
PRAKSIS
  DET

ANTROPOCÆNE

& POSTHUMANISME 

Praksisopgave til teoretisk artikel om “Det antropocæne og 
posthumanisme” 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 kan man udtrykke 
klimakritik på aktivistisk vis?

Det antropocæne 

og posthumanisme

OPGAVEBESKRIVELSE:

Opgaven går ud på at undersøge, hvordan vi på aktivistisk 
vis og med få greb kan sætte fokus på forholdet mellem 
menneske og natur i den antropocæne tidsalder - og yde 
en klimakritik.

Der er to forskellige opgaver:

Opgave 1: Klimakunst og Street art (kritik i byrum)

Du skal lave små klimakritiske kommentarer i samme stil 
som https://www.kissmama.dk. Det vil sige: Små 
menneskelignende figurer, hvor udseende og udsagn er 
modsatrettede.

Materialer: Hvide klistermærker, tuscher

Start med at idéudvikle og overveje, hvordan tekst og 
billede kan spille sammen - ved at være modsatrettede. 
Når du er færdig skal du klæbe dine kommentarer op på 
det sted, de passer til (hvis du vil kommentere på, at folk 
aldrig bruger skraldespanden, så sæt dem på en 
skraldespand etc.)

Noter ideer, skitser og overvejelser om placering af sted i 
din portfoli.o
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PROBLEMSTILLING: Hvordan kan man udtrykke 
klimakritik på aktivistisk vis?

Det antropocæne 

og posthumanisme

OPGAVEBESKRIVELSE:

Opgaven går (stadig) ud på at undersøge, hvordan vi på 
aktivistisk vis og med få greb kan sætte fokus på forholdet 
mellem menneske og natur i den antropocæne tidsalder - 
og yde en klimakritik.

Opgave 2: Klimakunst og Memes (kritik på SoMe)

Du skal lave klimakritiske memes - men benspændet er, at 
du skal have et kendt guldalderkunstværk, der 
iscenesætter forholdet mellem menneske og natur som 
billedsiden på dit Meme. 

Sådan gør du: Find og download et kendt 
guldalderkunstværk (brug fx https://open.smk.dk) og 
upload det på https://memegenerator.net/create.  Leg nu 
med tekst og billede og hvordan, du kan få dem til at 
spille sammen, så memet bliver klimakritisk. (Tryk på 
‘generate’ for at lave et meme).

Lav gerne mange memes - og del dem på de sociale 
medier.

Noter ideer, skitser og overvejelser om placering af sted i 
din portfolio.
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