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Undervisningsmateriale til Ung dansk fotografi ’20  
 

 
© Birk Thomassen, Fur & Feet, 2020 
 

 
 
Om undervisningsmaterialet 
 
Undervisningsmaterialet har til formål at formidle Fotografisk Center udstilling og give 
mulighed for læring i anderledes rammer. Materialet indeholder beskrivelser af de 
udstillede kunstnere og deres kunstneriske processer. Hertil er en række spørgsmål til de 
forskellige værker i relation til deres udtryk og de tematikker som de rummer. Til sidst i 
dokumentet er også en opgave, som læreren kan vælge at give til eleverne, hvor de selv 
skal agerere kunstnere og tænke i kunstneriske processer. Det anbefales at gennemlæse 
materialet inden selve besøget på udstillingen.  
 
Målgruppe: Undervisningsmaterialet er henvendt til grundskolens 7.-10. klassetrin, 
gymnasium/HF m.fl.  
 
Faglig relevans: Udstillingen behandler temaer, der er særligt relevante inden for 
fagene:  

Dansk: Billedanalyse, identitet, kønsrolle 
Mediefag: Fotografi og andre kamerabaserede medier, digital kultur   
Billedkunst: Fotografi, materialitet, den kunstneriske process   
Samfundsfag: Kulturelle- og sociale forskelle, værdisystemer og kapital 
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Læringsmål: Læringsmålene er samlet ud fra de nævnte fag og indeholder inspiration 
fra hvert fags læringsmål. Udstillingens undervisningsmateriale lader eleverne analysere 
forskellige kunstneres brug af visuelle fremstillinger i udstillingen. Derudover skal de 
reflektere over fotografiets funktion og potentiale i samfundet. Eleverne vil få rig 
mulighed for at opdage andre måder at anskue verden på, hvilket de bedes tage kritisk 
stilling til ud fra egne holdninger og erfaringer. Undervisningen kan dermed øge 
elevernes kulturelle bevidsthed, kritiske stillingtagen og de vil tilmed få et større indblik i 
kunstneriske processer. 
 
Udstil l ingsserien ‘Ung dansk fotografi’ 
 
Ung dansk fotografi er en tilbagevendende udstillingsserie på Fotografisk Center. Hvert 
år præsenteres et udvalg af fotografiske værker af nyuddannede kunstnere, som giver et 
indblik i, hvad der rør sig på den danske fotokunstscene netop nu. Udstillingen inkluderer 
både fotografi, video og andre kamerabaserede medier og den udarbejdes hvert år i 
samarbejde med en særligt indbudt gæstekurator.  
 
Årets tema: Proces  
 
Ung dansk fotografi ‘20 er kurateret i samarbejde med gæstekurator Sarah Giersing, fra 
Den Nationale Fotosamling på Det Kgl. Bibliotek. Der vises værker af de syv fotografer: 
Christine Clemmesen, Niels Østergaard Munk, Birk Thomassen, Lotte Bækgaard, Nanna 
Navntoft, Marie Anine Møller og André Viking.  
 
På årets udstilling forenes kunstnerne gennem temaet proces. Processen vil kunne 
opleves som den menneskelige proces, hvor vi dykker ned i det at være menneske i 
samtidens kultur og nogle af de udfordringer man her kan møde. Vi vil også opleve det 
processuelle udfolde sig i kunstens skabelse, og se hvordan en kunstnerisk proces enten 
kan forekomme intuitiv og legende eller kræve års forberedelsestid med lange 
overvejelser. Overvejelser som så kulminerer i fotografiets indfangelse og forevigelse af 
det passerede.  
 
Fælles for alle kunstnerne er altså anvendelsen af kameraet som et processuelt værktøj, 
som de bruger til at undersøge enten dem selv, deres omverden eller det kunstneriske 
medie. For dem er det at fotografere aldrig det samme som blot at trykke på udløseren i 
det rette sekund.  
Udstillingens kunstnere har arbejdet med så forskellige emner som sundhed, sex, værdi, 
magi og kunst. Udstillingen opfordrer til at dykke ned i værkerne, få øje på det 
processuelle og reflektere over deres diverse budskaber.  
 
