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PRAKSIS

ÆSTETIK
- hvornår er kroppen i klassisk harmoni? 

Praksisopgave til teoretisk artikel om “Klassisk æstetik” fra 
Andersen & Porse: Teori til analyse og praksis i billedkunst, 
Praxis, 2021. Teorien læses før, under eller efter praksisopgaven - 
fx som lektie.

Opgaven printes eller downloades og udleveres til eleverne, der 
udfører opgaven. ELEVEN skal dokumentere og reflektere over 
processen i deres individuelle portfolio. Som hjælp hertil kan 
“Portfolioark til praksis.pdf” udleveres til eleven.

KLASSISK



PROBLEMSTILLING:
Hvornår poserer en krop i klassisk harmoni og balance? 

KLASSISK

ÆSTETIK

OPGAVEBESKRIVELSE:

I denne praksisøvelse skal du/I bruge egen krop eller en anden person, som vil 

være med. Find også gerne en kasse, der kan holde til en persons vægt, som kan 

bruges som sokkel. Det er også en god idé at have  et kamera, så du kan 

dokumentere til din portfolio.

Du skal udføre denne æstetiske praksis, der hedder Pose plastique, for bedre 

at forstå de ideer, der ligger bag den klassiske æstetik, dens kunst, idealer og 

kropsidealer. Pose plastique betyder egentlig bare at “posere som en skulptur” på 

fransk. Fordi du her undersøger den klassiske æstetik, skal du posere, som om du 

var en klassisk skulptur fx fra antikken, renæssancen og klassicismen.

1) Søg fx på “klassisk antik skulptur” på nettet og vælg 1-3 klassiske 

skulpturer, som du synes, kendetegner den klassiske æstetik og kropsideal - 

beskriv, tegn, print eller gem fotos og oplysninger (kunstner, titel, år) om disse 

skulpturer i din portfolio.

2) Inspireret af de skulpturer, du fandt på nettet, skal du nu udvikle og/eller 

udvælge 1-3 positurer, som du eksperimenterer med og øver dig i, så du kan 

stå helt stille i en positur i 1 minut.

I din praksis skal du eksperimentere med, hvordan du opnår den harmoni, 

symmetri og balance, som anses for skøn i klassisk æstetik? Hvordan og hvornår 

er du/din model i den rette balance mellem statik og dynamik (bevægelse og 

stilstand)? Hvordan opnås kontrapost (kender du ikke posituren, så søg på den)? 

3) Når du er klar til at udføre din performance - altså stå i din positur i 1 minut, 

går du ud og gør det på tre forskellige lokationer. Husk at dokumentere din 

performance til din portfolio. Eksperimenter med og reflektér over, hvad der 

sker, når du sætter en antik positur ind i et moderne rum og kontekst - altså 

når du stiller dig på din sokkel/kasse i forskellige kontekster (fx i 

billedkunstlokalet, på toilettet, foran indgangen, i kantinen)? 
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