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Velkommen til forårssemestret 2021 – et 
forår, som i skrivende stund stadig er præget 
af pandemiens turbulens og fysiske begræns-
ninger, men som ikke desto mindre byder på 
en masse fagligt indhold. 
  Semestret begynder d. 1. februar. Vi star-
ter op stille og roligt oven på en travl januar 
med Rundgang TV, kritik og portfoliepro-
duktion. Vi har så vidt muligt prøvet at tage 
højde for, at undervisningen i semestrets 
start skal afvikles online. Til gengæld har vi 
spækket det sene forår med tekniske kurser 
og undervisning i ekskursionsformat, så 
hænderne og sanserne kan komme i brug og 
hjernen kan stimuleres på andre måder end 
foran skærmen. 
  Undervisning ud af huset er også et led i 
en mere langsigtet ambition om at integrere 
omverdenen mere i undervisningen på 
akademiet og at arbejde med forskellige 
steder, situationer og kontekster som 
kunstneriske rum og læringsrum. Akademiet 
findes i vores bygning i Mejlgade, men det 
findes også i landskabet, i landsbyen, i 
storbyen, i mødet med mennesker eller med 
historiske kalkmalerier.
 Semestret består som altid af de faste 
moduler som kritikklasser og overbygnings-
klasse samt kunstteori og kunsthistorie. Mens 
Kunstteori i dette semester tager afsæt i 
begrebet tid – eller rettere et utal af tider– så 
fokuserer Kunsthistorie på kroppen og dens 
grænser, igen som en kompleks og mange-
facetteret størrelse, der f.eks. inkluderer den 
kolonialiserede krop, den posthumane krop. 
Vi påbegynder også en foredragsrække med 
forskere, som på forskellige måder bidrager 
til en udfordring og udvidelse af den vestligt 
orienteret kunsthistoriske kanon.
  Takket være en fondsdonation fra Henny 
og Johan Richters Fond udvikler akademiet i 
disse år vores egne laboratorier og faciliteter. 
Dette giver også nye muligheder for teknisk 
undervisning. Det nye multifunktionelle 
fotostudie giver bl.a. mulighed for at arbejde 
med VR, hvilket introduceres i kurset 3D – 
Rum, Blender og VR. Akademiet har også 
erhvervet en 3D printer, som der er introduk-
tionskursus til i foråret. I den mere klassiske 

ende har vi kursus i Lost Wax støbeteknik 
i Multilab. Andre tekniske kurser udbydes i 
samarbejde med Godsbanens værksteder 
og Fotografi på Godsbanen. I dette semester 
bliver det Serigrafi samt Storformat Analog 
Fotografi.
  Semestret byder på en hel række af 
valgfrie workshops for at nævne bare nogle 
få: Samtaler mellem liv og kunst, som er en af 
vores ud-af-huset workshops, Image Migrati-
ons / Image Archives / Image Conversations, 
som tager tråden op fra sidste semesters 
arbejde med Aby Warburg. Vi tilbyder gæ-
steworkshoppen Worldbuilding, der udbydes 
som KUNO workshop og Radioaktivitet, der 
fokuserer på radio både som teknologi og 
kunstnerisk medium.
 Lydkunst er et tilbagevendende tema på 
Det Jyske Kunstakademi. Som en del af vores 
samarbejde med Det Jyske Musikkonservato-
rium, Sound Art Lab, Struer Tracks og Re-
gelbau 411 afholder vi aktiviteter, der støtter 
op om studerendes kunstneriske bidrag til 
lydkunst biennalen Struer Tracks i august 
2021.
 Vi har valgt at styrke indsatsen omkring 
Professionel Praksis, der henvender sig 
særligt til studerende i slutningen af ud-
dannelsen. Forløbet har til formål at lette 
overgangen fra studietilværelsen til livet som 
professionel kunstner.
 Som et åbent tilbud til alle interesserede 
– undervisere og studerende – fortsætter 
vi efterårets læsegruppe om Danmark & 
Kolonierne, der i dette semester fokuserer 
på Grønland. Endelig byder semestret som 
altid på en række af spændende artist talks 
med kunstnere fra nær og fjern, der vil blive 
annonceret i løbet af semestret.
 
God inspiration og arbejdslyst!
 
Judith Schwarzbart
Rektor

Forord
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Kursustilmelding

Første runde
Valgfrie workshops og tekniske kurser kræver 
tilmelding. Kursustilmelding er bindende og 
foretages online.
Tilmeldingen skal være foretaget senest 
fredag d. 5. februar kl. 16.
Af studieforløbsskemaet fremgår det, hvor 
mange valgfrie kurser du som minimum skal 
gennemføre på de forskellige semestre. Tallet 
repræsenterer samtidig det antal, som vi 
mener, at du har tid til i det aktuelle semester. 
Ved overtegnede kurser vil der blive trukket 
lod om, hvem der får pladserne.

Anden runde
I tilfælde af, at du ikke opfylder 
minimumskravet til antal af kurser, fordi du 
ikke har fået plads på et eller flere ønskede 
kurser, skal du foretage en anden runde af 
tilmelding inden fredag d. 12. februar kl. 16. 
Anden runde af tilmelding foregår ligeledes 
online, hvor du bedes vælge mellem de 
tilbageværende ledige pladser i kursusud-
buddet. Dem, der mangler kurser efter første 
runde, vil få direkte besked via mail. Kurser 
med meget få tilmeldte risikerer ikke at blive 
gennemført. Spørg studiesekretær Susanne 
Brokmann (man-tors. kl. 9-12) eller din studie-
vejleder, hvis du er i tvivl om kursustilmelding.

Opskrivning til yderligere aktiviteter
Ateliersamtaler og læsekreds fungerer efter 
først-til-mølle-princippet. Så længe, under-
visningen foregår online, foretages tilmelding 
online. Særarrangementer og andet bliver 
annonceret per mail. 

Bemærk at Semesterplan og Semesterka-
talog, som udleveres ved semesterstart, er 
vejledende, og ændringer kan forekomme.

I tilfælde af sygdom meddeles dette hurtigst 
muligt på mail til din underviser. Længere-
varende sygdom (over en uge) meddeles til 
studiesekretær Susanne Brokmann  
frontdesk@djk.nu.

Undervisning 
og 
studieforløb

mailto:frontdesk@djk.nu
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Studieforløb 2021 

Studieforløb - fortsat2020/2021 Overgang til ny studieordning

Studieaktivitet
Studieelementerne listet på side 8-9 viser 
den studieaktivitet, studerende som minimum 
skal gennemføre på de enkelte semestre. 
Studieelementerne sikrer forskellige lærings-
aspekter af den samlede uddannelse, og 
afgangsdiplomet gives på baggrund af fem 
års fuldtidsstudie. 

Efter hvert semester indberetter akademiet 
studieaktiviteten for den enkelte studerende 
til SU- styrelsen. Som led i dette registreres 
undervisningsdeltagelse og gennemførelse af 
undervisningsforløb samt kurser af studiead-
ministrationen. Som hovedregel forudsætter 

gennemførelse 80% fremmøde. Det er den en-
kelte underviser, som vurderer, om et forløb/
kursus er gennemført. 

Den enkelte studerendes studieaktivitet 
vurderes på baggrund af: (A) den registrerede 
deltagelse i undervisningen og (B) en samlet 
vurdering, som tager kunstnerisk praksis, ak-
tiv deltagelse i kritikklasse/overbygningsklas-
se samt evt. udstillingsaktivitet i betragtning. 

Er du i tvivl, om du gennemfører semestret 
med fuld studieaktivitet, kan du rådføre dig 
med studieadministrator Susanne Brokmann 
og din studievejleder.

Semester Obligatorisk Undervisning foruden: 
Semesterstart & -afslutning

Tilvalg (minimum) Anbefalet Udveksling 
og praktik
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1. 
Sept.-Jan.

Studievejledning 
Introforløb m. 1. årsudstilling 
Kunstnerisk Praksis 
Kritikklasse 
Kunsthistorie 
Kunstteori 
Rundgangsudstilling  
Studietur

1 Teknisk kursus 
1 Workshop 
1 Ateliersamtale 

1 
so

lo
ud

st
ill

in
g 

i l
ø

b
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2. 
Febr.-Juni

Studievejledning  m. portfolie 
Kunstnerisk praksis 
Kritikklasse 
Kunsthistorie 
Kunstteori 
Fælles gennemgang  
af 3. års- og Afgangsudstilling

2 Teknisk kurser 
1 Workshop 
1 Ateliersamtale

-

3. 
Sept.-Jan.

Studievejledning m. portfolie 
Kunstnerisk praksis 
Kritikklasse 
Kunsthistorie 
Kunstteori 
Rundgangsudstilling 
Studietur

1 Teknisk kursus 
2 Workshops 
1 Ateliersamtale

ja

4. 
Febr.-Juni

Studievejledning m. portfolie
Kunstnerisk praksis
Kritikklasse
Kunsthistorie
Kunstteori
Fælles gennemgang  
af 3. års- og Afgangsudstilling

2 Teknisk kurser 
1 Workshop 
1 Ateliersamtale

ja

5. 
Sept.-Jan.

Studievejledning m. portfolie
Kunstnerisk praksis
Kritikklasse
Kunsthistorie
Kunstteori
Rundgangsudstilling
Studietur

1 Teknisk kursus
2 Workshops
1 Ateliersamtale

ja

6.
Febr.-
Juni

Studievejledning m. portfolie
Kritikklasse
Kunsthistorie
Kunstteori
Fælles gennemgang  
af Afgangsudstilling
Projektklasse m. 3. års udstilling

1 Workshop
1 Ateliersamtale

nej

Semester Obligatorisk Undervisning foruden: 
Semesterstart & -afslutning

Tilvalg (minimum) Anbefalet Udveksling 
og praktik
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7. 
Sept.-Jan.

Studievejledning m. portfolie 
Kunstnerisk praksis 
Overbygningsklasse  
m. skriveøvelse 
Rundgang 
Studietur

2 × Teknisk kursus 
eller Workshop 
1 Ateliersamtale

1 
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8. 
Febr.-Juni

Studievejledning  
m. portfolievejledning 
Kunstnerisk praksis 
Overbygningsklasse  
m. værkgennemgang 
Rundgang 
Fælles gennemgang af 3. års-  
og Afgangsudstilling

2 × Teknisk kursus 
eller Workshop 
1 Ateliersamtale

-

9. 
Sept.-Jan.

Studievejledning m. portfolie 
Kunstnerisk praksis 
Overbygningsklasse  
m. skriveøvelse 
Rundgang 
Afgangsklasse (fra dec.-) 
Studietur

2 × Teknisk kursus 
eller Workshop 
1 Ateliersamtale

ja

10. 
Febr.-Juni

Studievejledning m. portfolie 
Kunstnerisk praksis 
Overbygningsklasse  
m. værkgennemgang 
Fællesgennemgang  
af 3. årsudstilling 
Afgangsklasse m.  
Afgangsudstilling 
Professionel Praksis

1 Ateliersamtale nej
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Møder

Studenterråd
Studentermøder organiseres selv af de stu-
derende på initiativ af forpersonen. Datoer, 
tidspunkter og dagsorden udsendes på mail.

Plenarmøder (fakultet og studerende)
Mandag d. 1. februar kl. 13-16 semesterstart 
Mandag d. 12. april kl. 13-16 midtsemester
Fredag d. 11. juni kl. 13-16 semesterafslutning

Personalemøder
Mandag d. 1. februar kl. 9-10.30 (online)

Fakultetsmøder
Mandag d. 1. februar kl. 10.30-12 (online)
Mandag d. 22. februar kl. 9.30-14 (online)
Mandag d. 12. april kl. 9-12 (Aarhus)
Fredag d. 7. maj kl. 10-14 (Aarhus + online)
Mandag d. 31. maj kl. 10-16 (København / alle 
undervisere)
Fredag d. 11. juni kl. 9-12 (Aarhus) 

Fagrådsmøder
Tirsdag d. 2. februar kl. 9-10 (online)
Tirsdag d. 9. marts kl. 9-10
Tirsdag d. 13. april kl. 9-10
Tirsdag d. 11. maj kl. 9-10

Bestyrelsesmøder
Mandag d. 22. marts kl. 16-19
Onsdag d. 26. maj kl. 16-19

U-Days

I forbindelse med U-days, som er et åbent 
hus-arrangement for alle videregående 
uddannelser i Aarhus, giver akademiet 
potentielle nye studerende mulighed for 
at få indsigt i uddannelsen og hverdagen 
på skolen. U-days afvikles i 2021 digitalt. 
Nærmere information om dagens program 
følger på akademiets hjemmeside.

Dato: Torsdag d. 25. februar kl. 13-15

Institutionelle 
aktiviteter
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Andrea Glahn, KLODS, 2020. Del af 
gruppeudstilling i IKEA i forbindelse 
med kurset ”Kropslig erfaring som 
redskab i en udstillende praksis” ved 
professor Benedikte Bjerre. 
Foto: Mikkel Kaldal 
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Kursus-
beskrivelser 



1716

Studievejledning

Undervisere: Benedikte Bjerre, Florian 
Zeyfang, Honza Hoeck
Deltagere: Alle studerende
Tid: D. 2.-3. februar
Sted: Individuelle lister bliver sendt ud af 
underviserne
Sprog: Dansk og engelsk

Studievejledning finder sted i starten af hvert 
semester og desuden efter behov. Studievej-
lederen tildeles ud fra den klassebasserede 
undervisning det pågældende år. Således er 
studievejlederen den samme underviser, som 
også følger den studerendes kunstneriske 
udvikling i kritikklassen eller i overbygnings-
klassen. Studievejledere tildeles fra starten af 
efterårssemestret og frem til næste efterårs-
semesters begyndelse.

Den faste studievejledning i starten af hvert 
semester består af en samtale med studievej-
lederen om den studerendes planer for det 
kommende semester på studiet, set i lyset 
af udviklingen i det kunstneriske arbejde det 
seneste semesters tid. Dvs. at den stude-
rendes ønsker om den fremtidige udvikling 
diskuteres i relation til det seneste semesters 
arbejde og progression. Der kan også tages 
andre relevante emner op relateret til det 
studiemæssige, såsom fremtidige planer om 
udveksling eller trivsel på skolen. 