 
 
 
 



 3 

Arbejdsspørgsmål og materiale  
 
Før I ser udstil l ingen: 
Inden I bevæger jer ind i udstillingen, kan lærerne give en kort præsentation af 
Fotografisk Center, årets tema og selve udstillingen. Hertil er knyttet nogle spørgsmål, 
som læreren kan stille eleverne, som kan hjælpe dem til at tænke kritisk og reflekteret 
over, hvad de skal til at opleve.  
 

● Hvordan forstår du begrebet proces?  
● Med tanke på årets tema proces, hvilke værker tror du så, du kommer til at 

se? 
 
 
Nanna Navntoft 
 
Nanna Navntoft Drejer man til højre når man kommer ind i udstillingen mødes ens blik 
af værket Eve, der er taget af fotojournalist Nanna Navntoft. Eve sidder omgivet af 
malerisk lys i en klassisk portrætopstilling og sender sit lunefulde og dybtfølte blik 
tilbage mod dig. Fotografen Nanna Navntoft er interesseret i at skildre fortællinger fra 
det levede liv, hvor sociale sammenhænge og relationer udforskes gennem intime 
portrætter. Hun er uddannet fotojournalist fra Danmarks medie- og journalisthøjskole og 
har tilmed udbygget sine studier ved Det Kongelige Kunstakademi i Den Haag. Navntoft 
har vundet flere priser, blandt andet ved Årets Pressefoto i 2016, 2017 og 2019.  
 
 

 
 

© Nanna Navntoft, Binge eating disorder, Eve Gordon, 2018  
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Nanna Navntoft har i en årrække arbejdet med og sat fokus på spiseforstyrrelsen, binge 
eating disorder, der selvom den er ganske udbredt er ukendt for de fleste. I flere år har 
hun opbygget en tiltro hos de portrætterede. Hun har sat sig ind i deres hverdag og 
følelsesliv og opnået en relation, der lukker hende ind i intimsfæren og tillader hende at 
fange personerne i sårbare øjeblikke.  
 
Nanna Navntoft’s værker på udstillingen belyser en udbredt samfundslidelse. Måske er 
denne samfundslidelse opstået ud af større samfundsmæssige problematikker? Navntoft 
viser med hendes billeder kroppen, som vi ikke så ofte ser den. De er et modbillede til 
alle de kroppe vi ser affotograferet  i vores hverdag på sociale medier og i reklamer.  
 
Spørgsmål  
 
Hvordan oplever I dette møde med den nøgne krop? Føles det som et behageligt 
møde, et trist møde, hvilke følelser vækkes hos jer?  
 
Hvorfor tror I, at Navntoft har valgt at opstille i hendes billeder med en klassisk 
portrætopstilling?  
 
Minder fotografiet Eve jer om et andet meget kendt kunstværk? (her tænkes på 
Mona Lisa)  
Hvis ja, hvorfor har fotografen valgt dette kunstneriske greb?  
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Lotte Bækgaard  
 
Vender man sig om fra Nanna Navntofts værker til væggen overfor, ser man Lottes 
Bækgaards 10 meter lange værk, bestående af 680 delværker. Lotte Bækgaard har hver 
dag i næsten to år taget et selvportræt (eller selfie) i forbindelse med indtagelsen af 
antidepressiv medicin, også kaldet Sertraline, der tilmed er navnet på det samlede værk.  
 
 

  
 
Lotte Bækgaard har en bachelorgrad i Fine Art Photography fra The Glasgow School of 
Art og Akademin Valand i Göteborg. Tidligere har hun læst historie på Københavns 
Universitet. Bækgaard har blandt andet udstillet i København, Göteborg, Glasgow og 
Toronto, og udstiller i efteråret 2020 på Kvindemuseet som en del af Art Weekend 
Aarhus.  
 
I sin kunstneriske praksis, beskæftiger Bækgaard sig primært med analogt fotografi, 
men arbejder også med skulptur, installation og performance. Hendes arbejde tager ofte 
udgangspunkt i personlige erfaringer, men drager også forbindelser til det universelle. 
Hun er optaget af grænseområder, kropslige såvel som mentale, og hvad der ligger på 
vippen mellem selvet og omverdenen. 
 
