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Udstillingerne Kun en Dåse – lort eller guld? og Grand Danois – dansk maleri i 
stort format viser værker fra HEART samling, og til sammen viser udstillingerne 
bredden inden for kunst. Vi bevæger os fra det mere klassiske maleri og collager til 
konceptkunsten. Et overordnet spørgsmål for dette materiale bliver derfor; hvad er 
kunst og hvad er maleri? 

Målgruppe: Melletrinnet



HVORNÅR ER NOGET MALERI – ELLER IKKE LÆNGERE MALERI?

Erik A. Frandsen bevæger sig ud over maleriets ramme og grænser, når vi ser, 
at der på det flade lærred er blevet monteret radiator og bildæk. Kan vi stadig 
kalde værket for maleri?

Det samme spørgsmål gør sig gældende for Kristine Roepstorffs værker. 
Kunstneren er på samme måde på vej væk fra fladen og maleriet, når hun 
samler sine værker af stofstrimler og printede figurer.

Roepstorff arbejder i værkerne North og West med collagen, hvor lag på lag 
af stof, billeder og andet materiale udgør billedet. På den måde bliver fladen 
nærmest vibrerende og levende. Mens hun arbejder i de store formater, har 
hun stadig en særlig sans for detaljer, og hun bevæger sig derfor mellem det 
viskende/diskrete og det råbende/farvestrålende.

Spørgsmål & øvelser

Erik A. Frandsen: 
• Beskriv værket for en 

makker, mens makkeren 
tegner, det der bliver 
fortalt (grupper af 2), byt 
efterfølgende roller; én 
fortæller og én tegner.

• Find hver 4 ord, I mener, 
forklarer, hvordan værket 
ser ud. Noter hver 4 ord på 
et stykke papir.

Kristine Roepstorff: 
• Beskriv værket – hvordan 

ser det ud, hvordan er det 
lavet?

• Noter 2 detaljer, du/I godt 
kan lide.

• Hvad er maleri?

Vil I kalde værkerne for 
malerier? Hvorfor eller hvorfor 
ikke?
• Find 2 argumenter for, 

hvorfor der er tale om 
maleri.

• Find 2 argumenter for, at 
der ikke er tale om maleri.

Erik A. Frandsen, Uden titel, 1988

Kristine Roepstorff, North, 2009



HVORDAN SER PROBLEMER UD?

Hos kunstneren John Kørner, er der fokus på fortællingen i værket. Det kan fx 
handle om problemer, men hvordan maler man egentligt problemer? 

Nogle gange er problemerne vist som abstrakte former i maleriet, andre gange 
er problemet ikke synligt på maleriet med det emne, der behandles i motivet. 
Dette gælder eksempelvis i serien af soldater-billeder. 

Kørner besluttede at lave et maleri for hver dansk soldat, der døde i krigen 
i Afghanistan. Værkerne i serien er opkaldt efter disse soldater, men selve 
motivet på maleriet – dvs. den scene Kørner har malet til hver soldat er ikke 
virkelig, men fundet på af Kørner selv. Malerierne er derfor en blanding af 
virkelighed og fantasi – noget der er karakteristisk for John Kørner. Man kalder 
det faktion – en blanding af fakta og fiktion.

Spørgsmål & øvelser

Kvinde med 24 problemer:
• Beskriv maleriet, hvad får 

du øje på?
• Hvor ser man kvindens 24 

problemer?
• Hvilke problemer, kan 

kvinden have?
• Lav en fortælling, mens du 

kigger på billedet. Fortæl 
noget om, hvem kvinden er, 
og hvor hun er på vej hen.

• Hvis du skulle tegne et 
problem, hvordan ville det 
så se ud?

Christian:
• Beskriv billedet – hvad 

forestiller det? Hvad 
handler det om?

• Find 3 ord, der beskriver 
stemningen i værket?

• Forestil dig, at du er palmen 
i billedet. Beskriv hvordan 
du har det.

• Palmen er et ’billede’ på 
en soldat – hvordan det? 
Forklar det.