Portfolio og ambitionspapir (studerende på 
første år er fritaget fra dette det første seme-
ster): Som forberedelse til samtalen afleverer 
den studerende en portfolio i pdf-format over 
de kunstneriske aktiviteter, der har fundet 
sted siden sidste studievejledningssamtale. 
Portfolien kan både indeholde udstillinger el-
ler værkproduktioner udført i skoleregi, men 
også projekter lavet hen over ferier, uden for 
skolen osv. Formålet er, at den studerende og 
studievejlederen får et samlet overblik over 
den løbende kunstneriske produktion ved at 
få tydeliggjort, hvad det kunstneriske arbejde 
består i. Herved styrkes den studerendes 
evne til at præsentere sit arbejde i portfolio 
format samtidig.

Desuden afleveres et ambitionspapir i pdf-for-
mat, der over ½ -1 sides tekst reflekterer over, 
hvor den studerendes kunstneriske arbejde 
pt. bevæger sig hen og hvor vedkommende 
gerne vil udvikle sig videre i retning af. Heri 
kan indgå ønsker om at tilegne sig konkrete 
tekniske kompetencer, arbejde mere indgå-
ende med bestemte emner eller udvikle den 
metodiske tilgang til arbejdet med kunst i nye 
retninger. Ambitionspapiret har til formål at 
kvalificere de studiemæssige valg samt mere 
generelt at udvikle den studerendes evne 
til at reflektere aktivt over den kunstneriske 
udvikling.

NB! Portfolien og ambitionspapiret sendes 
til studievejlederen senest dagen inden, at 
studievejledningen finder sted. 

Individuelle lister bliver sendt ud af under-
viserne. Studerende på udveksling og orlov 
deltager ikke i studievejledningssamtaler. De 
skal dog aflevere portfolio for foregående 
semester på akademiet.

Obligatorisk 
for alle 
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3rd Year 
Examination 

Teacher: Florian Zeyfang
External examiner: Mia Edelgart
Participants: All students
Time: 25-26 May (both days 10am-4pm)
Place: TBA
Language: English

The 3rd year examination concludes the three 
years of basic studies, leading up to further 
studies on advanced level (4th and 5th year). 

In the examination of the 3rd year exhibition, 
the individual projects and the accompanying 
publication will be critiqued by all students, 
the 3rd year professor, and external examiner 
Mia Edelgart. 

Bio: 
Visual artist Mia Isabel Edelgart (b. 1984, 
Denmark) works primarily with video and 
sculpture, varying between collective and 
singular processes. Her works often unfold 
in relation to long-lasting amateur research 
processes, and she has worked mainly with 
questions related to politics of care and 
reproductive work. Springing from an interest 
in relational intelligence, knowledge hierar-
chies and learning processes, Edelgart often 
works at the crossover of text-based informa-
tion and situated experience-based knowled-
ge. Besides her production of artworks, she 
is part of various self-organised (art)schools 
and groups as a way of facilitating alternative 
spaces for learning- and de-learning.

Website: miaedelgart.info

Afgang Eksamen

Underviser: Annika Lundgren
Ekstern censor: Rhea Dall
Deltagere: Alle studerende, undervisere samt 
rektor
Tid: D. 10.-11. maj
Sted: Kunsthal Aarhus
Sprog: Engelsk

Afgang er kulminationen på det femårige 
studie på Det Jyske Kunstakademi. Eksamen 
fokuserer på de individuelle afgangsprojekter, 
men kommer også omkring udstillingen som 
helhed samt det medfølgende katalog. 

Efter eksamen uddeles der afgangsdiplomer.

Bio: 
Rhea Dall tiltrådte i efteråret 2020 som leder 
af Overgaden, København. Hun har tidligere 
været leder af Unge Kunstneres Samfund 
(UKS) i Oslo og kunstnerisk leder for Bergen 
Assembly 2016. Hun har grundlagt kunstin-
stitutionen PRAXES Center for Contemporary 
Art i Berlin og været kurator på Kunsthal 
Charlottenborg, København. Dall afsluttede 
sin ph.d. PRAXES WHAT YOU PREACH fra In-
stitut for Kunst- og Kulturvidenskab på Køben-
havns Universitet i 2020.

Max Gam Iversen, Afgang 2020
Foto: Mikkel Kaldal

http://miaedelgart.info/
http://miaedelgart.info/
http://miaedelgart.info/
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Kritikklasse I
 

Underviser: Honza Hoeck
Deltagere: 1.-3. årsstuderende
Tid: D. 23. februar, d. 29. marts, d. 21. april, 
d. 10. juni (alle dage kl. 10-16) 
Sted: Høloftet, hvis ikke andet er aftalt
Sprog: Dansk

I kritikklassen følger vi hinandens arbejde 
gennem to semestre. Kritikklassen er en 
anledning til at præsentere jeres værker, 
reflektere over jeres proces og opbygge et 
sprogligt fællesskab, der kan skærpe jeres 
egen tilgang til arbejdet med kunst. 

Kritikklassen har et dobbelt formål; dels at 
give jer feedback på jeres skabende arbejde 
og dels at forme et sprog omkring kunst i det 
hele taget. Vi vil således både kigge dybt ind 
i jeres måde at arbejde på, men også under-
søge, hvordan forskellige måder at tale om 
kunst på former vores ideer om, hvad kunst 
er og kan være.

Kritikklassen behandler både jeres egen 
produktion, men kan også inddrage andre 
kunstneres og ikke-kunstneres arbejde i det 
omfang, det er relevant.

Uddrag fra Ad Reinhardts 
How to Look at Art, 1947

Obligatoriske
forløb Grund-
uddannelsen
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Kritikklasse II

Teacher: Florian Zeyfang 
Participants: See list
Time: 1-2 March, 21 April, 10 June (all days 
10am-4pm)
Place: TBA
Language: English 

The Kritikklasse continues the successful 
work begun in the Fall semester 2020. The 
places and formats of where and how Kritik-
klasse will be happening will change conti-
nuously throughout the spring semester.

The Class
The Kritikklasse forms a body for discussion 
of students’ work and other subjects, cros-
sing over 1st, 2nd and 3rd year. The format, 
ideas and themes will be defined and formed 
by all participants. The basis for this exchan-
ge is trust: Everyone shall dare to say what 
one thinks. The critique class offers a safe 
space to speak, listen and help the others by 
sharing your thoughts.

Discussions
We will continue the discussions of your work. 
The discussions (or “critique”) will involve all 
participants of the group – participation of all 
group members is required. In the meetings, 
you will get the chance to present your work 
– finished or ongoing – to the class. Every-
body is encouraged to engage in reflections 
about the pieces, thereby helping to develop 
an understanding of the process of devel-
oping the work. Equally important, we learn 
to use different forms of language to describe 
form and content as well as thoughts and 
feelings.

Inputs 
In addition, the work in the Kritikklasse can 
be (in)formed by inputs from all participants. 
These inputs can include art works, film ex-
cerpts, texts, exhibitions etc. that in different 
ways add to the discussions.

John Baldessari, Studio, 1988
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Teoriforløb: Tid 

Underviser: Peter Borum 
Deltagere: 1.-3. årsstuderende
Tid: D. 12. februar, d. 26. februar, d. 9. april, 
d. 29. april (alle dage kl. 10.15-15.15)
Sted: Høloftet
Sprog: Dansk 

Tiden har det med at eksplodere i et utal af 
tider, når den skal lokaliseres. Alene værk-
mæssigt kan vi skelne mellem værkets indre 
tid (udtrykte tid) og dets ydre tid (dets ud-
trykstid), mellem værktiderne, som er indlej-
ret i værket, og opfattelsestiden/opfattelses-
tiderne, når nogen erfarer værket - og det er 
allerede, inden vi har spurgt til, om disse tider 
selv er plurale.

I den billedkunstneriske operation kan vi 
skelne mellem det billedkunstneriske subjekts 
tid, værkformens eller værkgrebets histo-
risk-serielle tid, den institutionelle konteksts 
interne tid (rytme) og eksterne tid (historie) 
— foruden materialets tid, ’ingrediensernes’. 
(Det er slet ikke sikkert, alt er med.)

Omvendt har tiden det med at udvide sig 
eller gå helt i stå, når man betragter den for 
sig selv, som en betingelse eller form. Den 
kan forsvinde i mellemrummet mellem øje-
blikkene eller i vanskeligheden ved at drage 
nogen skillelinje mellem to tidsperioder. Dette 
spørgsmål angår, hvordan man kan tænke 
samtidighed, fortidighed, fremtidighed, krops-
lighed, historicitet, subjektivitet — og hvad 
der kan komme til stede i et ’nu’.

UNDERVISNINGSGANG 1
Samlet på tværs af tiden: Ehrenfels, Bergson 
— stop for gestalt, kør for varighed
Fredag d. 12. februar kl. 10.15-15.15

Rytmespørgsmålet angår tidspunkter (»slag«), 
som er så bemærkelsesværdige, at de gør 
det, der ligger mellem dem, til mellemrum — 
mellemrum, der enten træder i baggrunden 
og lader rytmens højdepunkter blive for-
grund, eller selv træder indirekte frem som 
»omslag« mellem perioder. Christian von 
Ehrenfels undrede sig i 1880’erne over, hvor-
dan musik, der ikke som sprogets sætninger 
var holdt sammen af syntaktiske love, alli-
gevel kunne samle sig over tid i figurer eller 
skikkelser (»gestalter«). Henri Bergson over-
vejede nøjagtig samtidig, hvordan tiden i det 
hele taget kunne tænkes at samles, så vores 
fortid var med i vores nutid — hans løsning 
indebar, at ethvert nu med sig må bære et 
uendeligt fortidssvælg. Forskellen på tidslige 
gestalter og tidslig varighed peger også på 
spørgsmålet om den strengt kronologiske 
tids begrænsninger som tidsbegreb.

Tekster:
• Henri Bergson: af Det umiddelbare i 

Bevidstheden (= Essai sur les données 
immédiates de la conscience, 1888)

• Chr. von Ehrenfels: ”On »Gestalt« 
Qualities” (= ”Über Gestaltqualitäten”, 
1890)

• Henri Bergson: af Stof og hukommelse (= 
Matière et mémoire, 1896)

• Elizabeth Freeman: af Time Binds: Queer 
Temporalities, Queer Histories (2010)

UNDERVISNINGSGANG 2 
Tidens yderform: stjerner og årstider, 
serier og fibre
Fredag d. 26. februar kl. 10.15-15.15

I »Vest« er planetens rytme tendentielt astro-
nomisk bestemt — historisk set i forlængelse 
af en babylonisk måde at begribe verden på. 
I »Øst« er den derimod tendentielt årstidsbe-
stemt — historisk set i forlængelse af en ki-
nesisk måde at begribe verden på. (Det giver 
sig selv, at ingen af »enderne« er uvidende 
om hverken astronomi eller årstider — det er 
ikke spørgsmålet.) Dette er med til at etablere 
forskellige omverdensopfattelser, som også 
har billedkonsekvenser. Samtidig kan den 
tidslige udvikling f.eks. anskues som skiften-
de epokale strukturer, der samlet påvirker de 
individuelle organismer, samfund, subjekter 
og værker — eller som transindividuelle ud-
viklinger som fibre tværs gennem tiden — el-
ler måske rækker af førindividuelle træk eller 
dynamikker, der forbinder sig i stadigt nye 
helheder. Her bliver tidsspørgsmålet også til 
spørgsmålet om, hvilke forhold det er muligt 
at indtage i forhold til sin tid, og om, hvorvidt 
tiden (udviklingen) har en retning, somme 
tider, altid, overordnet set eller aldrig.

Tekster:
• Raymond Ruyer: af Néo-finalisme (1952)
• George Kubler: af The Shape of Time 

(1961)
• Kato Shuichi: af Le temps et l’espace dans 

la culture japonaise (= ”Tid og rum i den 
japanske kultur”; 2009)

• Elizabeth Grosz: af Becoming Undone: 
Darwinian Reflections on Life, Politics, 
and Art (2011)
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Underviser: Pernille Leth-Espensen, ph.d., 
ekstern lektor i Kunsthistorie
Deltagere: 1.-3. års studerende
Tid: Fredage. Se datoer og mødetid 
under beskrivelsen af de enkelte 
undervisningsgange. 
Sted: Høloftet
Sprog: Dansk
Oplæg: Deltagerne inddeles i grupper i 
begyndelsen af kurset, og hver gruppe skal 
i løbet af kurset præsentere og analysere et 
værk med afsæt i dagens tema.

I dette kunsthistoriske temaforløb sætter 
vi fokus på kroppen - og dens grænser - i 
kunsten. Vi vil særligt fokusere på samtids-
kunst og performancekunst fra 1960’erne 
og 1970’erne. Temaet vil blive tilgået fra en 
række forskellige vinkler: det posthumane, 
forholdet mellem dyr og menneske, krop og 
teknologi, køn, etnicitet samt post- og de-
koloniale tilgange. Der vil også være under-
visningsgange, som stiller skarpt på temaer 
om blod og den fragmenterede krop, huden 
og lærredet. Derudover rummer forløbet to 
gæsteforelæsninger om det dekoloniale. 

Gæsteforelæsninger: 
I 2021 inviteres en række forskere som på 
forskellig vis udfordrer og udvider den kunst-
historiske kanon og det hvide, euro-amerikan-
ske udgangspunkt, som præger fagets histo-
rie og stadig spiller en rolle. Dette kan både 
være i forhold til det analytiske udsyn og de 
kunstgenstande, som gøres til genstand for 
undersøgelse. Visse forelæsninger vil være 
på engelsk. Første gæsteforelæsning er d. 19. 
marts med Temi Odumosu. Anden forelæs-
ning er d. 1. juni med Mathias Danbolt.
 