I serien Sertraline møder vi igen jeg’et og bliver endnu en gang inviteret ind i det intime 
rum. Vi får lov bogstavelig talt at følge den menneskelige proces og opleve sammen med 
Lotte Bækgaard, hvordan livet på antidepressiv medicin føles og ser ud. Vi følger hende 
fra diagnosen er stillet, igennem helbredelsen og ud på den anden side, hvor et nyt liv er 
kommet til. Lotte Bækgaard arbejder ligesom Nanna Navntoft med at skabe et 
modbillede til nutidens glansbilleder på de sociale medier. Hendes billedserie skaber 

© Lotte Bækgaard, Sertraline, 2017 
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referencer til nutidens Instagram og selfiekultur, men forsøger at give det et nyt 
perspektiv.  
 

 
 
 
Spørgsmål  
 
Hvilken stemning kommer I i når I ser hendes billeder. Hvordan ser livet på 
antidepressiv medicin ud på disse billeder?   
 
Tager I selv selfies? Hvad lægger I selv vægt på når I tager selfies? Hvad vil I gerne 
kommunikere med dem?  
 
Kunne I selv finde på at poste et billede af jer selv på de sociale medier, hvor I var i 
en sårbar situation-  hvorfor, hvorfor ikke?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Lotte Bækgaard, Sertraline, 2018 
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Birk Thomassen  
 
Birk Thomassen er skaberen bag det allerførste værk på udstillingen. Værket hedder, Fur 
and feet, som meget konkret refererer hen mod, hvad vi møder i billedet. Vi ser fødder 
mod lyserød pels, men indirekte ser vi også mødet mellem to nøgne kroppe. Disse 
kroppe er som Birk Thomassen selv en del af homo- og queermiljøet i København. Et 
miljø som Thomassen ofte arbejder med i sine værker. I udstillingen bevæger vi os nu fra 
de intime og sårbare selfies og portrætter hen imod en hård men samtidig sensibel tone 
i Thomassens værker, der hænger på endevæggen og harmoniseret demonstrerer 
kvælertag, blod og sex.      
 
 

 
 
 
Birk Thomassen har en bachelorgrad fra Glasgow School of Arts. Konceptuelt kredser 
hans værker ofte om spørgsmål som frihed og identitet, hvor han bevæger sig i 
spændingsfeltet mellem virkelighed og fiktion. Hans proces er søgende, menneskelig og 
kunstnerisk. Han drager ud i miljøet i områder, der både fascinerer og skræmmer ham og 
søger efter at indfange det. Helt konkret har han blandt andet bevæget sig ud i Amager 
Fælled, der er et velkendt cruising spot for homoseksuelle mænd. Billederne viser ikke 
de seksuelle akter, men sporene efter dem i det nedbøjede, lune græs. Thomassens 
sensible blik har vundet ham spalteplads i Vice Magazine, Atlas mag og Frieze.  
 
Birk Thomassen værker arbejder dennotativt og konnotativt med konkrete billedsprog og 
mystiske elementer. Der fremtræder ikke, som i de tidligere observerede værker, 
subjekter, men snarer subjekter, der bliver til objekter i ‘afskærelse’ af personernes 

© Birk Thomassen, Breathe, 2018 

© Birk Thomassen, Glory #1 Cruising Landscape, 2020 
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identitet og ansigt. Derved bliver hans værker snarer en undersøgelse af fænomener og 
stemninger i miljøer ukendte for mange og måske også for ham selv. 
 
 
Spørgsmål 
 
Hvad ser I på værkerne?  
 
Hvad synes I det gør for værkerne, at vi ikke ser ansigterne på personerne? Hvorfor 
tror I han har valgt dette greb?  
 
Hvilken stemning tager billederne jer ind i?  
 
