
 

WORKSHOP I PERIODEN 21.1 – 5.2.2017

Med udgangspunkt i Den Fries aktuelle udstilling af Artnode arbejder vi i workshop-
pen med forholdet mellem original og kopi. Sammen undersøger vi, hvordan internet-
tet og den digitale tidsalder har påvirket kunstens arbejdsmetoder ved at åbne op for 
nye muligheder for at udvide kunstens fysiske rammer og lade den træde ind i et digi-
talt, åbent rum. Vi undersøger, hvilken betydning internettet har haft på kunstens ori-
ginalitetsbegreb og værdi, samt kunstnernes ophavsret og troværdighed i forbindelse 
med, at internettet har muliggjort masseproduktion og kopiering af kunst.
Workshoppen tager særligt afsæt i en af udstillingens installationer, Market. Market 
undersøger internettets onlinesalg og dens kommercielle påvirkning af kunsten. In-
stallationen består af en pakkemaskine og forskelligartede genstande, som alle er 
blevet købt online af Artnode selv. Genstandene fortæller historier om internettet og 
dets teknologiske udvikling, såsom de første computermus, floppy-discs og kasset-
tebånd med brugervejledning til Word 95. I løbet af udstillingen kan publikum bestille 
disse genstande og få dem pakket ind af en indpakningsrobot, som afrundende giver 
dem Artnodes signatur gennem et påklistret label.  

Workshoppen indledes med en dialogbaseret omvisning i udstillingen, hvor vi gen-
nem billedsamtaler sammen ser, taler og sanser kunsten. Efterfølgende forsætter vi i 
vores værksted, hvor eleverne, på baggrund af de erfaringer, de har gjort sig i udstil-
lingen, får rig mulighed for at udfolde deres evner og bruge deres fantasi igennem de 
følgende tre opgaver:

Opgave 1: Eleverne opdeles i grupper, hvor de sammen skal skabe deres egen min-
dre skulptur sammensat af forskellige materialer, såsom plastik, træ, blade, magasi-
ner, knapper mv.

Opgave 2: Elevernes skulpturer bliver fotograferet og efterfølgende projiceret op. 
Herefter undersøger vi, hvad der sker med vores oplevelse af en genstand, når den 
fotograferes og digitaliseres. Det digitale fotografi giver mulighed for at skabe kopier i 
en uendelighed. Ændrer det oplevelsen af den originale skulptur og fotografiet af 
skulpturen? Virker noget mere værdifuldt, dårligere, bedre eller billigere? Fotografier-
ne bliver lagt op på en instragram profil, der er knyttet til udstillingen. Elevernes 
kunstværker bliver dermed en del af et digitalt galleri, hvor der igen foreligger mulig-
heden for at kopiere og dele i det uendelige. Her opfordrer vi eleverne til at benytte 
hashtaget: #artnodeworkshop. 



!

Opgave 3: Afsluttende får eleverne indpakket deres skulpturer i Artnodes indpak-
ningsmaskine, hvor de får påført et Artnode-label. Hvordan opleves deres værker, når 
de er pakket ind og Artnodes label er påført? Er værket stadig elevernes originale 
værk, eller er det blevet Artnodes, da deres label er påsat skulpturen?  Afsluttende 
diskuterer vi hvad kunstnersignaturen betyder for et værk. Kan man blot ved at påføre 
en kunstners navn tage ejerskab over et andet værk eller genstand, man ikke selv har 
skabt? Hvad betyder en kunstners signatur og navn for et kunstværks originalitet og 
værdi? 

Spørgsmål til diskussion i klassen: Alle kunsthaller, kunstmuseer og gallerier har i 
dag deres egen hjemmeside, og de fleste af dem benytter også aktivt de sociale me-
dier som facebook, instagram, twitter mv. til at vise den udstillende kunst. Er internet-
tet en naturlig del af jeres måde at opleve kunst på? Eller vil I hellere opleve kunsten i 
virkeligheden? Og kan I forestille jer, at et kunstmuseum fx kan fungere uden at være 
repræsenteret aktivt på internettet?

Om udstillingen 
Artnode er en dansk kunstnergruppe bestående af Jacob Lillemose, Nikolaj Recke, 
Mogens Jacobsen, Martin Pingel, Niels Bonde, Kim Borreby og Morten Schjødt. Art-
node opstod ud fra en fælles begejstring for internettets nye muligheder for at udvide 
det æstetiske felt, både formelt, institutionelt og socialt. Siden deres første aktiviteter i 
1994 har Artnode kredset om internettets potentialer og problematikker. Med udstillin-
gen 404 Not Found ønsker Artnode at sætte internettets udvikling samt aktuelle be-
tydning for det digitaliserede menneske og samfund på dagsordenen. Både på opti-
mistisk og kritisk vis har det pionerende kollektiv i mere end 20 år udforsket internettet 
som en ny frontier for kunstneriske praksisser; fra de tidlige år, hvor modemmet lar-
mede i flere minutter, til nutidens super avancerede robotteknologier. Udstillingen 404 
Not Found er en manifestation af denne fortsatte udforskning.