Kunsthistorie:  
Kroppen og dens grænser 

UNDERVISNINGSGANG 3 
Menneskets tider: alder, historie, 
gæld, begivenhed
Fredag d. 9. april kl. 10.15-15.15

Organismens liv er en fortsat individuation, 
der bliver langsommere og langsommere, ind-
til den holder op, med mindre den forinden er 
gået i stå af selv at løbe løbsk (kræft) eller på 
anden vis er blevet afbrudt. Som mennesket 
bliver ældre, akkumulerer det historie (erin-
dring) og evner, og det fortrænger (glemmer) 
og mister evner, parallelt med at det bevæger 
sig mellem samfundskodede alderssituationer. 
Det er et åbent spørgsmål, om noget lignende 
gør sig gældende for kollektive individuationer 
(samfund, grupper, institutioner, kunstinstitu-
tionen...). Til gengæld synes det at stå klart, 
at gælden (og skylden, det er det samme) kan 
binde os over tid — individuelt og kollektivt. 
Og historiske begivenheder — nogle gange 
udsigelsen af en kort tekst — kan i ét nu æn-
dre den fælles tilstand på ubestemt tid.

Tekster:
• Formentlig tekster af af Elettra Stimilli, 

Gilles Deleuze/Félix Guattari og Achille 
Mbembe.

UNDERVISNINGSGANG 4 
Værkets tider: tidsudtryk, de tidsbaserede 
medier og subjektets tid
Fredag d. 29. april kl. 10.15-15.15

Hvis den samtidige billedflade afbilder noget, 
er det sjældent, at tidsudtrykket meningsfuldt 
kan siges at udtrykke et snapshotsk øjebliks-
billede (selv det fotografiske snapshot giver 
sig hurtigt til at udtrykke den tid, der er gået, 
efter det er taget...). Men billedudtrykket kan 
selv have varighed — enten den relative uover-
skueligheds indirekte varighed (installation) 
eller den successive udfoldelses direkte varig-
hed (levende billeder). Det er endog tænkeligt, 
at de levende billeder rummer muligheder for 
direkte at aktivere tiden udenom repræsenta-
tionen. Her hører skellet mellem subjektets og 
kønnets og kunstens tid i så fald op.

Tekster:
• Formentlig tekster af Gilles Deleuze, Julia 

Kristeva og Roland Barthes.
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Tekster:
• Donna Haraway: ”A Cyborg Manifesto” 

in The New Media Reader, redigeret af 
Noah Wardrip-Fruin og Nick Montfort. 
Cambridge, MA: The MIT Press, 2003, pp. 
515-541.

• Donna Haraway: A Companion Species 
Manifesto: Dogs, People, and Significant 
Otherness. Chicago: Prickly Paradigm 
Press, 2003, uddrag.

Værkeksempler:
Kira O’Reilly: Falling Asleep with a Pig; Marion 
Laval-Jeantet and Benoît Mangin: May the 
Horse Live in Me; Kathy High: Playing with 
Rats; Beatrice da Costa: Dying for the Other.

UNDERVISNINGSGANG  1 
Den posthumane krop og kroppen mellem dyr og menneske
Fredag d. 12. marts kl. 10-12.30

Kira O’Reilly, Falling Asleep with a Pig, 2009

This presentation will explore the possibili-
ties and challenges of working with (and in) 
colonial archives. In this sense I engage with 
what it means to unsettle haunted matter, 
and, to be a postmemorial witness to injury. 
Using my interdisciplinary research practice 
as a starting point and taking inspiration from 
the work of contemporary artists, I will con-
sider how ethics-of-care might be practiced 
when approaching this sensitive material, in 
cultural heritage institutions, as well as in our 
own lives. “Do no harm” is a mantra embed-
ded in rigorous ethical guidelines supporting 
the work of scientists in disciplines such as 
medicine, anthropology, and genetics. Howe-
ver, art history and the visual arts do not have 
the same breadth of support for engagement 
with contested or challenging material. I 
therefore ask: How do colonial artefacts and 
their digitised replicants act in/affect the 
world? In what ways can they be harmful to 
different bodies or cultural actors across 
geographical borders and time? And, thinking 
about the lives trapped/neglected/damaged 
by the colonial grasp, what will justice look 
and feel like?
 

Bio:
Temi Odumosu, Ph.D, is an art historian, 
curator, and Senior Lecturer in Cultural 
Studies at Malmö University. She is author 
of the award-winning book Africans in 
English Caricature 1769-1819: Black Jokes 
White Humour (2017). Her research interests 
include colonial visual cultures, archival 
praxis, postmemorial art and performance, 
and ethics-of-care in representation. Overall, 
she is focused on the multitude ways art can 
mediate social transformation and healing. 
She is currently a member of the research 
network The Art of Nordic Colonialism: 
Writing Transcultural Art Histories.

UNDERVISNINGSGANG 2
Gæsteforelæsning ved Temi Odumosu, 
Ph.d., senior lecturer in Cultural Studies, Malmö University
”In Close Contact: Sensitive engagements with the colonial imaginary” 
Fredag d. 19. marts kl. 14-16  
Forelæsningen foregår på engelsk. 
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Tekster:
• Dorothy Nelkin: ”Blood and Bioethics in 

the Biotechnology Age” in Signs of Life: 
Bio Art and Beyond, redigeret af Eduardo 
Kac. Cambridge, MA: MIT Press, 2007, pp. 
115-123.

• Caroline Walker Bynum: ”Introduction: 
A Frenzy for Blood” in Wonderful 
Blood: Theology and Practice in Late 
Medieval Northern Germany and Beyond. 
Pennsylvania: University of Pennsylvania 
Press, 2007, pp. 1-8.

• Rune Gade: ”6 billeder. Refleksioner over 
nogle uartige tegninger af Andrea Lind-
Valdan”, in Kritik nr. 209, 2013, pp. 4-13.

Supplerende tekster:
• Thomas Lemke: “Beyond Foucault: From 

Biopolitics to the Government of Life” 
in Governmentality: Current Issues and 
Future Challenges, redigeret af Ulrick 
Bröckling, Susanne Krassmann og 
Thomas Lemke. New York: Routledge, 
2011, pp. 165-184.

• Caroline Waldby and Robert Mitchell: 
”Introduction: Gifts, Commodities and 
Human Tissue” in Tissue Economies: 
Blood, Organs and Cell Lines in Late 
Capitalism. Durham og London: Duke 
University Press, 2006, pp. 1-30.

Værkeksempler: 
Ana Mendieta: Self-Portrait with Blood; Kathy 
High: Blood Wars; Chloe Sobejko: I was 
taught to Break; Hermann Nietsch: Orgie My-
sterien Theater; Stense Andrea Lind-Valdan: 
Animal Dialogues; Craig Hilton: The Immor-
talization of Billy Apple; TC&A; Svenja Kratz: 
The Immortalisation of Kira and Rama. 

Oplæg gruppe 1

Ana Mendieta, Untitled 
(Self-Portrait with Blood), 1973

UNDERVISNINGSGANG 3
Dobbeltgang: Blod og den fragmenterede krop, biopolitik
Fredag d. 16. april kl. 10-15

Tekster: 
• Sara Ahmed: ”Chapter 3: The Orient and 

Other Others” in Queer Phenomenology: 
Orientations, Objects, Others. Duke 
University Press, 2006, pp. 109-156.

• Anne Ring Petersen: ”Den sorte krops 
plads i den hvide historie: Jeannette 
Ehlers’ dekoloniale undersøgelse af ’den 
vestlige modernitets mørkeste side’” in 
SMK Perspective, pp. 1-23. 

Supplerende tekst:
• Kobena Mercer: “On Reading Racial 

Fetishism: The Photographs of Robert 
Mapplethorpe” in Fetishism as Cultural 
Discourse, redigeret af Emily Apter og 
William Pietz. Ithaca and London: Cornell 
University Press, 1993.

Værkeksempler:
Jeannette Ehlers: ”Whip It Good”; Lilibeth 
Cuenca Rasmussen; Paul Vanouses: The 
Relative Velocity Inscription Device; Kara 
Walker, m.fl.

Oplæg gruppe 2

UNDERVISNINGSGANG 4 
Kroppen og det dekoloniale
Torsdag d. 23. april kl. 10-12.30

Jeannette Ehlers, Whip it Good, 2014- 
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Tekster:
• Amelia Jones: Body Art: Performing 

the Subject. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1998, uddrag.

• Sara Ahmed og Jackie Stacey: 
”Introduction: Dermographies” in 
Thinking Through the Skin, redigeret af 
Sara Ahmed og Jackie Stacey, pp. 1-17.

• Frantz Fanon: Black Skin, White Masks. 
New York: Grove Press, 2008, uddrag.

Supplerende tekster:
• Marion Laval-Jeantet og Benoît Mangin: 

”Skin Culture” in Signs of Life: Bio Art and 
Beyond, redigeret af Eduardo Kac, pp. 
291-293.

• Michel Serres: ”Lærred, klæde, hud” 
in Billedets onde ånd, redigeret af Stig 
Brøgger. København: Det Kgl. danske 
Kunstakademi, 1990, pp. 61-81.

Værkeksempler:
Vito Acconci: Trademarks; La Vaughn Belle: 
Cuts and Burns; Yann Marussich: Bleu Remix, 
Janine Antoni: Loving Care, ORLAN: The Rein-
carnation of Saint Orlan; Jusepe de Ribera: 
Apollo og Marsyas; Marina Abramovic: Art 
Must be Beautiful, Artist Must be Beautiful; 
Chris Burden: Shoot; Joseph Beuys; Stelarc; 
Kirsten Justesen; Lilibeth Cuenca Rasmussen; 
Ana Mendieta; Hannah Wilke
 
Oplæg gruppe 3

UNDERVISNINGSGANG 5
Huden og lærredet: Den performerende (og til tider smertende) krop
Fredag d. 7. maj kl. 10-12.30
 

Vito Acconci, Trademarks, 1970

UNDERVISNINGSGANG 6: 
Ekskursion til København. 
Udstillingen ”Paul Gauguin – Hvorfor er du vred?”, Ny Carlsberg Glyptotek, m.fl.
Onsdag d. 12. maj. Program følger.

nashashibi/skaer, Why Are You Angry?, 2017
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Tekster:
• Judith Butler: ”1: Subjects of Sex/Gender/

Desire” in Gender Trouble: Feminism and 
the Subversion of Identity. New York and 
London, Routledge, 1990, pp. 1-45.

• Mulvey, Laura: ”Visual Pleasure and 
Narrative Cinema”, in Visual and Other 
Pleasures. London: Macmillan, 1989, pp. 
14-26.

Supplerende tekst:
• Ulla Angkjær Jørgensen: Kropslig kunst. 

Museum Tusculanum, 2007, uddrag.

Værkeksempler:
Mierle Laderman Ukeles: Washing/Tracks/
Maintenance; Hannah Wilke, Kirsten Justesen, 
Maja Malou Lyse, Sophie Calle, Hassan Elahi, 
m.fl.

Oplæg gruppe 4

UNDERVISNINGSGANG 7: 
Den kønnede krop og den beskuede krop
Fredag d. 28. maj kl. 10-12.30

Mierle Laderman Ukeles, Washing/Tracks/Maintenance, 1973

Magtens kunst: Offentlige monumenter og 
imperial æstetik i Danmark 

I juni 2020 blev offentlige statuer af danske 
konger og missionærer overmalet af aktivi-
ster, der skrev ord som “DECOLONIZE!” og 
”RACIST!” på skulpturernes sokler. Nogle 
måneder senere kastede en gruppe ved navn 
Anonyme Billedkunstnere en buste af Fre-
derik V i Københavns havn for at sætte fokus 
på Danmarks koloniale efterliv. Aktionerne 
blev mødt med både forvirring og raseri i de 
efterfølgende intense mediedebatter, der dog 
afslørede både en mangelfuld kundskab om 
offentlige skulpturers historiske funktion i 
Danmark og en grundlæggende usikkerhed 
om forholdet mellem kunst og kolonialisme 
i en dansk sammenhæng. Forelæsningen 
”Magtens kunst” vil forsøge at kaste et kunst-
historisk forskerblik på offentlig monumental-
skulptur i lys af Danmarks lange historie som 
kolonimagt. Med særligt fokus på skulpturer 
fra sidste del af 1700-tallet, tiden der ledte op 
til den danske kolonimagts såkaldte ”floris-
sante periode”, vil forelæsningen diskutere 
det, jeg kalder Danmarks imperiale æstetik, i 
et forsøg på at åbne op for nye perspektiver 
på aftrykkene af dansk kolonihistorie i dagens 
kunstoffentlighed.
 

Bio: 
Mathias Danbolt er lektor i kunsthistorie 
ved Københavns Universitet og leder for 
forskningsprojektet «The Art of Nordic Colo-
nialism: Writing Transcultural Art Histories» 
(Carlsbergfondet, 2019-2022).

UNDERVISNINGSGANG 8: 
Gæsteforelæsning med Mathias Danbolt, lektor ved Institut for  
Kunst- og kulturvidenskab på Københavns Universitet
Tirsdag d. 1. juni kl. 13-15
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3rd Year Exhibition 

Teacher: Florian Zeyfang
External examiner: Mia Edelgart
Participants: All students from 3rd year
Time: 4 February, 5 March, 20 April (all days 
10am-4pm) 
Place: TBA
Language: English
Opening exhibition: 21 May
Assessment with external guest:  
25-26 May

The 3rd year task for spring is clearly the work 
towards the exhibition in May 2021. During 
the semester, meetings will be held around 
the organisation of place, format, publication, 
and other issues. Additional meetings can be 
organised by the class. 

In the meetings, the focus will be on the 
upcoming task and how to refine the ideas 
within this framework, including the decision 
for exhibition site(s). A special focus will be 
on a publication format. In addition, we will 
exchange thoughts and ideas to get an over-
view of the overall setting. 

During the first meeting on February 4, we 
will talk in decisive manner about the site. We 
talked about the options in fall - please gather 
all information before February 4. Also, the 
publication format will be at stake: Bring 
ideas and examples as a basis for discussi-
ons.