John Kørner, Brian, 2008

John Kørner, Christian, 2008

John Kørner, Kvinde med 24 problemer, 2004



KROPPEN I KUNSTEN

Piero Manzoni har arbejdet med kunstværker, der involverer kroppen eller 
består af elementer fra kroppen. 

Både Merda d’arstista (lort på dåse) og Corpo d’Aria (kunstnerånde) er værker, 
der fokuserer på elementer eller produkter fra kunstnerens krop. 

Hver version af Merda d’artista består af en dåse med 30 gram af kunstnerens 
egen afføring, fremstillet og pakket uden konserveringsmidler og solgt for 
samme beløb som dagsprisen på guld. Manzoni lavede i alt 90 dåser, der er 
nummererede fra 1 til 90. HEART ejer dåse nr. 33. 

Corpo d’Aria består derimod af en ballon, hvori Manzoni pustede luft, og 
ballonen blev på den måde fyldt med ’kunstnerånde’.

Spørgsmål & øvelser

Find Manzonis magiske sokler 
– der er to i udstillingen:
• Hvordan er soklerne 

magiske?
• Hvordan er soklerne 

forskellige?
• I må stille jer op på kopien 

af magisk sokkel nr. 2 og 
tage et billede af jer selv 
som skulptur. (Prøv om I kan 
lave forskellige eksempler 
på, hvordan en skulptur kan 
se ud).

Kroppen i kunsten:
• Kom selv på idéer til, 

hvordan kroppen kan blive 
en del af kunsten? Eller 
hvordan man kan bruge ting 
fra kroppen i kunsten? Skriv 
hver tre idéer ned og snak 
om dem i fællesskab. 

Piero Manzoni, Magisk sokkel nr. 2, 1960

Piero Manzoni, Corpo d’Aria, 1959-60Piero Manzoni, Merda d’artista, 1960



HVAD ER MALERI?

Kunstnerne Piero Manzoni og Lucio Fontana arbejdede begge med en 
renselse af maleriet – de ville viske tavlen ren og begynde forfra – de ville 
udforske maleriet og genopfinde det.

Manzoni undersøgte grænserne for, hvad maleriet kunne være. I stedet for at 
male opbyggede og sammensatte han maleriet af bomuld, plexiglas og andre 
materialer.

Fontana gik en anden vej og snittede i sine malerier for at skabe en 
dybdevirkning i værkerne. Frem for den almindelige måde, hvor man bruger 
overlapning eller centralperspektiv til at skabe rum i billederne, lavede han 
rigtige rum i sine værker ved at snitte huller og sprækker i fladen. 

Både Manzonis og Fontanas værker bevæger sig ud over maleriets ramme, 
enten ind i gennem lærredet eller på vej ud fra væggen mod os. 

Arbejd videre med jeres oplevelser og diskussioner hjemme på skolen

• Tænk på Kørners værker og mal selv et problem.
• Tænk på Manzonis akromer og lav selv et bud på, hvordan et akromisk maleri kan 

laves.

Tænk på Manzonis værker, der involverer kroppen, og arbejd selv med:
• Fingeraftryk på papir eller tryk
• Dåser med hemmeligt indhold

Spørgsmål & øvelser

Gå på opdagelse i Manzonis 
akromer, dvs. farveløse 
værker, og de værker der 
hænger sammen med Lucio 
Fontanas gule værk:
• Hvilke materialer har 

Manzoni brugt i sine 
akromer? 

• Hvordan er malerierne 
opbygget?

• Hvordan har de forskellige 
kunstnere, der hænger 
sammen med Fontana, 
arbejdet med at skabe rum i 
maleriet?

Hvad er maleri?
• Del klassen op i to grupper, 

den ene gruppe skal finde 
argumenter for, at de sete 
værker er malerier, den 
anden gruppe skal finde 
argumenter for, hvorfor 
det ikke er maleri. Hver 
gruppe får 5-10 min. til at 
skrive deres argumenter op, 
derefter stiller grupperne 
op til fælles diskussion, 
og præsenterer deres 
argumenter. 

Lucio Fontana, Concetto Spaziale-Attese, 1965

Piero Manzoni, Achrome, 1961


