneskekroppen
● Kunst i det offentlige 

rum
● Feminisme
● Krig i kunsten
● Billedstorm
● osv.

Andre ideer til temaer til 
forløb

(der nærmest kan tjekke hvadsomhelst af i bekendtgørelsen)



Kunstkritik

Bekendtgørelsen/vejledning (stx b og c, hf c) - faglige mål:



Bekendtgørelsen/vejledning (stx b og c, hf c) - kernestof:



Opgave til kunstkritik: 

Du er kunstkritiker på kunsten.nu, og i den 
forbindelse har du fået til opgave at beskrive, 
analysere og vurdere kunstudstillingen på det lokale 
museum/galleri/gymnasiet/3.klasseelevernes udstilling 
på biblioteket/byfesten osv.” (jf.: Kernestoffet 
suppleres med aktuelle emner, med aktiviteter uden 
for klasseværelset og med førstehåndsoplevelser af 
visuelle fænomener (herunder dokumentation))

Din modtager er en person, der er kunstinteresseret.

NB: Dansk som oplagt samspilsfag - men også god til 
studietur

Gør følgende:

● beskriv udstillingen objektivt med 
billedkunstfaglige termer. Hvad ser du? 
Hvilke visuelle fænomener optræder? Hvordan 
ser rummet ud? Hvor foregår udstillingen? 
Osv. (jf. “forklare forskellen mellem 
personlig smag og analytisk tilgang” og 
“anvende (relevant) fagterminologi”)

● analyser udstillingen med brug af relevant 
fagterminologi (jf. “anvende (relevant) 
fagterminologi”) I din analyse skal du tage 
udgangspunkt i min. 1-2 værker, som du skal 
dokumentere

● vurder udstillingen, idet du samler din 
beskrivelse og analyse i en fortolkning af 
dit samlede indtryk af udstillingen

Produktionskrav: Du skal skrive  1 side m. TNR, 
skr. 12, 1,5 linjeafstand - gerne i 
punktopstilling. Du skal fremlægge din 
kunstkritiske tekst i din studiegruppe i næste 
modul.

Portfoliokrav: Din kunstkritiske tekst indsættes 
i portfolioen inkl. dokumentation af de værker, 
du har analyseret

Kunstkritikerøvelse



Linksamling - kunstkritik

Online magasin: http://www.kunstkritikk.dk/kommentar/uden-skyggen-af-metoo/ 

Informations samlede artikler om kunstkritik: https://www.information.dk/emne/kunstkritik 

Borellos betragtninger om hvad god og dårlig kunstkritk er: 
https://kunsten.nu/journal/hvad-er-kunstkritik-anno-2012/

Foreningen af danske kunstkritikere: http://aica.dk/ 

Politikens kunstkritikerskole: 
https://politiken.dk/kultur/art6190064/Politiken-satser-p%C3%A5-ny-skole-for-unge-kunstkrit
ikere  

Periskop: Call for papers - Dansk kunstkritik: https://tidsskrift.dk/periskop 
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