In May, the opening and the critical review 
of the show takes place, together with our 
guest, Mia Edelgart. In the months leading up 
to the exhibition opening, the students will 
develop their work in exchange with fellow 
students in the Kritikklasse and in possible 
conversations with all teachers, visiting staff 
and guests.

Bio:  
Visual artist Mia Isabel Edelgart (b. 1984, 
Denmark) works primarily with video and 
sculpture, varying between collective and 
singular processes. Her works often unfold 
in relation to long-lasting amateur research 
processes, and she has worked mainly 
with questions related to politics of care 
and reproductive work. Springing from an 
interest in relational intelligence, knowledge 
hierarchies and learning processes, Edelgart 
often works at the crossover of text-based 
information and situated experience-
based knowledge. Besides her production 
of artworks, she is part of various self-
organised (art)schools and groups as a way 
of facilitating alternative spaces for learning- 
and de-learning. 

Website: miaedelgart.info

Franz Erhard Walther, Der Drehung entgegen, 1986

http://www.miaedelgart.info/
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Overbygningsklassen

Underviser: Annika Lundgren
Deltagere: Obligatorisk for 4. og 5.  
årsstuderende
Tid: D. 19. marts, d. 16. april, d. 10. juni  
(tidspunkter TBA)
Sted: TBA
Sprog: Skandinavisk

Yderligere oplysninger annonceres senere.

Obligatoriske
forløb
Overbygningen
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Udstillingsmøder med kuratorduo 
South into North: 
Onsdag d. 3. februar 
Første møde om tekniske behov, muligvis 
med kunsthallens tekniker (10 min pr. 
studerende).

Fredag d. 5. februar kl. 10-15 (Zoom): 
Møde med studerende og kuratorer.  
Se detaljeret program for dagen i mail fra 
Francesca Astesani sendt d. 9. december.  

Onsdag d. 10. februar kl. 13 (Zoom): 
Møde med studerende, kuratorer og  
grafisk designer. 

Mandag d. 22. - onsdag d. 24. marts (TBC):
Opfølgende møde mellem kuratorer og 
studerende ang. projektudvikling.

Tirsdag d. 30. marts: Andet møde om 
tekniske behov med kunsthallens tekniker (10 
min pr. studerende). 

Fredag d. 16. april: Installationsmøde (Zoom): 
1,5 time til forberedelse af installationen: 
genemgang af installationsplanen, 
forventninger og spørgsmål.

Deadlines
Fredag d. 26. marts
Endelig beslutning træffes om: 
• Titel
• Officielt foto for udstillingen i høj 

opløsning (tif og jpeg, 300 dpi) sendes til 
Kunsthal Aarhus (KA). Fotokreditskrives i 
filnavn

• Tekst med tematisk rammesætning. KA 
kan redigere i fremsendt tekst.

• Krediteringsliste med logoer: Støtter og 
samarbejdspartnere

• Plan for fernisering sendes til KA 
(beslutning om performance /evt. live 
events under åbningen)

• Plan for offentlige begivenheder i 
forbindelse med udstillingen

• Plan for evt. anvendelse af KAs 
hjemmeside

• Plan for optagelse af evt. video  
(ønsker om dokumentation af 
performance eller lign.)

Tirsdag d. 30. marts 
Tekniske behov skal være afklarede,  
så de kan kommunikeres med KA teknikeren.

Torsdag d. 1. april
Hver studerende sender kuratorerne:
• Værkbeskrivelser
• 1-2 billeder, som repræsenterer hvert 

værk. Fotokredit skrives i filnavn.
• Forsikringsliste med produktionsværdi
• Værkliste med kommerciel værdi (til 

udregning af visningsvederlag)

Afgang 2021

Undervisere og gæster: Benedikte Bjerre/
Annika Lundgren (vejleder), Judith 
Schwarzbart (ateliersamtaler), Francesca 
Astesani og Julia Rodrigues (kuratorer), 
Mikkel Elming (udstillingskoordinator 
for Kunsthal Aarhus), Jacob Fabricius 
(ateliersamtaler for Kunsthal Aarhus), Sara 
De Bondt (katalogdesign), Rhea Dall (ekstern 
censor)
Deltagere: 5. årsstuderende
Tid: Se plan nedenfor 
Sted: Det Jyske Kunstakademi og Kunsthal 
Aarhus
Sprog: Engelsk og dansk 

Afgang er kulminationen på det femårige 
studie på Det Jyske Kunstakademi. Til sam-
men udgør afgangsudstillingen på Kunsthal 
Aarhus og den efterfølgende afgangskritik 
den afsluttende eksamen på uddannelsen. 
Forløbet indeholder dog stadig en del under-
visning og læringsindhold, hvoraf kun en del 
er beskrevet her. Forløbet er allerede indledt 
i efteråret med det første møde med kurato-
rerne. Forløbet vil fokusere på den enkeltes 
arbejde med afgangsværket, på kataloget, 
der udgives af Det Jyske Kunstakademi, og på 
gruppeudstillingen, som realiseres i samar-
bejde med teamet i Kunsthal Aarhus, inklusive 
udstillingsproducent, tekniker, formidlingsan-
svarlig etc. Undervisningsformen vil i høj grad 
være baseret på kollektiv projektvejledning 
og individuelle aterliersamtaler. 

Afgangsforløbet indebærer
• Udviklingen og produktionen af et 

selvstændigt værk til Afgangsudstillingen. 
• At indgå i udstillingsprocessen med 

kuratoren og Kunsthal Aarhus (enkeltvis 
og som gruppe).

• At medvirke til udviklingen af en 
medfølgende publikation. 

• Præsentationen og forsvaret af 
afgangsprojektet i den afsluttende 
eksamen m. ekstern censor. 

• Processen mod Afgang følges af den 
ansvarlige professor og kuratoren, men 
kan efter behov suppleres med løbende 
ateliersamtaler med andre undervisere 
eller gæster i løbet af foråret. 

Programmet indeholder en hel række elemen-
ter, hvoraf kun de mere undervisningsmæssi-
ge dele vil fremgå på semesterplanen – vær 
opmærksomme på det. 
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Uddrag fra studieordningen: 
Specialuddannelsen afsluttes med et ob-
ligatorisk afgangsforløb af to semesters 
varighed, hvor de studerende formulerer og 
udfører et selvstændigt afgangsprojekt, der 
udstilles offentligt på Det Jyske Kunstakade-
mis Afgangsudstilling. Selve afgangsforløbet 
planlægges og varetages af henholdsvis en 
intern -g en ekstern vejleder. 

Den interne vejleder tilrettelægger den 
individuelle vejledning i forhold til produkti-
onen af de kunstneriske afgangsprojekter. 
Den eksterne vejleder, der er en professionel 
kurator eller kunstfaglig formidler, varetager 
kurateringen af afgangsudstillingen i form 
af udvælgelse af værker, disponering og 
scenografering af udstillingsrum - evt. ud-
stillingstitel, formidling, katalog, plakat og 
hjemmeside. Kurateringen sker i dialog med 
de studerende, rektor og Kunsthal Aarhus, 
der huser Afgangsudstillingen. 

Afgangsprojektet skal vise, at den stude-
rende er i stand til at gennemføre et større 
selvstændigt kunstnerisk projekt, der kan 
begå sig i en professionel udstillingssituation 
i sammenhæng med andre udstillere. 

De studerendes afgangsprojekter evalu-
eres ved en eksamensgennemgang af et ud-
valg bestående af rektor, akademiets lektorer 
og en ekstern censor. Ved gennemgangen 
præsenterer den studerende sit afgangspro-
jekt ved at beskrive det intentionelt, formelt, 
indholds- og fortolkningsmæssigt. Dernæst 
analyserer og fortolker udvalget projektet 
og giver en afsluttende kritik. Afslutningsvis 
får den studerende lejlighed til, på baggrund 
af den rejste kritik, at forsvare og forklare 
værket yderligere. 

Afgangsprojektet bedømmes som bestået 
eller ikke bestået. 

Det Jyske Kunstakademi udsteder et 
afgangsbevis, som tilkendegiver, at uddan-
nelsen som billedkunstner er fuldført ved Det 
Jyske Kunstakademi. 

 

South into North is a Copenhagen-based art 
agency founded by Francesca Astesani and 
Julia Rodrigues in 2013. At the same time 
a curatorial and an art advisory practice, 
South into North focuses on developing art 
commissions in private and public spaces, 
in Denmark and abroad. Curatorial projects 
include: Weeds, Tue Greenfort (Rochester 
Square, London); Freedom is Outside the 
Skin (Kunsthal 44Møen); Like a Needle in a 
Haystack, Cildo Meireles (Kunsthal 44Møen); 
House, Roman Signer (Kvadrat HQ); Untitled 
(What? When? Why? Who?), Karl Holmqvist 
(Kvadrat HQ) and the Collateral Program and 
Chart Talks for Chart Art Fair 2013, amongst 
others.
 
Rhea Dall is recently appointed director of 
Overgaden in Copenhagen. Rhea has previ-
ously been the director of UKS (The Young 
Artists’ Society) in Oslo and is a co-founder 
of PRAXES, a non-profit institution for inter-
national contemporary art and research that 
operated in Berlin 2013-2015. Prior to these 
engagements, Dall held positions as curator 
at Kunsthal Charlottenborg in Copenhagen, 
2011–2013, coordinator and curatorial as-
sistant for the Berlin Biennale’s 6th and 5th edi-
tions, respectively, and project coordinator of 
The Danish & Nordic Pavilions in Venice 2009.

Foreløbig plan for udstillingsforløbet: 
• 28. april kl. 9   

Opsætning/installeringsmøde
• 28. april - 5. maj  

Opsætning/installering 
• 6. maj   

Manual kl. 9-13 og personaleomvisning 
kl. 14-16

• 7. maj   
Åbning af udstillingen

• 10. - 11. maj  
Afgangskritik 

• 6. juni   
Lukning af udstillingen

• 7. - 8. juni   
Nedtagning af udstillingen

• 9. juni (TBC)   
Evaluering 

Individuelle kontaktpersoner i 
South into North
Stine, Sabine, Mikkel Carlsen og Kasper refe-
rer til Francesca Astesani
Clara, Frederik, Signe, Mikkel Jakobsen og 
Selina refererer til Julia Rodrigues 

Underviservejledning
Fredag d. 26. februar
Individuel vejledning med Benedikte Bjerre. 
Tidsplan følger (ca. 45 min pr. studerende).
Torsdag d. 18. marts og tirsdag d. 20. april 
Gruppemøde og individuel vejledning med 
Annika Lundgren.

Sparring med Kunsthallen (dato TBC)
Sparring med Jacob Fabricius og Mikkel 
Elming fra Kunsthallen. De studerende præ-
senterer værker og får kuratorisk feedback 
(ca. 20 min pr. studerende) 

Ateliersamtaler med rektor 
Judith Schwarzbart 
Rektor Judith Schwartzbart tilbyder at tage 
en ateliersamtale med jer hver især. Som 
kurator har hun en særlig interesse i og evne 
til at diskutere værkers installering og kon-
tekstualisering. Judith tilbyder en ateliersam-
tale, når udstillingen nærmer sig. I skal selv 
tage kontakt til hende og aftale nærmere, når 
I føler, at I er kommet så langt, at I er parate 
til at tale om værket i en udstillingsmæssig 
kontekst.
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Professionel praksis

Undervisere: Judith Schwarzbart, Honza 
Hoeck, Klaus Pedersen (jurist, BKF), Charlotte 
Fogh (Gallerist), Katja Bjørn (billedkunstner), 
Morten Stræde (billedkunstner) Jacob 
Fabricius (kurator, kunstnerisk leder af 
Kunsthal Aarhus) m.fl.
Deltagere: 5. årsstuderende. Visse 
arrangementer vil være åbne for alle 
studerende
Tid: Workshop d. 3., 4. og 7. juni samt en 
række forelæsninger i løbet af foråret.
Sted: Høloftet
Sprog: Dansk

Forløbet har til formål at forberede dimitten-
der på livet som kunstner efter endt uddan-
nelse. Forløbet vil have to perspektiver.

Kunstsystemer og interaktion med relaterede 
fagligheder:
Der vil være fokus på, hvordan forskellige 
kunstsystemerne fungerer: gallerier, kunsthal-
ler, museer, biennaler, selvorganiserede ud-
stillingssteder etc. Vi vil kigge på forskellige 
relaterede fagfelter som kuratorer, formidlere, 
teknikere, kritikkere. Forløbet vil også kigge 
på praktiske situationer som kuratorbesøg 
(atelierbesøg), skitseforslag og processer 
mod kommissioner og udstillinger, hvor man 
skal arbejde tæt med organisation, arkitekter, 
brugere etc.

Synlighed
Vi kigger på forskellige former for synlighed 
og cirkulation. Hvordan vælger man som 
kunstner at møde omverden, at gøre sit ar-
bejde tilgængeligt for kuratorer, journalister, 
forskere, samlere, samarbejdspartnere og 
andre, som kunne være interesserede i ens 
praksis.

Økonomi og jura
For langt de fleste kunstnere er det en kamp 
at overleve økonomisk. Vi vil kigge på for-
skellige overlevelsesstrategier som kunstner: 
patchwork økonomi, enkeltmandsfirma, salg, 
honorararbejde, arbejdslegater, undervisning 
mm.

Faglige kompetencer
Der vil i en workshop blive arbejdet med den 
enkeltes perspektiv på egne kompetencer. 
Hvordan bruger man disse bedst i forhold til 
kunstnerisk arbejde, kunstrelateret arbejde 
såvel som ikke-kunstnerisk arbejde. Hvordan 
opretholder man en kunstnerisk praksis og en 
kunstnerisk karriere, mens man tjener til livets 
ophold i anden branche?