Hvorfor tror I han sammensætter billeder af blod med seksuelle akter, et æg og 
havet. Hvilken fortælling skaber disse billeder sammen?  
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André Viking  
 
I udstillingen bevæger vi os nu mod det yderste venstre hjørne af lokalet. Her inviteres vi 
af André Viking ind i en verden af drømmespind og fantasier. Denne verden ligger 
placeret tæt uden for Johannesburg i Sydafrika, hvor han har besøgt og levet blandt 
traditionelle healere i et trossystem, hvor vores verdens kendsgerninger flyder sammen 
med det spirituelle. 
 
 

 
 
 
Viking er uddannet fra Københavns Film- og Fotoskole og ICP, International Center of 
Photography i New York. Tidligere har hans værker blandt andet været repræsenteret på: 
Robert Capa, Contemporary Photography Center, Budapest, Galleri Image, Aarhus og 
Burrard Arts Foundation, Vancouver. Disse forskellige former for eksponering har gjort 
det muligt for hans arbejde at være en stemme i samtidens kritiske debat om fotografiet 
som medium. 
Viking er interesseret i, hvordan moderne ideer og symboler er formet ud fra diverse 
mytologier og trossystemer. I hans kunstneriske praksis undersøger han forskellige 

© Andre Viking, untitled, 2018  
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historiske steder og eksperimenterer med fotografiets troværdighed som et værktøj til 
at undersøge og udfordre vores ide om én sand virkelighed. På den måde ligger hans 
værker i et grænsefelt mellem dokumentarisme og fiktion. 
 
 

 
 
 
Spørgsmål:  
 
Hvad ser I på billederne?  
 
Føler I jer inviteret ind i dette univers eller føler I jer som beskuere af noget 
fremmet?  
 
Føler I jer fremmedgjorte?  
 
Hvordan tror I dette trossamfund er i forhold til de religioner I selv kender?  
 
Kan vi lære noget af sådanne trossamfund? ’ 
 
Hvilken proces tror I Viking har måttet gennemgå for at kunne tage disse billeder af 
et fremmet trossamfund? Et trossamfund han senere levede med og blev en del af.  
 
Viking udfordrer i hans kunstneriske proces ideen om, der kun findes én sand 
virkelighed. Tror I, der findes noget, som er større end jer selv og os?  

 

 © Andre Viking, Untitled, 2018 
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Niels Østergaard Munk 
  
I midten af udstillingen møder I Niels Østergaard Munks billedserie Mo(nu)ment og 
filmværk Digter godt, rammer tit, som adskiller sig radikalt fra de andre værker ved en 
konceptuel- og stilmæssig minimalisme. 
 
Niels Østergaard Munk (f. 1992) har lige færdiggjort sin BA ved Det Kgl. Danske  
Kunstakademi. Han har tidligere deltaget med en kortfilm under Ung dansk fotografi’ 16 
på Fotografisk Center og fik i februar 2020 tildelt soloprisen på Forårsudstillingen i 
Kunsthal Charlottenborg for sin kunstneriske sensibilitet og legende kunstpraksis. I sin 
praksis bevæger han sig mellem medier og udtryk inden for arkitektur, foto, film, 
skulptur, performance og tekst. Med minimale virkemidler og en gennemgående 
humoristisk undertone, undersøger Munk betydninger og udsagn i blandt andet kunsten 
og sproget, som hvad er et fotografi og hvad er et monument? 
 
 

 
 
 
 
 

© Niels Østergaard Munk, Mo(nu)ment #2 2018 
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Mo(nu)ment   
 
Det første værk, I møder, er Mo(nu)ment, som udforsker processen i at tage et 
fotografi. Den fotografiske handling er altid bundet til en situation, et moment. Samtidig 
bliver det færdige fotografi et slags monument over det moment, hvor fotografiet blev 
taget. Billedserien afbilleder en arkitektonisk kubestruktur, lavet af to havepavilloner, 
placeret i forskellige omgivelser i natur og byrum. Kuben fremtræder her som et 
monument, men alvoren undergraves af de ubestandige materialer og den lidt tilfældige 
placering. En humoristisk kommentar til vores forestilling om fotografiet som en 
forevigelse af øjeblikket.  
  
