
PRAKSIS

TEORI
- Hvordan kan man handle skævt i forhold til køn? 

Praksisopgave til teoretisk artikel om “Queerteori” 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.

© delt ophavsret mellem Bonnie Bay Andersen og Line Højgaard Porse, 2021

QUEER



PROBLEMSTILLING:
Hvordan kan man handle skævt i forhold til køn?
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KØN &

feminisme

OPGAVEBESKRIVELSE:

I denne praksisøvelse skal du/I bruge egen krop og en eller flere person, som vil være 

med som model eller fotograf. Og et kamera og rekvisitter.

Du/I skal arbejde med performance (og fotografi eller video). Hvis det kulturelle køn er 

noget man “handler”, altså performer, hvordan synliggør vi så dette i en performance? I 

denne opgave skal du eksperimentere med at leve dig ind i og performe kønskoder, hvor 

du forsøger at ændre, omvende eller overdrive dem.

1) Mange kendte leger med kønskoder og et mere non-binært, queer udtryk. Find 1-3 

eksempler på kendte personer,  som leger med kønskoderne og beskriv, hvordan de 

bryder med de binære kønskoder.

2) Læs om og oplev Lilibeth Cuenca Rasmussens All my friends 1997. 

https://www.lilibethcuenca.com/all-my-friends/. I værket lever kunstneren sig ind i sine 

venners liv, performer og poserer, som hver af sine venner på skift. Overvej hvilken 

virkning og betydning det har for værket, at kunstneren selv er kvinde og halvt dansk 

halvt filippinsk? Hvad kan være budskabet med værket?

3) I praksis skal du nu eksperimentere med at skabe 1-3 fotografier eller en video, hvor 

du leger med at ændre, omvende og/eller overdrive binære kønskoder. Hvad sker 

der, når en kvinde eller mand påtager sig det andet køns typiske 

beklædningsgenstande, positurer, sprog mm? Tegn og brainstorm gerne flere hurtige 

idéskitser inden du vælger, hvilken idé du/I vil arbejde videre med.

Husk at dokumentere din proces i din portfolio. Brug gerne begreber fra teorien, når 

du beskriver, hvad du vil med dit værk og reflekterer over hvad den ændrede brug af 

kønskoder kan bruges til i kunsten og i samfundet.