Program
Mandag d. 8. februar kl. 13-15 Jacob Fabri-
cius: Kuraterede udstillinger fra postboks til 
biennaler (åbent for alle årgange) 

Tirsdag d. 9. marts kl. 13-14 Charlotte Fogh: 
En introduktion til det kommercielle galleri 
(åben for alle årgange) 

Tirsdag d. 9. marts kl. 14.30-16.30: Charlotte 
Fogh: Workshop om værdisætning (for 5. 
årsstuderende) 

Onsdag d. 28. april kl. 15-17: Skitseforslag og 
udsmykningsopgaver v. Katja Bjørn og Morten 
Stræde (åben for alle årgange) 

Torsdag d. 3. juni kl. 10-16 Workshop om 
patchwork økonomi v. Judith Schwarzbart og 
gæster (5. år) 

Fredag d. 4. juni kl. 10-16 Workshop om at 
navigere i forskellige kunstsystemer v. Judith 
Schwarzbart og gæster (5. år) 

Mandag d. 7. juni kl. 15.30-17.30: Workshop 
om synligheder v. Honza Hoeck (åben for 
overbygningen)

Katja Bjørn: Videokunstner. MA Religion og 
Kunsthistorie. Medlem af Aarhus Kommunes 
Billedkunstudvalg. Medlem af Statens Kunst-
fonds Legatudvalg for Billedkunst 2014-15.  
 
Jacob Fabricius: kurator, kunstnerisk direktør 
for Kunsthal Aarhus. Har kurateret udstillin-
ger og andre formater i alle størrelser fra 
Postboks i København til Busan Biennalen 
i Sydkorea. Medlem af Statens Kunstfonds 
Legatudvalg for Billedkunst 2016-19. 
 
Charlotte Fogh: Gallerist, ejer af Charlotte 
Fogh Gallery i Aarhus. Uddannet kunsthistori-
ker. Tidligere museumsinspektør på Trapholt 
Kunstmuseum. Siden 2006 kunstkonsulent 
og gallerist. Medlem af Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg for Billedkunst 2018-21. 

Klaus Pedersen: Cand.jur. og sekretariatsle-
der i BKF – Billedkunstnernes Forbund. Råd-
giver kunstnere i spørgsmål om kontrakter, 
ophavsret, moms og skat mm.

Morten Stræde: Billedhugger. Uddannet på 
Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedkunst-
skolerne. Står bag utallige offentlige kom-
missioner. Tidl. Professor på Det Kgl. Danske 
Kunstakademi og formand for Statens Kunst-
fonds Legatudvalg for Billedkunst 2014-15.
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Carey Young, It’s for You, 2009. Vinyltekst installeret 
i indgangspartiet til museet. Kommissioneret af 
Contemporary Art Museum St. Louis.
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Tilvalg 
workshops

Teacher: Florian Zeyfang
Participants: All semester years
Time: 3-4 March, 22 April (all days 10am-4pm)
Place: TBA
Language: English and more
 
Taking up the threads we laid out in “Bilder-
fahrzeuge” during the Fall semester 2020, 
this workshop takes the keyword “image 
migration” as its point of departure. Follow-
ing a set of introduction texts and images, 
the workshop reaches out to an international, 
diverse pattern of image / art production. 
Conversations with artists from different parts 
of the world will lead to discussions about 
image production and distribution as well as 
about strategies on how to cope with today’s 
permanent image alert. 

The second focus of this workshop will be 
on the way that images are archived before 
and after “going public”. Alternative and artist 
run archives will be at the centre, including 

the ways that led up to these online archives, 
which will be discussed with the inventors. 
Thirdly, we will take a look at places/instituti-
ons, and working strategies, that have – re-
cently or back in time – chosen to promote 
images and art works differently.

It is a permanent political debate: Where does 
the image come from, where does it go, and 
who controls it? 

Guests and / or focus points in this 
workshop/seminar include (TBC):
• Walid Raad and the Atlas Group, Beirut, 

New York
• Natascha Sadr Haghighian, Berlin
• Raks Media Collective, New Delhi - here, 

the issue of collaboration within artistic 
The Museo de la Solidaridad Salvador 
Allende, Santiago de Chile

• Joar Nango, Sapmi/Norway
• Savvy Contemporary, Berlin

Image Migrations / Image Archives /  
Image Conversations

The Atlas Group / Walid Raad
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Worldbuilding 

Underviser: Uffe Isolotto
Deltagere: Alle årgange (maks. 15 deltagere)
Tid: D. 22.-26. marts (alle dage kl. 10-16)
Sted: Splab
Sprog: Engelsk
Andet: Workshoppen udbydes i KUNO-
netværket

Worldbuilding is a method that is most of-
ten used in literature, role-playing games or 
visual media such as films, computer games, 
and comics, but which is not so often used in 
contemporary art. This workshop will open 
up aspects of making use of worldbuilding as 
a tool in an artistic practice.

Worldbuilding is the process of creating a fic-
tional world, an imaginary framework for the 
narrative of your desire, with cohesive ele-
ments of geography, history, ecology, scien-
ce, culture, and language. The idea is that the 
world you have created will help shape the 
story, as opposed to a narrative driven by a 
core, personified by, for example, a charac-
ter’s internal or external conflicts.

What happens if you replace the character 
with an object, a sound, or a thought? Can 
one imagine that the artwork is part of a ficti-
onal world? A fictional world that helps shape 
the outcome of the work, so that it is not only 
the sensitivity with the material, channeled 
through the artist, but the sensitivity with 
the surrounding fictional world that helps to 
determine the outcome? And what does art 
look like then?

In the workshop I will give an introduction 
to worldbuilding, examples of the use of 
worldbuilding in literature, visual media and 
contemporary art. Based on my own practice, 
I will present a newly started project, where I 
use worldbuilding both as a method and as a 
goal. The project is connected to two art-
works that will be exhibited in Nikolaj Kunst-
hal and Den Frie Centre for Contemporary 
Art, respectively, at the beginning of 2021.
 

The workshop will run for 5 consecutive days. 
In the beginning of the workshop there will 
be an introduction to and discussion about 
the topic, which hopefully will take us far and 
beyond. Feel free to bring any material or re-
ference you find relevant to the table. During 
the next days you will work on your own, in 
smaller groups or as a larger team, depen-
ding on the course of the workshop. Ultima-
tely, we will have a look at, a listen to or/and a 
smell of what have been produced. 

This is a very classic format, and it is totally 
in line with pedagogical ideas about learning, 
but there is always the possibility that the 
workshop will be a work of fiction in itself 
and that these guidelines will not apply.

Bio:
Working with the self, the body, sexuality, and 
technology, the work by artist Uffe Isolotto 
(b. 1976) spans from video, 3D animation, 
sculpture, and performances. Isolotto gra-
duated from The Royal Danish Academy of 
Fine Arts in 2007 and has since then co-foun-
ded the artist organization TOVES, which 
from 2010-2017 ran exhibition spaces and 
produced contemporary art exhibitions in 
Denmark and internationally. He is currently 
the co-founder and curator of the exhibition 
platform Age of Aquarius in Copenhagen.

→ Illustration fra Terry Pratchetts
  Discworld serie
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Søsterhøj-senderen set fra taget på 
ARoS Aarhus Kunstmuseum - Your Rainbow 
Panorama, 2017. Foto: Julie Thorning 
Rasmussen / www.danskradio.dk

Radioactivity / Is in the air for you and me / 
Radioactivity / Discovered by Madame Curie / 
Radioactivity / Tune in to the melody / 
Radioactivity / Is in the air for you and me / 
Radio-Aktivität / Für dich und mich im All 
entsteht / Radio-Aktivität / Strahlt Wellen zum 
Empfangsgerät / Radio Aktivität / Wenn’s um 
unsere Zukunft geht 
(Kraftwerk, Radioactivity, 1975)

Radioaktivitet

Underviser: Stefan A. Pedersen og Jeuno JE 
Kim
Deltagere: Alle årgange (maks. 10 deltagere)
Tid: D. 6.–7. april samt d. 26.–27. april (alle 
dage kl. 10–16)
Sted: Høloftet og ude af huset
Sprog: Dansk og engelsk 

I forlængelse af efterårets tekniske kursus, 
der bl.a. omhandlede radiobølger i forskellige 
former samt Jan Høgh Strickers gæstefore-
læsning om radio og podcast, tager denne 
workshop spørgsmålet op om, hvad ’radio’ 
kunne være i et kunstnerisk perspektiv ud-
over de etablerede formater som reportagen, 
montagen, radiodrama og musik. Strukturelt 
vil workshoppen bestå af forskellige moduler, 
der alle taler mere eller mindre direkte til hin-
anden, og som alle udfolder nogle aspekter 
af radio som begreb og praksis. Den fælles 
(gen)tænking af forbindelserne imellem disse 
moduler udgør workshoppens diskursive del. 
 
Vi vil i fællesskab lytte til fortrinsvis 
lydbaseret materiale såsom radioudsendelser, 
podcasts, mm. samt se film/video-klip, der 
taler ind i, hvad der kunne være at hente for 
os som kunsterne i radiomediets flersidige 
aspekter. Enkelte tekstuddrag vil evt. blive 
læst in situ. Temaer som vil blive taget 
op omfatter: radio og det paranormale, 
stemmens intimitet, radio som community-
skaber og som propaganda, samt radio som 
modstandsvåben. 

En af dagene får vi besøg af kunstner Jeuno 
JE Kim, som vil introducere tematikker 
og metoder, der vil hjælpe os med at 
sammenholde vores erfaringer i løbet af 
workshoppen. Med hendes egne ord vil hun 
fokusere på to aspekter: ”…1/ what does it 
mean to listen and 2/ on graphic scores. 
The lecture component will focus on types 
of listening and uses of sound and radio in 
social/activist contexts. Based on this, we 
will think about what it means to “record” 
a place. What is a sonic environment that 
interests you and how are the sounds 
layered? In order to visualize this, we will 

look at different scores and the link between 
the sonic, the spatial, the duration, and the 
notated.”  Udover disse sessioner vil 
workshoppen tage os på to site visits: 

OZ3EDR
Vi skal besøge OZ3EDR, lokalafdelingen af 
Experimenterende Danske Radioamatører i 
Struer, hvor de vil fortælle os indgående om 
radio som hobby (”en hobby uden græn-
ser”) amatørradioens historie og foretage en 
prøvesending med deres nyligt installerede, 
drejbare antenner. 

Søsterhøj-senderen
Ekskursion nr. to går til Søsterhøj-senderen 
syd for Aarhus, der blevet bygget i 1956 som 
radiosender og nu sender både fjernsyn og 
digital radio. Vi skal udover at lære om, hvor-
dan den virker både faktisk og spekulativt, 
bl.a. se på senderens arkitektoniske kvaliteter 
og dens præsens i landskabet. 
 Gennem disse forskellige aktiviteter og 
samtaler omkring de erfaringer, som vi får un-
dervejs, vil vi forhåbentligt komme nærmere, 
hvad det kunstneriske potentiale kunne være 
i ’radio’ som historisk medie, digital metafor, 
fysisk infrastruktur, social erfaring og poetisk 
mulighed. 
 Vi tager selvfølgelig en lydoptager eller to 
med på vejen. 
 
Bio:
With a background in feminist theology, 
music, and radio, Jeuno JE Kim’s artistic pra-
ctice and research have focused on sound, 
performance, games, video, and text. Her 
peripatetic interest has an inter-disciplinary 
framework that mixes disparate methods and 
cultural cannons. Her work is influenced by 
geopolitical developments in Korea and the 
Pacific East region, and the urgency of the 
political, sociological, and cultural issues that 
permeate this reality such as nationalism, 
identity construction, and historical narration. 
She is a senior lecturer at HDK-Valand, Go-
thenburg University.

https://www.youtube.com/watch?v=X--F5b5IdqU
http://www.oz3edr.dk
http://www.danskradio.dk/sosterhojsenderen.html
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Underviser: Annika Lundgren
Deltagere: Alle årgange 
Tid: D. 13.-15. april (tidspunkt TBA)
Sted: TBA
Sprog: Skandinavisk

Detta förlopp handlar om manuskriptets 
performativa, litterära och konceptuella 
kapaciteter. Vi kommer också att beröra 
manuskriptets relation till sanningsbegreppet 
och undersöka dess förhållande till tiden i sin 
roll som en samtidig förutsägelse av vad som 
kommer att hända och en dokumentation av 
vad som redan hänt.

Manuskriptets traditionella roll är att 
konstruera ett handlingsförlopp som 
efterföljande ska omsättas i en efterlikning 
av verkligheten med hjälp av skådespelare 
eller performers. I denna workshop kommer 
vi att försöka hitta andra sätt att använda oss 
av dess form genom experimenterande med 
skrivande och muntligt framförande av olika 
sorters texter,. 

Vad händer när vi vänder på kronologin 
manusförfattande-föreställning? Till vilken 
sorts situationer kan ett manus författas? 
Vilken typ av texter kan behandlas som 
manuskript? Hur kan element som dialog, 
scenanvisningar och scenangivelser användas 
på nya sätt? Går det att författa ett manus för 
verkligheten?

Jag är upptagen av manuskriptet både som 
idé och verktyg i mitt konstnärliga arbete och 
jag finner frågor som dessa djupt intressanta. 
Workshopen är en inbjudan att undersöka 
dessa och andra manuskriptrelaterade 
problematiker kollektivt i en process som 
möjligen kan utgöra startpunkten för framtida 
konstverk eller ge oss nya redskap i våra 
respektive praktiker.

Manuskriptet och den talade texten

Dronning Elizabeth af Storbritannien holdt sin første offentlige tale i 1940, da 
hun som 14-årig prinsesse optog sin første radioudsendelse i Windsor ledsaget af 
sin søster prinsesse Margaret
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JIR SANDEL er en udstillingsplatform grund-
lagt i 2016 i København. Fokus ligger i ud-
forskningen af alternative måder at udstille 
på og undersøge eksisterende strukturer i 
kunstverdenen. Platformen, der både ope-
rerer lokalt og internationalt, har fungeret 
nomadisk indtil slutningen af 2019 og har det 
seneste år været beliggende i et af medlem-
mernes hjem.