 
Spørgsmål 
  
Beskriv billederne og fortæl hvad I ser.   
  
Hvilke materialer, tror I, at mo(nu)mentet er lavet af?  
 
- Hvilke associationer får I, når I hører, at mo(nu)mentet er lavet af to 
havepavilloner, og hvordan ændrer det jeres blik på fotografierne? 
  
Hvorfor tror I, han har valgt at kalde billedserien Mo(nu)ment? 
 
Kender i nogle andre monumenter?   
 
 

Monument (ekstra info): 
Et monument kan være rejst 
for at ære eller mindes en 
bestemt person eller 
begivenheden. Et monument 
kan også symbolisere eller være 
et vidnesbyrd om en svunden 
tid eller et særligt fænomen.  

 
 
Digter godt, men rammer tit   
 
I videoen Digter godt, men rammer tit har Munk iscenesat en samtale mellem digteren 
Peter Laugesen og sportskommentatoren Morten Bruun. Den højtidelighed, vi normalt 
forbinder med en digtoplæsning, tildeles også her det flygtige kommentator-øjeblik. 
Samtalen kredser om fodbold, sprog og inspiration, og filmens rammer skaber en 
underspillet, næsten absurd komik.  
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Spørgsmål 
  
Hvad er jeres umiddelbare reaktion på sportskommentatoren og digterens 
oplæsning? Gør det nogen forskel, at de har byttet tekster? Hvorfor/ hvorfor ikke? 
  
Hvordan synes I mødet mellem den kunstneriske verden og fodboldverdenen er?  
 
Synes I fodbold kan betegnes som kunst?  
 
Hvad synes I om betegnelserne finkultur og populærkultur og kan man benytte disse 
begreber om henholdsvis kunsten og fodbold?   
 
Kan I finde nogle sammenhænge mellem Munks billedserie og videoværk? Her 
tænkes både på den konceptuelle- og stilmæssige fremstilling. Hvilke kunstneriske 
virkemidler har han brugt? Hvilke tematikker undersøges? 
  
Finkultur vs populærkultur: 
Finkultur defineres som kulturelle værker inden for fx klassisk litteratur, teater og kunst, 
som dyrkes af en lille, social samfundsgruppe. I modsætningen hertil er populærkulturen 
defineret som en kultur, der dyrkes af massen og er stærkt påvirket af fx 
massemedierne, fx popmusik, sport og mode. I dag ses en øget tendens til at udviske 
skellet mellem finkulturen og populærkulturen og derimod bygge bro mellem de to 
discipliner. 

© Niels Østergaard Munk, Digter godt, men rammer tit,   
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Christine Clemmesen  
 
Clemmesens værker adskiller sig fra de andre værker i udstillingen ved at være mindre 
naturalistiske og mere abstrakte i sin fremstilling. I sin praksis har hun anvendt 
fotostudiets materialer til at skabe kompositionerne i hendes værker. Vores blikke møder 
farvestærke paletter, der skaber individuelle billeder på nethinden og har en 
tiltrækningskraft, der ikke først er helt til at forstå.  
 
 

 
   
Christine Clemmesen har en fine art bachelor fra Glasgow og en master fra Slade School 
of arts i London. Hendes arbejde afspejler en gennemgående interesse for forholdet 
mellem billeder, deres materialitet og konteksten for billedernes præsentation. Hun 
arbejder intuitivt og samtidig kontrolleret i hendes studio, hvor hun styrer hver enkelte 
komponent i hendes billede. Det bliver en eksperimenterende undersøgelse af 
fotografiets flade.  
 
Clemmesens billeder er printet på glas. Hun løfter på denne måde sine billeder ud i 
rummet og skaber en ekstra dimension, når lyset går gennem glasset og kaster sig op på 
væggen bagved. Vi bliver selv en del af processen, når vi med egne øjne må observere, 
forstå og indtage billederne. Det at beskue noget er ikke en passiv handling, men 
derimod en meget aktiv handling, hvor hjernen aktiveres. De indtryk man får kobles til 
både det intuitive, instinktive, men også til et kæmpe bagkatalog af oplevelser og 
verdensopfattelser, vi alle bærer med os hver især. 
 

