
PRAKSIS

ANARKI
-kan ødelæggelse være smukt?

Praksisopgave til teoretisk artikel om “ANARKI” 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.
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PROBLEMSTILLING:
Hvordan bliver ødelæggelse smukt?

ANARKI

OPGAVEBESKRIVELSE:

I denne praksisøvelse skal du/I bruge et kamera og evt. andre kunstneriske materialer 

efter eget eller lærerens valg. Du skal arbejde med fotografisk registrering og 

æstetisering. Husk at dokumentere og reflektere over din proces i din portfolio.

1. Inspiration og visuel analyse. Søg fx på pinterest på “forfaldsæstetik” og udvælg 

min. tre eksempler på, hvornår tidslig forfald (altså ødelæggelse, der er sket pga. 

tid) kan opfattes som smukt. Overvej hvad det er ved de tre eksempler, der gør dem 

smukke? Søg evt. på Nicolai Howalt Car crash studies (2009) 

https://nicolaihowalt.com/work/car-crash-studies/ og reflekter over hvordan 

kunstneren æsteticerer ødelæggelse i sine fotografier?

2. Fotografisk registrering. Gå nu en tur i dit hjemkvarter, omkring gymnasiet, på 

havnen, i det lokale industrikvarter eller i skoven eller… Fotografer ødelæggelse og 

forfald. Gå gerne tæt på dit motiv og tag nærbilleder. Kig efter revner i asfalt, ridser i 

en bil, afskalninger på en bygning, revner i ruder mm. 

3. Æstetisering. Udvælg 1-5 af dine fotografier. Der må gerne være en sammenhæng 

mellem de motiver, du vælger. Nu skal du arbejde med at æstetisere billederne ved 

at gøre dem mere intense og sanseligt appetitvækkende. Her er to måder, du kan 

bruge til at eksperimentere med æsteticering af ødelæggelse og forfald:

a. Fotomanipulation. Arbejd med beskæring, linjer og komposition af dine 

fotografier - skab en markant komposition fx en statisk komposition med rette 

linjer og former, symmetri og balance ELLER en dynamisk komposition med 

diagonale, skrå og kælkede linjer, ubalance og asymmetri. Skru op for lys og 

kontrast. Prøv at skrue op for farvemætning eller gøre billederne sort hvide. 

b. Remediering. Vælg en kunstnerisk teknik/udtryksform/materiale, du har lyst til 

at arbejde med fx tegning, akvarel, maleri, lyd, linoleumstryk, perleplade, ler, 

stof mm. Lav et værk med udgangspunkt i en eller flere af dine fotografier. Du 

må selv om, hvilken strategi du benytter til at gengive dit motiv fx naturalistisk, 

ekspressivt, impressionistisk mm.
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