Samtaler mellem liv og kunst

Undervisere: Honza Hoeck, Torben Ribe, 
Mads Lindberg og JIR SANDEL v/ Magnus 
Frederik Clausen
Deltagere: Alle årgange (maks. 15 deltagere)
Tid: D. 14.-15. april 
Sted: Tidspunkt og sted for afgang 
annonceres i ugen op til
Sprog: Dansk (læsning og film på engelsk  
og dansk)

Ideen med denne workshop er ganske sim-
pelt at dukke op på dørtærsklen hos en 
række kunstnere og få adgang til nogle me-
get uformelle og direkte samtaler om deres 
praksis, om hvad der tænder dem, hvordan 
de opererer i livet, hvilken indvirkning det har 
på deres værker, og hvad de synes om kunst-
scenen i Köln i 80’erne.
 Kunstnerne er valgt ud fra et ønske om at 
belyse og identificere en særlig tilgang til bil-
ledskabelse, der udviklede sig i Köln i 80’erne 
og som spredte sig videre til New York. Gen-
nem workshoppen vil vi kigge på, hvordan 
den tradition manifesterer sig i dag hos visse 
kunstnere på den danske kunstscene.
 Det er diagnostiske eller diagnostiseren-
de billeder, der enten udspringer af andre 
billeder eller af en specifik kulturel analyse, 
som de svarer på. Men det er også en tilgang, 
der ofte involverer en del improvisation og 
materiel roden rundt. 
 Workshoppen har format af to dages eks-
kursion, hvor vi kører rundt i bus, bl.a. over 
Vordingborg og København. Det er planen, at 
vi tager en overnatning et sted, om Covid-19 
tillader, men mere om dette når vi nærmer os 
april. 
 Mine workshops dette semester tager 
form af ekskursioner, der tilbyder inputbase-
ret undervisning ud over konteksten af Aar-
hus, i et år, der grundet Covid har sat ganske 
stramme restriktioner på vores rejseaktivite-
ter. Deltagelse i workshoppen kræver en frisk 
(og negativ) Covid-test, da vi skal rejse i bus 
sammen over ganske mange timer, og at man 
er klar på to lange og intense dage.
 Nærmere program følger i ugen op til 
workshoppen.

Bio:
Torben Ribe (f. 1978) er uddannet fra Det 
Kgl. Danske Kunstakademi i 2006. Han bor 
og arbejder i Vordingborg. Det meste af 
Ribes kunstneriske produktion har indtil nu 
groft sagt drejet sig om forholdet mellem 
hverdagens praktikaliteter og det autonome 
kunstværk. Hvordan påvirker praktiske for-
anstaltninger, genereret af nødvendighed, 
fejltagelser eller frygt, det endelige visuelle 
udtryk? Hvad er forholdet mellem dagligda-
gens kompromiser og abstrakt maleri? Ribe 
har udstillet aktivt i ind- og udland og har flere 
solo- og gruppeudstillinger bag sig, heriblandt 
Pizza is God, NRW-Forum, Düsseldorf; Cool, 
Calm and Collected, AROS, Århus; Lean Issu-
es, Kyoto Art Canter, Kyoto; Indoor Paintings, 
David Risley Gallery, København; Neighbours, 
CAR drde, Bologna; Landscapes and Fruit, 
Galerie Hussenot, Paris; RRBGGGRWW (po-
lysemes), Grand Century, New York; Right On, 
DUVE Berlin, Berlin; Bien Ou Bien?, MonCheri, 
Bruxelles; Post Culture, Elizabeth Dee, New 
York; Time Machine, Frutta Gallery, Rome; 
Medium sized paintings (mostly) on walls on 
walls, IMO, København.

Mads Lindberg (1984) er uddannet fra Det 
Kgl. Danske Kunstakademi i 2013. I sin prak-
sis forsøger Lindberg at kontekstualisere 
sine malerier diskursivt inden for et historisk 
malerisk felt. Desuden forsøger han også at 
placere dem i forhold til den visuelle mekanik 
af billeder, der cirkulerer og bevæger sig i det 
digitale rum, ”frarøvet nogen bestemt status, 
eftersom deres specifikke kontekst, i den 
tilfældige sammenstilling, stræber mod et in-
tet.” Lindbergs seneste udstillinger indbefatter 
bl.a.: I wish I could do what you do / Kolding-
gade 12 Cph; We Are The Ones Vol.1 / Cby-
Kunst; Landscape Modern Oil Painting Canvas 
Painting Abstract Oil Painting Wall Hanging 
/ Jir Sandel; Lean Issues / Kyoto Arts Center, 
Kyoto (Japan); Multitasking Death Spiral split 
w. Niels Bonde / D7; Yey an unusual way of 
spelling yay. ^-^ / Jir Sandel, Los Angeles; 
2016 DRAGGING MYSELF TO THE GYM split w. 
Magnus Frederik Clausen / Jir Sandel

Torben Ribe, Outlet, soloudstilling på Overgaden, 2020 
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Underviser: Rasmus Myrup
Deltagere: Alle årgange
Tid: D. 17.-21. maj (alle dage kl. 10-16)
Sted: Høloftet
Sprog: Dansk

Kunst er intet uden kunnen, og to sæt evner, 
som ofte bruges til at lave kunst, er håndværk 
og håndarbejde – med alle de mange fag 
som de to kategorier indebærer. Men hvad er 
egentlig forskellen på de to begreber? Eller 
rettere sagt: Er der nogen forskel?

På denne workshop skal vi både lære, genlæ-
re og aflære håndværk, håndarbejde, og hvad 
vi tænker om begge. Vi skal opdage obskure 
og underkendte traditioner, have så mange 
materialebearbejdelsesmetoder gennem 
hænderne som muligt og kigge på deres 
intersektionelle feministiske betydning. Sy, 
sav, skær og flet, men vær klar til at gentæn-
ke, hvad der topologisk, historisk og politisk 
foregår, når du gør det.

Estimeret forberedelsestid: 2 x 2 timer (2 
inden, 2 i løbet af ugen).

Bio:
Rasmus Myrup (f. 1991) bor og arbejder pt. i 
København. Gennem blandt andet tegning og 
skulpturelle installationer søger hans prak-
sis at syntetisere det helt store og det helt 
intime. Med vores evolutionære og kulturelle 
historie samt vores udelelighed fra den natur-
lige verden in mente undersøges overordne-
de begreber som død, sex og magt gennem 
følelser og oplevelser i menneskestørrelse.

→ Rasmus Myrup

Håndarbejde og håndværk
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Fresko i DK
 

Undervisere: Honza Hoeck og Ronah Sadan
Deltagere: Alle årgange  
(maks. 15 deltagere)
Tid: D. 8.-9. juni
Sted: Tidspunkt og sted for afgang 
annonceres i ugen op til
Sprog: Dansk og engelsk

Fresko i DK har format af to dages ekskursi-
on, hvor vi kører rundt i en bus og oplever en 
række kalkmalerier udført i kirker og andre 
bygningsværker i Danmark.
 Udover at kigge på de enkelte freskoers 
særkende hver især, forsøger workshoppen 
også at lokalisere freskoen som en billed-
teknologi, der i høj grad er et resultat af sine 
materielle og kulturelle distributionsforhold, 
nemlig henholdsvis kalkindustrien og krist-
ningen af Danmark samt den genfortolkning, 
som restaureringen af kalkmalerierne løbende 
har udøvet på de oprindelige udsmykninger. 
 Vi skal bl.a. besøge Mønsted Kalkgruber, 
der blev etableret i et lag Danienkalk nær 
Viborg, og som i en periode på over 1.000 
år leverede kalk til konstruktionen af danske 
kirker. Undervejs vil vi diskutere, hvilken type 
”offentlighedsbillede” freskoen virker som, 
både i middelalderen og i moderne tid, set 
i lyset af hvordan billeder i dag udveksles 
tværs over fysiske og kulturelle kontekster.
 På workshoppens anden dag får vi sel-
skab af Ronah Sadan, ph.d.-studerende på 
Kunsthistorie på Aarhus Universitet. Sadans 
forskning fokuserer på betydningen af restau-
rationerne, der fra anden halvdel af 1800-tal-
let og fremefter kommer til at spille en stor 
rolle for, hvordan vi i dag møder freskoerne 
fra middelalderen i de danske kirker.
 Undervejs i bussen skal vi se film og læse 
tekster. Det er planen, at vi tager en overnat-
ning et sted, om Covid-19 tillader, men mere 
om dette når vi nærmer os juni.

Bio: 
Ronah Sadan is a PhD fellow in art history at 
Aarhus University. Her thesis project deals 
with the restoration and popular reception 
of medieval wall paintings in 19th century 
Denmark, examining the ways in which 
ideological and epistemic frameworks of 
the latter period impacted the place of the 
paintings in Danish culture. Her MA studies 
were in medieval and early Renaissance art 
in Germany and the Netherlands and focused 
on topics such as Albrecht Dürer’s concept 
of difference, depictions of monstrosity, and 
the graphic image as a form of knowledge 
production. Before turning to art history, she 
studied French Renaissance literature and 
Early Modern intellectual history, in which 
context her long-standing interest in the 
epistemology of visual representation first 
took shape.

Program
DAG 1 
• JYLLAND
• Viborg Domkirke, Joakim Skovgaard 

(1901-1913) 
• Mønsted Kalkgruber (omkring år 1000-

1978) 
• Jelling Kirke (kirke omkring 1100, 

restaurerede fresker 1875-1920) 
DAG 2  
• SJÆLLAND
• Amager Hospital, Elisabeth-freskerne 

(1928-1935) af Jais Nielsen
• Fjenneslev kirke (ca. 1200) m.fl. 
MØN
• Fanefjord Kirke (1500-1520)
• Keldby Kirke (1500-1520)
• Elmelunde Kirke (1500-1520)

Ændringer og tilføjelser kan forekomme.
Mine workshops dette semester tager form af eks-
kursioner, der tilbyder inputbaseret undervisning ud 
over konteksten af Aarhus, i et år, der grundet Co-
vid har sat ganske stramme restriktioner på vores 
rejseaktiviteter. Deltagelse i workshoppen kræver 
en frisk (og negativ) Covid-test, da vi skal rejse i bus 
sammen over ganske mange timer, og at man er klar 
på to lange og intense dage.

→ Collage, Honza Hoeck, 2020
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Tilvalg 
tekniske kurser

Brug af  
værkstedets 
maskiner
 

Underviser: Claus Rasmussen 
Deltagere: Alle årgange 
(maks. 5 deltagere) 
Tid: D. 24. februar, d. 10. marts 
(begge dage kl. 11-17)
Sted: Multilab 
Sprog: Dansk

Vi vil gennemgå brug af stiksav, dyksav, rund-
sav, slagboremaskine, skruemaskine mm.
Maskinerne kan bruges til bl.a. montre, ram-
mer, podier, ophængning af projektor og 
opbygning af udstillingsrum.
 
Undervisningen vil blive tilrettelagt efter den 
enkelte deltagers behov. Der er mulighed for 
at arbejde med egne værker.
 
Medbring materialer. 

Lost wax

Underviser: Claus Rasmussen 
Deltagere: Alle årgange (maks. 5 deltagere) 
Tid: D. 17. marts og d. 30. marts (begge dage 
kl. 11-17) 
Sted: Multilab 
Sprog: Dansk

Lost wax er en gammel teknik, hvor man laver 
en model i voks. Den indstøbes i en speciel 
gips, som herefter varmes op, så voksen 
smeltes ud (og dermed forsvinder for evigt) 
og laver et tomrum i gipsformen. Deri kan der 
hældes flydende metal. 

Det, vi skal eksperimentere med, er at lave 
voksmodeller, ikke meget større end tinsolda-
ter, som vi så skal prøve at omforme til tinob-
jekter. Tin har en lav smeltetemperatur og er 
derfor forhåbentlig nemmere at arbejde med 
end andre metaller. 

Det er udfordrende at arbejde med lost wax 
teknikken, og succesraten er lav. Teknikken 
er den samme, som man bruger til sølv-, guld- 
og bronzestøbning, og dette kursus er en 
mulighed for at afprøve denne teknik.

Medbring varmt, ikke-letantændeligt tøj, da 
det så vidt muligt vil foregå udendørs.
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Underviser: Jesper Carlsen
Deltagere: Alle årgange (maks. 10 deltagere)
Tid: D. 15.-17. marts (alle dage kl. 10–16)
Sted: Høloftet
Sprog: Dansk

Kurset er en overbygning på introduktions-
kursus til Blender, men man behøver ikke 
at være en haj til Blender, dog er en basal 
forståelse for programmet nødvendig. Det 
kommer hovedsagelig til at handle om at 
skabe arkitektur/rum i Blender og ikke mindst 
visning i form af VR. Vi vil benytte Blender 
(open source 3D-program) til at modellere 
og previewe i, for derefter at rendere ud som 
360-grader animationer og eksperimentere 
med eksportering af modeller til game engine 
for interaktivitet.

Web-referencer:
• Blender: https://www.blender.org/
• Blender VR scene inspektion:  

www.youtube.com/
watch?v=umT6Lz1OzWE

• Blender tutorial: https://www.youtube.
com/user/BlenderFoundation

Dag 1
Fælles start i Blender på egne computer.
Genopfriskning af Blender med fokus på 
arkitekturmodellering.
Demonstration af muligheder for VR.

Dag 2
Arbejde med egne projekter. Det behøver 
ikke at være helstøbte kunstprojekter - det 
vigtige er, at vi arbejder med en menneske-
lig skala og afprøver forskellige former for 
output. Det kommer til at forgå på egne og 
skolens computere.
Der vil være mulighed for personlig hjælp og 
sparring undervejs. 

Dag 3
Fælles opsamling af generelle udfordringer.
Fokus på færdiggørelse, herunder output, 
eksport, optimering, rendering og ikke 
mindst afprøvning.
Der vil være mulighed for personlig hjælp og 
sparring omkring mulige forbedringer af jeres 
projekter.

Forventet forberedelse:
Grundlæggende forståelse af og erfaring med 
Blender. Det vil være en rigtig god ide at have 
en computer med Blender installeret. En mus 
med tre knapper vil også gøre det hele nem-
mere - den behøver ikke være fancy.