© Christine Clemmesen, To bond To 
Slice, 2020 

© Christine Clemmesen, Life-like (2) , 
 2020  
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Spørgsmål  
 
Hvad vækker disse billeder hos jer, og kommer I i en særlig stemning? Rummer de for 
jer en særlig æstetik? Bliver I tiltrukket af billederne eller det modsatte - hvorfor?  
 
Oplever I disse fotografier som fotografier- hvorfor, hvorfor ikke?   
 
Christine Clemmesen har tænkt nøje over måden at printe og indramme hendes 
værker på, hvad gør disse processuelle kunstneriske valg for jer som beskuere?  
 
 
 

Marie Anine Møller   
  
Vender vi os om til Marie Anine Møllers værker, venter endnu et univers af diverse 
farveindtryk. Møller arbejder modsat Clemmesen ikke i det abstrakte, men forholder sig 
til det meget konkrete og daglige, som når hun indkapsler en rådden supermarkedstomat 
i glas, tager billeder af kål på et marked eller indfryser en fisk.  
 
Marie Anine Møller er er uddannet fotograf med en BA (Hons.) i Fine Art Photography 
fra Glasgow School of Art efterfulgt af en MFA i Fine Art Photography fra Pratt 
Institute, New York. Møller har tidligere udstillet på blandt andet Steuben Gallery 
Brooklyn i New York, Compass Gallery i Glasgow. I sin kunstneriske praksis arbejder hun 
både med fotografi, skulptur, installation og tekst.   
 
 

© Marie Anine Møller, Bob, 2019 © Marie Anine Møller, Kale, 2017 
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I hendes arbejde interesserer Møller sig for socialpolitiske problemstillinger. I vores 
forbrugersamfund er der ofte ikke langt fra at en genstand har værdi til at det kan 
opfattes som unødvendigheder eller som skrald. Møller forsøger at tydeliggøre disse 
mønstre for os igennem hendes værker. Hun forlænger genstandenes værdikurver så de 
ikke stagnerer, og så vi må forholde os til dem som andet end skrald. Ligeledes arbejder 
Møller også med fotografiets værdi i måden hun udstiller hendes værker på. Et fotografi 
er printet på lærred, et andet er indrammet bag glas og ramme. Nogle står i 3d formater 
på piedestaler eller hylder. Alle opfatter hun som værende fotografiske værker.   
 
Spørgsmål 
 
Opfatter I også Møllers værker som fotografier? Hvordan vil I definere et fotografi?  
 
Tænker I nogensinde over genstandes ofte korte værdikurve? Der er ofte ikke langt 
fra at vi begærer noget til, at vi afskyr det. Hvad tænker I om det? Kan I genkende 
sådanne mønstre i vores samfund?  
 
Hvad får I ud af et billede som Salmon (den frosne fisk)? Hvorfor tror, at fisken er 
placeret på en piedestal?  
 
 

Opgave til eleverne  
 
Tag jeres mobiler frem fra lommen. Nu skal I agere fotografer. Med udgangspunkt i 
Marie Anine Møllers billeder, skal I gå ud i området og finde tegn på 
efterladenskaber. Ting som har mistet værdi, eller som udtrykker høj værdi. Tænk på 
det i udstillingen, som har inspireret jer, når I selv skal tage jeres billeder.  
 
Det kan anbefales at gennemgå billederne efterfølgende på skolen og gå i dialog om 
deres proces og hvilke tanker, de har gjort sig om billedernes udtryk og budskab. 
 
OBS. I området findes mange narkomaner, da der i Kødbyen er et fixerum. Forbered 
dine elever, alt afhængig af aldersgruppe, på dette og bed dem om at holde sig væk, hvis 
noget virker mistænkeligt. Men tænk også på, at der i området også er et gymnasium, 
kulturelle børnetilbud m.m. Området er et samsurium af mennesker og der hersker en 
stor mangfoldighed i området. Fotografisk Center påvirkes også af det miljø, og er en 
integreret del af Kødbyen.  
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