
PRAKSIS

GARDE
Praksisopgave til teoretisk artikel om “AVANTGARDE” 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. 

AVANT

© delt ophavsret mellem Bonnie Bay Andersen og Line Højgaard Porse, 2022

- kunst
manifes

t



PROBLEMSTILLING: Hvordan kan man skabe et 
kunstmanifest som forandrer livspraksis?

AVANT

GARDE

OPGAVEBESKRIVELSE:

Du skal nu prøve at arbejde med det politiske manifest som 
kunstnerisk udtryk. 

Manifestet er typisk et skriftligt og politisk orienteret produkt, 
hvor man manifesterer sine ideer, værdier og drømme om et 
bedre liv. 

1) Søg og lær mere om, hvad et manifest er og kan. Søg fx på 
det surrealistiske manifest - og læs det. 

2) Du/I skal nu selv prøve at skrive et manifest om noget, I 
synes, skal forbedres, for at livet bliver mere frit, lige og 
kærlighedsfuldt. Skriv ned HVAD du/I vil ændre og 
HVORFOR, du/I vil ændre det.

3) Nu skal du/I udvikle HVORDAN du/I vil ændre det: Hvordan 
skal manifestet udtrykkes kunstnerisk, for at det ændrer 
livet til dit formål? Skal manifestet printes og hænges op 
ude i byen? Skal det males på enorme bannere og hænges 
foran rådhuset eller busskure? Skal du performe det iført 
et kostume eller på en særlig måde, der understøtter dit 
budskab? Skal din performance optages på video og kan 
denne deles, så dit budskab kommer ud? Tag 
udgangspunkt i dit valg af indhold (dit budskab), når du 
vælger form og kontekst for din praksis. 

4) UDFØR din idé og dokumenter den.

Husk at dokumentere og reflektere over din proces i din 
portfolio - brug gerne begreber fra teoriartiklen. 
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