Bio:
Jesper Carlsen er billedkunstner, uddannet 
fra Det Fynske Kunstakademi i 2006. Han 
har udstillet i ind- og udland og har tidligere 
undervist i digital kunst og 3D på Det Jyske 
Kunstakademi, Det Kongelige Danske Kunst-
akademi, Det Fynske Kunstakademi og Hol-
bæk Kunsthøjskole. jesper-carlsen.com 

3D: Rum, blender og VR

Underviser: Lene Thomasen
Deltagere: Alle årgange (maks. 10 deltagere) 
Tid: D. 3.-4. maj kl. 9-15 (med mulighed for at 
arbejde selv i værkstedet til kl. 21)
Sted: Kurset foregår på Tekstil- og 
Serigrafiværkstedet, Godsbanen, 
Skovgaardsgade 3, Indgang 3H, 8000 Aarhus 
C 
Sprog: Dansk

På kurset får du en introduktion til serigrafi, 
så du kan komme i gang med at analogtrykke 
dit eget motiv på enten papir eller tekstil. 
Du lærer at overføre et motiv fra film til en 
serigrafiramme og derefter trykke motivet på 
dit foretrukne materiale. Vi gennemgår de 
grundlæggende regler for serigrafi og forskel-
lige måder at anvende rammer for at opnå 
et bestemt udtryk, og hvilke farvetyper, som 
egner sig til de forskellige metoder. Efterføl-
gende bliver scenen din til selv at arbejde 
med serigrafiteknikken. 
 
Mandag d. 3. maj: Introduktion til serigrafi og 
klargøring af ramme. Arbejder med serigrafi.
Tirsdag d. 4. maj: Arbejder videre med 
serigrafi og med mulighed for individuel 
vejledning.
 

Der kræves ingen forkundskaber, alle kan 
deltage. Der fremsendes et informationsbrev 
før kursusstart. Her vil være en vejledning 
til, hvordan du forbereder en film til kurset, 
som skal være klar ved kursets start. Du er 
velkommen til selv at medbringe enten papir 
eller tekstiler til at overføre dit motiv på.

Bemærk: Med kurset følger også en måneds 
adgang til værkstedet, så du kan arbejde 
videre selv. 

Bio:
Lene Thomasen er uddannet på linjen for 
tekstiltryk på Designskolen Kolding. Hun har 
i sit mangeårige virke som kunsthåndværker 
arbejdet med serigrafiske trykmetoder på 
tekstiler i forskellige sammenhænge både 
som udstiller og underviser. Hun er optaget 
af, hvordan tekstiler som værker kan vfunge-
re i et rum. Den analoge trykmetode er det 
foretrukne redskab både, når der skal trykkes 
metervare og eksperimenteres med materiale 
og metoder. Lene har arbejdet og undervist 
på Designskolen Kolding og er tilknyttet som 
ekstern underviser på forskellige uddannel-
sessteder og Godsbanens tekstil - og serigra-
fiværksted. 

Hjemmeside: www.tekstilwerk.dk

Serigrafi kursus. Motiv trykkes med  
serigrafi ramme på forskellige baggrunde

Serigrafi på papir og tekstil

https://www.blender.org/
http://www.youtube.com/watch?v=umT6Lz1OzWE
http://www.youtube.com/watch?v=umT6Lz1OzWE
https://www.youtube.com/user/BlenderFoundation
https://www.youtube.com/user/BlenderFoundation
http://jesper-carlsen.com/
http://www.tekstilwerk.dk
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Brug af 3D printer
 

Underviser: Claus Rasmussen 
Deltagere: Alle årgange (maks. 6 deltagere) 
Tid: D. 27. maj og d. 2. juni (begge dage kl. 
11-17) 
Sted: Høloftet, hvis ikke andet er aftalt 
Sprog: Dansk 

De studerende til denne undervisning skal 
selvstændigt kunne bruge et 3D program. Der 
vil være en bunden opgave, som vi i fælles-
skab bliver enige om. Opgaven skal defineres 
med udgangspunkt i produktionen af et 3D 
objekt, som skal 3D printes. 
 Vi vil gennemgå en række forskellige pro-
grammer, så de studerende hver især vil have 
mulighed for at bruge en 3D printer. 
 Der arbejdes med programmerne Slic3r 
og OctoPrint. Medbring PC.

Underviser: Mark Bysted (fotografering) og 
Barbara Katzin (mørkekammer) 
Deltagere: Alle årgange (maks. 4 studerende)
Tid: D. 7.-9. juni kl. 9-16
Sted: Godsbanen
Sprog: Dansk
 
Beskrivelse
Dette kursus introducerer fotografering med 
teknisk kamera, som man bruger til at tage 
storformat foto. Negativet er typisk 4x5 
inches (10x12 cm). Dette er en langsommere 
teknik end traditionelt fotografi. Man kan 
opnå stor detaljerigdom og mange nuancer, 
og derfor bruges dette kamera ofte af billed-
kunstnere. Der er også andre fordele. F.eks. 
er kamerahuset fleksibelt, så afstanden mel-
lem for og bagende kan justeres. Dette giver 
mulighed for forskellig brændvidde. Der er 
til gengæld kun få billeder i hver kassette, så 
man skal være indstillet på at forberede hvert 
skud grundigt. 

Kurset giver en introduktion til at fotografere 
- både på et teoretisk og praktisk plan. Det 
er en fordel (men ikke et krav), hvis man har 
arbejdet med analogt fotografi og mørkekam-
mer før.
 

1 Dag: Teori og praksis
Kl. 9 - 12
Teori: Gennemgang af Teknisk kamera (Stor 
Format Kamera)
Lidt om objektiver og lysmåling
 Kl. 13 – 16
Forberedelse: Film i lægning 4”x 5” - pakning 
af udstyr
Fotografering ud af huset
Undervejs ydes vejledning om fotografering 

2 Dag: Fotografering
Kl. 9 – 16
Forberedelse: Film i lægning 4”x 5” - pakning 
af udstyr
Fotografering ud af huset
Undervejs ydes vejledning om fotografering 

3 dag: Mørkekammer på Godsbanen
Kl. 9-16
Om formiddagen fremkalder vi film, dvs. de 
negativer, som I har eksponeret.
Om eftermiddagen laver vi positiver kontak-
tart (papirbilleder) af de negativer, som blev 
fremkaldt om formiddagen. 

Bemærk: Studerende, der allerede har del-
taget i introkursus til mørkekammer, kan 
selv arbejde videre med at lave forstørrelser. 
Andre må afvente introkursus i efteråret. Brug 
af mørkekammeret aftales med Barbara: pho-
tographyatgodsbanen@gmail.com

Bio:
Mark Bysted: Fotograf uddannet i 1981, selv-
stændig i 22 år med teknisk kamera som sit 
primære værktøj.

Barbara Katzin: Kunstner og fotograf uddan-
net på Det Jyske Kunstakademi 1993-1998. 
Hun har siden 2012 drevet Godsbanens 
mørkekammer og underviser løbende kunst-
studerende og andre brugere i mørkekam-
merteknik. Siden 1998 har hun været en del 
af det kunstnerdrevne sted Rum 46.

Teknisk kamera  
(storformat analog fotografi)



6968

Individuel 
undervisning

Åbent Lab på 
Medialab

Underviser: Stefan A. Pedersen
Deltagere: Alle årgange
Tid: D. 15. februar, d. 9. marts, d. 8. april, 
d. 1. juni (alle dage kl. 10-16 undtagen d. 9. 
marts)
Sted: Medialab
Sprog: Dansk

Åbent Lab er dage, hvor I som studerende 
kan få vejledning vedrørende jeres egne pro-
jekter ift. tekniske løsninger og arbejdsgange. 

Måske du vil: klargøre et foto til print, scanne 
en gammel avis, finde ud af hvilket objektiv 
du vil bruge til dine portrætfotografier, bedst 
optage lyden af en brødrister, fjerne støj på 
en lydoptagelse, sætte en plakat op til tryk, få 
en video til at loope rigtigt, optage lyden af 
spøgelser eller andet.

Introduktion til nyt lyssætningsudstyr:
Der er desuden mulighed for at få en kort 
teknisk introduktion til det nye lyssætnings-
udstyr d. 9. marts kl. 10.30–12. 

NB! Det er nødvendigt at have modtaget 
denne introduktion for at få lov til at bruge 
udstyret med mindre, at du allerede deltog i 
lyssætningskurset i december 2020 — eller 
har indgående kendskab til fotostudieudstyr 
(dette aftales direkte med Stefan).

Åbent Lab på 
Multilab

Underviser: Claus Rasmussen
Deltagere: Alle årgange
Tid: D. 17. februar, d. 24. marts, d. 7. april (alle 
dage kl. 11-17)
Sted: Multilab
Sprog: Dansk og engelsk

Åbent Lab er dage, hvor I som studerende 
kan få individuel teknisk vejledning omkring 
arbejdet med jeres værker og hjælp til at 
bruge multilabs maskiner. For yderligere 
spørgsmål, kontakt Claus Rasmussen per 
mail: multilab@djk.nu

Ateliersamtaler

Tid: D. 19. februar (Annika Lundgren), d. 24. 
februar (Benedikte Bjerre), d. 8. marts (Stefan 
A. Pedersen), d. 17. marts (Annika Lundgren), 
d. 31. marts (Honza Hoeck), d. 22. april 
(Honza Hoeck), d. 23. april (Florian Zeyfang), 
d. 28. april (Stefan A. Pedersen), d. 3. maj 
(Honza Hoeck), d. 6. maj (Annika Lundgren), 
d. 20. maj (Florian Zeyfang), d. 7. juni (Honza 
Hoeck)
Sted: Atelierer
Sprog: Dansk og engelsk

I løbet af semesteret udbydes ateliersamtaler 
med de faste undervisere og gæstelærere.
En ateliersamtale foregår oftest på den stu-
derendes atelier. Det er en samtale, hvor man 
har lejlighed til at drøfte ens praksis på to-
mandshånd. Samtalen kan både dreje sig om 
et helt konkret aktuelt kunstnerisk problem, 
man står overfor, men kan også omhandle 
andre forhold i ens praksis. Den studerende 
forbereder sig ved at udvælge det materiale 
og de emner, der ønskes diskuteret. 

Tilmelding foregår løbende via opslåede lister 
udenfor kontoret eller online i tilfælde af, at 
Covid-19 ikke tillader fysisk fremmøde. Hver 
studerende skal have mindst én ateliersamta-
le per semester, men du kan ofte have glæde 
af flere.

mailto:multilab@djk.nu
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Anden
undervisning 
m.m.

Kunstner: Adam Khalil 
Deltagere: Alle årgange 
Tid: D. 10. februar kl. 17-19 
Sted: Zoom (link bliver sendt ud inden talken) 
Sprog: Engelsk 
 

Bio:
Adam Khalil, a member of the Ojibway tribe, 
is a filmmaker and artist from Sault Ste. Marie, 
Michigan, whose practice attempts to subvert 
traditional forms of ethnography through 
humor, relation, and transgression. Khalil is 
a core contributor to New Red Order and a 
co-founder of COUSINS Collective. Khalil’s 
work has been exhibited at the Museum of 
Modern Art, Sundance Film Festival, Walker 
Arts Center, Lincoln Center, Tate Modern, 
HKW, Museum of Contemporary Art Detroit, 
Toronto Biennial 2019 and Whitney Biennial 
2019, among other institutions. Upcoming 
exhibitions will be held at Gasworks in Lon-
don, Spike Island in Bristol, and Artists Space 
in NYC. Khalil is the recipient of various fel-
lowships and grants, including but not limited 
to Sundance Art of Nonfiction, Jerome Artist 
Fellowship, Cinereach and the Gates Millenni-
um Scholarship. 
 

Artist talk: Adam Khalil

Adam Khalil, New Red Order, INAATE/SE/, 2016, video still 
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Kunstner: Annika Lundgren
Deltagere: Alle årgange
Tid: D. 18. februar kl. 13-15
Sted: Høloftet / Zoom 
Sprog: Skandinavisk

Bio:
Min konstnärliga praktik tar sig idag uttryck i 
tid- och textbaserade verk i skärningspunkten 
mellan det politiska och det poetiska. Det 
narrativa och det performativa är centrala 
element. Jag intresserar mig för relationen 
mellan det vokala och det fysiska uttrycket 
hos den talande individen och för de sätt på 
vilka flera simultana narrativ kan förmedlas 
genom kombinationen av de båda. Specifikt 
är jag upptagen av det publika talet i det po-
litiska sammanhanget; textframförandets och 
ordens karaktär, dess medvetna utelämnande 
i pauserna och dynamiken mellan kroppens 
positionering, gester och röst. Skrivande är 
centralt i mitt arbete och något jag arbetar 
med konstant och i olika former. 
  

Det är min övertygelse att konstskapande 
är viktigare idag än någonsin förr. I en tid av 
polarisering och populism utgör konsten ett 
verktyg för att processa och reflektera över 
samtiden på en komplex och multidimensi-
onell nivå. Min ingång som undervisare att 
kunskapsproduktion inkluderar materiella, 
intellektuella, emotionella, politiska och kul-
turella element som inte kan separeras från 
varandra. Jag ser mig själv som en facilitator 
av lärandetillfällen där alla deltagare bidrar 
utifrån sin expertis och där individuella erfa-
renheter kontextualiseras som kunskap.   
 
Jag är utbildad vid Konsthögskolan Valand i 
Göteborg och Det Kongelige Danske Kunst-
akademi i Köpenhamn och har undervisat 
vid flera högre konstutbildningar i Danmark, 
Sverige och USA, senast som professor vid 
Akademin Valand. Under senare tid har jag 
även varit konstnärlig ledare vid den konst-
närsdrivna performance-plattformen Skogen. 
Jag är nu baserad i Göteborg efter att ha bott 
och arbetat i åtskilliga år i Köpenhamn, Los 
Angeles och Berlin.

