
 

WORKSHOP I PERIODEN 11.3 – 16.4.2017 

Med udgangspunkt i Den Fries aktuelle udstilling Den Frie Udstilling 2017 vil vi i wor-
kshoppen arbejde med videokunst. Kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling 
har eksisteret i 126 år og har i år valgt at have et særligt fokus på videokunst i deres 
årlige udstilling. Videokunst er en kunstnerisk udtryksform indenfor new-media genren 
som har eksisteret siden 1960erne. Videokunst kan være enkeltstående værker eller 
indgå i større helheder som fx skulpturer, installationer eller performances. Dog er 
videooptagelser en forudsætningen for videokunst. Videokunst kan have en tydelige 
fortælling og budskab, den kan være undersøgelser af et objekt, en dokumentation af 
en kunstnerisk performance eller have karakter af journalistisk dokumentation af fx 
livet på gaden. 

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 fantasien igennem de føl-
gende tre opgaver:

Opgave 1: Eleverne opdeles i grupper, hvor hver gruppe vil få tildelt en udstillingssal i 
udstillingsbygningen og nogle udvalgte genstande, der er forbundet med en tematik. 
Fx natur, medieoverskrifter, ord, sprog, geometri eller lignende. På denne baggrund 
skal de skabe deres egne videoværker. 

Opgave 2: Elevernes skal hver vælge en genstand som de ved hjælp af deres egen 
smartphone skal filme og lave en kort film på ca. 15 sek af. Eleverne skal i deres 
grupper diskutere og italesætte den tematik, gruppen er blevet pålagt at arbejde med. 
Hvordan vil de hver især med deres genstand vise den tematik, de har fået tildelt? 
Hvordan kan fx et hårnet forbindes med geometri? Eleverne vil blive udfordret i, hvor-
dan det filmiske medie gennem begrænset tid, genstande og omgivelser kan skabe 
en fortælling under en given tematik.

Opgave 3: Afsluttende vil vi i fællesskab afspille gruppernes videoværker for hinan-
den. Eleverne skal i den forbindelse fremlægge deres værker og begrunde valg af 
genstand og forklare, hvordan de oplevede at blive udfordret med at skulle arbejde 
med et fælles tema. Kan man stadig beholde sin individualistisk udtryk i sit kunstværk 
til trods for det pålagte tema? Er deres værker meget forskellige eller er de ens? 



!

Spørgsmål til diskussion i klassen: Hvornår er noget videokunst, og hvornår er no-
get blot videooptagelse? Hvordan adskiller videokunsten sig fra fx film, reklamer, kort-
film og nyhedsformidling?

Om udstillingen:  Den Frie Udstilling 2017 er den årlige udstilling med kunstner-
sammenslutningen Den Frie Udstilling, som ejer Den Frie Udstillingsbygning. Gen-
nem tiden har udstillingen antaget mange former, og forskellige koncepter er blevet 
afprøvet. I år får videokunsten et helt særligt fokus, og der er til lejligheden blevet 
bygget en biograf i udstillingsbygningens midterste sal. Værker baseret på nye medi-
er har ofte svære vilkår, når de skal indgå i udstillinger blandt andre mere traditionelle 
medier. Det gør årets udstilling op med, og biografen bliver et pulserende hjerte i mid-
ten af den ellers traditionsrige sammenslutningsophængning. Det daglige filmprogram 
består af videoværker fra de af sammenslutningens medlemmer, som ofte arbejder 
med video samt ni inviterede danske og udenlandske samtidskunstnere.


