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(rettet mod træning i SRP/SSO) 
 
DAS UNHEIMLICHE 
 
Opgaveformulering: 
  
Foretag en analyse af ét af nedenstående værker med fokus på at undersøge, 
hvordan man kan anvende teorien om Das Unheimliche i analysen 
  
Din analyse skal være på 1-2s af 2400anslag inkl. mellemrum 
  
Husk følgende: 

• At starte din tekst med en indledning, som leder over i analysen, som endelig afsluttes ved at binde 
sløjfe på indledning og analyse i en afrunding 

• At præsentere værket korrekt og at omtale det korrekt (formalia) 
• At henvise til et bilag, hvori du tegner din analyse ind 
• At anvende fagbegreber i analysen. Brug hertil fagbegreber til formalanalyse og husk at vinkl 

analysen mod de ting, der er centrale ifht. fokus på Das Unheimliche 
• At skrive fuldprosa! (altså ikke-punktopstilling) 
• Anvend nogle af de fotografiske begreber fra pp'et Visuelle designværktøjer 

http://kunstogdesign.net/12-visuelle-designvaerktoejer/ (gratis for medlemmer af BDf) 
 
Værkforslag:  

- Jesper Rasmussen, Amalienborg, 2016  
- Trine Søndergaard, Interior, 2008-2018, 150x150cm, Archival Pigment print on Dibond 
- Lorant Szathmary, Berlin, Nunsdorfer Ring, 2017, S/W Fotografi 
- Astrid Kruse Jensen, Hypernatural#01 (serie), 2003-2006 

 

 
Opgaveformulering: 
  
Foretag en skulpturanalyse af ét af nedenstående værker fokus på at undersøge, 
hvordan man kan anvende teorien om Das Unheimliche i analysen.  
  
Din analyse skal være på 1-2s af 2400anslag inkl. mellemrum 
  
Husk følgende: 

• At starte din tekst med en indledning, som leder over i analysen, som endelig afsluttes ved at binde 
sløjfe på indledning og analyse i en afrunding 

• At præsentere værket korrekt og at omtale det korrekt (formalia) 



• At henvise til et bilag, hvori du tegner din analyse ind 
• At anvende fagbegreber i analysen. Brug hertil analysetilgangen skulptur - og vinkl analysen mod de 

ting, der er centrale ifht. fokus på Das Unheimliche 
• At skrive fuldprosa! (altså ikke-punktopstilling) 

 
Værkforslag: 

- Patricia Piccinini: Parret, 2018 
- Ron Mueck, En pige, 2006 
- Sam Jinks, Kvinde og barn, 2010 
- Paul McCarthy, The Dreamer, 2005 

 
 