Artist talk: Annika Lundgren

Annika Lundgren, I Detta Land Kamrat, Galleri Box, 2020. Foto: Hendrik Zeitler 

Kunstner: Arendse Krabbe
Deltagere: Alle årgange
Tid: D. 23. februar kl. 17-19
Sted: Høloftet
Sprog: Dansk 

Bio: 
Arendse Krabbe (f. 1979) er billedkunstner og 
arbejder ofte i kollektive konstellationer inden 
for medierne lyd, video, performance, tekst, 
kollektive læsninger og lyttesituationer.
 
Arendse har base i København, Danmark. 
Hun har en MFA fra Det Kongelige Danske 
Kunstakademi i København (2014), en Master 
i samtidskunst teori fra Goldsmiths College 
(2006), samt en bachelor i Kunsthistorie fra 
Københavns Universitet (2003).
 
Arendse Krabbe arbejder med, hvad det vil 
sige at lytte, og forstår det at lytte som et 
redskab, der sensibiliserer. En sensibilitet, 
der kan skabe nye og andre fællesskaber på 
tværs af arter, systemer og grænser. Arendse 
interesserer sig for at lytte til skjulte struk-
turer og uhørte stemmer, både mennesker, 
andre arter og dimensioner. I relation hertil 
har Arendse en affinitet til Lichen (lav), som er 
en undseelig sagte og migrerende organisme, 
der bosætter sig, hvor der er et givende miljø 
at leve i. Lichen er en symbiotisk organisme, 
som på baggrund af sin sammensathed har 
helt ekstraordinære evner, der omfavner 
forskellighed, kompleksitet, bevægelser og 
sammenviklinger.
 

Siden 2006 har Arendse samarbejdet med 
mennesker, der bor i asyllejre, såvel som 
mennesker, der bor udenfor asyllejre, for 
at skabe forbindelser, refleksioner og om-
tænke de gældende strukturer. Forskellige 
positioner i disse strukturer italesættes og 
problematiseres, som hendes egen position 
som hvid, privilegeret, vestlig billedkunstner. 
Arendse er en del af det selvorganiserede ra-
diokollektiv The Bridge Radio. En radio, hvor 
mennesker med og uden dansk statsborger-
skab producerer radio sammen, baseret på 
deres forbundne oplevelser af asylsystemet. 
I radiokollektivet ønsker vi, at vores stemmer 
høres og kræver, at de racistiske strukturer, vi 
oplever i Danmark og derudover, ophæves.
 
Hjemmeside: http://schizovibrant.net

Artist talk: Arendse Krabbe

http://schizovibrant.net/
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Undervisere: Honza Hoeck, gæst (TBC)
Deltagere: Frivilligt for alle årgange og 
ansatte
Tid: D. 29. marts kl. 16.30-18, d. 22. april kl. 
16.30-20 inkl. talk med gæst (TBC) 
Sted: Biblioteket
Sprog: Dansk

Læsegruppens formål er, at vi over en ræk-
ke semestre sammen læser og diskuterer 
Danmark og kolonierne (GAD 2017). Udgi-
velsen giver et historisk indblik i Danmarks 
involvering i den europæiske kolonialisme og 
et overblik over dets særegne status quo i 
rigsfællesskabet. 

Dette forår læser vi bindet Grønland, der 
fortæller historien om koloniseringen af Grøn-
land i 1700-tallet og frem til det komplicerede 
forhold, der i dag eksisterer mellem Danmark 
og Grønland. Læsemængden er ca. 200 sider 
til hver gang med en måneds mellemrum 
mellem de to gange. Dette semester inviterer 
vi studerende fra Det Fynske Kunstakademi til 
at deltage i læsekredsen.

Min grund til at etablere læsegruppen er, at 
jeg ikke selv har et ordentligt historisk indblik 
i Danmarks koloniale historie, da det ikke var 
en del af undervisningen hverken på folkesko-
le- eller på gymnasieniveau, da jeg selv gik i 
skole. Siden Danmark og kolonierne udkom i 
2017, har jeg vidst, at jeg skulle i gang med at 
læse den på et tidspunkt, og med de stude-
rendes opfordring til at styrke det postkolo-
niale perspektiv i undervisningen virker tiden 
moden til at give sig i kast med dette arbejde 
sammen.

Læsegruppen er en invitation til sammen at 
undersøge vores fortid for således på en kva-
lificeret måde at kunne reflektere over vores 
samtid og fremtid. Tilgangen i læsegruppen 
bliver, at vi læser et bind pr. semester, så 
længe der er lyst og opbakning til dette. 
Undervejs vil vi invitere kunstnere og andre 
relevante gæster ind i læsekredsen for at 
perspektivere og forbinde det koloniale med 
en samtidskunstnerisk praksis.

Læsegruppe: Danmark og kolonierne

Forlagets beskrivelse af publikationen:
Danmark og kolonierne beskriver de enkelte 
koloniers historie fra etablering til afvikling: 
Dansk Vestindien, Grønland, Guldkysten og 
besiddelserne i Indien. Desuden beskriver 
værket arven efter det danske herredømme 
i de forskellige kolonier. I et særligt bind om 
Danmark behandles centralmagtens rolle i 
koloniriget, og her kan man også læse om, 
hvordan kolonierne påvirkede Danmark. Dan-
mark og kolonierne fortæller kolonihistorien 
på en ny måde. Det tager afsæt i kulturmødet 
mellem Danmark og de enkelte kolonier, men 
beskriver de koloniserede samfund på deres 
egne præmisser. 

Oversigt over de fem bind: 
Danmark – En kolonimagt fortæller om cen-
tralmagtens forhold til sine fjerne besiddel-
ser; hvordan Danmark med varierende held 
forsøgte at styre sit kolonirige, hvordan kolo-
nierne påvirkede moderlandet, og hvilke spor 
kolonitiden har sat sig i eftertidens Danmark.

Grønland – den arktiske koloni fortæller 
Grønlands historie fra kolonisering, frem til 
indførelsen af hjemmestyre i 1979 og selv-
styre i 2009 og videre frem til i dag, hvor de 
formelle koloniale bånd er skåret over, men 
hvor den fælles fortid fortsat spiller stærkt 
ind i relationen mellem Grønland og Danmark.

Indien – Tranquebar, Serampore og Nicoba-
rerne fortæller historien om den dansk-nor-
ske tilstedeværelse i Indien, som den udfolde-
de sig i sam- og modspil med lokale indiske 
herskere og andre europæiske kolonimagter.

Vestafrika – Forterne på Guldkysten fortæller 
historien om den danske tilstedeværelse, 
der var helt afhængig af de skiftende allian-
cer med rivaliserende afrikanske stater, som 
kæmpede om magten i området.

Vestindien – St. Croix, St. Thomas og St. Jan 
fortæller historien om de tre øer, som udvik-
lede sig vidt forskelligt, men havde slaveriet 
tilfælles. Slaveriet blev ophævet i 1848, men 
øernes sorte befolkning forblev dybt forar-
met. Samtidig mistede Dansk Vestindien sin 
økonomiske betydning for Danmark. Efter fle-
re tilløb blev øerne og deres befolkning solgt 
til USA i 1917, og de blev til US Virgin Islands.

Gads Forlag, Danmark og kolonierne, 2017 
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Underviser: Stefan A. Pedersen og Natasha 
Barrett (DIEM/DJM) 
Deltagere: Alle årgange
Tid: Se nøgledatoer for forløbet nedenfor
Sted: Se information om mødesteder 
nedenfor 
Sprog: Dansk og engelsk

Som en del af programmet for lydkunstbien-
nalen Struer Tracks i 2021 viser REGELBAU 
411 en gruppeudstilling baseret på et Open 
Call for studerende fra Det Jyske Kunstaka-
demi og Det Jyske Musikkonservatorium med 
ansøgningsfrist d. 6. april. 

Til grund for samarbejdet er ønsket om at 
skabe et rum, hvor studerende fra vores to 
uddannelser kan mødes og undersøge de 
spørgsmål, der opstår i de overlappende 
felter af vores praksisser inden for musik, 
lydkunst og billedkunst. 

Som indspark i samtalen bliver der arrange-
ret fælles artist talks med kunstnere, som 
arbejder i spændingsfeltet kunst/lyd/musik. 
Der bliver tillige mulighed for fælles gennem-
gang af ansøgningsprojekterne med Stefan 
A. Pedersen og underviser på DIEM, Natasha 
Barrett. 

En mulig deltagelse i udstillingen på Regel-
bau 411 vil derudover både give erfaring med 
arbejdet med en udstilling i et unikt rum (en 
tidligere bunker), et intensivt samarbejde 
med stedets kuratorer 
samt mulighed for at være en integreret del 
af Struer Tracks biennalens større sammen-
hæng. 

Se præmisser for Regelbau 411’s Open Call 
nederst.

Nøgledatoer for forløbet: 

Tirsdag d. 26. januar kl. 17-18 
Præsentation af Open Call v/ kuratorer Ma-
tilde Best og Simon Thykjær, Klubscenen på 
Det Jyske Musikkonservatorium (der vil også 
være mulighed for at deltage via Zoom. Link 
til mødeinvitation vil fremgå på www.regel-
bau411.dk/opencall på dagen)

Lørdag d. 20. februar kl. 12 (OBS en lørdag!) 
Site visit på udstillingsstedet Regelbau 411, 
Hovedvejen 1, Thyholm

Tirsdag d. 23. februar kl. 17–19 
Artist Talk med Arendse Krabbe, Høloftet, Det 
Jyske Kunstakademi

Onsdag d. 24. marts kl. 10–16 
Fælles gennemgang af projektforslag (nær-
mere info om sted følger)

Tirsdag d. 6. april 
Deadline for Open Call

Mandag d. 3. maj 
Svar på Open Call

Uge 27 
Residency i Struer med adgang til arbejdsfa-
ciliteter og produktionsmiljø v. Sound Art Lab

20. august - 12. september 
Udstillingsperiode

Udstilling på Regelbau 411, Struer Tracks

Open Call
REGELBAU 411 opfordrer studerende på DJK 
og DIEM til at ansøge med et specifikt værk 
eller projekt, der forholder sig til udstillingens 
kuratoriske program og kunsthallens fysiske 
rammer til huse i to bunkere ved Oddesund. 

Struer Tracks Sound Art Biennale er en inter-
national biennale for lydkunst, der finder sted 
i Struers offentlige rum. Biennalen afholdes 
for 3. gang d. 20. august til d. 5. september 
2021 – denne gang med temaet Lydens Land-
skaber og med Charlotte Bagger Brandt som 
kurator. Struer Tracks tager afsæt i Struers 
identitet som Lydens By. 

Under biennalen er Struer omdrejningspunkt 
for konferencer og seminarer, workshops, 
besøg- sprogrammer, arbejdende værksteder 
og meget andet – alle med fokus på grænse-
områderne mellem lyd, byrum og kunst. 

Udstillingen i REGELBAU 411 kurateres af 
Matilde Best og Simon Thykjær, der også er 
ansvarlige for behandlingen af ansøgninger til 
Open Call. 

Kuratorisk program
REGELBAU 411 ønsker at sammensætte en 
udstilling med fokus på lyd, affekt og sted. 
Således vægtes værker, der afsøger lydens 
affektive potentiale og tilfører lag til den 
stedspecifikke rumlige situation. 

Lyd er som medie og fænomen i stand til at 
blande det fysiske og mentale og skabe stær-
ke forbindelser mellem steder, rum og men-
nesker. Ofte negligeret til fordel for synet er 
høresansen afgørende for vores organisering 
og orientering i rum og de betydninger, der 
opstår, når lyde eksempelvis danner historier 
og skaber koblinger mellem vores indre rum – 
defineret af vores tanker og drømme – og det 
ydre – defineret af vores omgivelser. Mellem 
de rum, vi befinder os i, og dem, der ikke 
længere findes; de rum, som findes et andet 
sted, rum vi ikke er bevidste om, eller rum 
som vi ikke kender. 

Omdrejningspunktet for udstillingen er affek-
tens umiddelbarhed og idéen om, at percepti-
on er en handling, der vedrører alle kroppens 
sanser, men også forestillingen om, at vores 
kropslige oplevelse i en given situation går 
forud for enhver intellektuel konceptualise-
ring af den. 

Med udstillingen ønsker REGELBAU 411 
således at sætte fokus på lydens muligheder 
for at transformere vores oplevelser af ste-
der ved at fremkalde, forstærke eller bryde 
med vores umiddelbare kropslige relation til 
omgivelserne. 

Ansøgningsproces
Deadline for ansøgningen er d. 6. april 2021. 
Ansøgningen sendes digitalt til 
info@regelabu411.dk og 
mærkes “Open Call”. 
Ansøgningen bedes sendes som 
en samlet PDF på maks. 5 MB. 

Ansøgningen bedes omfatte: 
En forside med navn, adresse, e-mail, tele-
fonnummer, uddannelsessted, årgang og evt. 
link til hjemmeside/Instagram. 
En motiveret ansøgning med beskrivelse 
af projektet samt en evt. begrundelse 
for, hvordan projektet forholder sig til 
udstillingsstedet fysiske rammer (maks. 3000 
tegn). 
Værkdokumentation i form af billede/video/
lyd på maks. 5 A4 sider. 
Ansøgningen kan sendes på dansk eller 
engelsk. 

Ansøgere vil modtage bekræftelse pr. mail.
Ansøgere kan forvente svar på Open Call d. 
3. maj 2021. 

https://www.regelbau411.dk/open-call
https://www.regelbau411.dk/open-call
mailto:info@regelabu411.dk
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Proces og samarbejde
Kunstnere tilbydes at udstille i kunsthallens 
to bunkere ved Oddesund på Thyholm. 
Som udgangspunkt efterstræbes ét værk 
pr. udstillingsrum og der er mulighed for at 
lave udendørs- installationer i tilknytning til 
bunkerne. Kunstnere, som tilbydes at udstille 
i REGELBAU 411, vil indgå i en løbende dialog 
med kunsthallens kuratorer med det formål 
at støtte udviklingen og produktionen af 
værkerne. 

Udstillingsperiode: 
20. august - 10. september 2021 

I forbindelse med udstillingen tilbyder 
kunsthallen i samarbejde med Sound Art Lab 
og Struer Tracks: 
• Teknikerhjælp til opsætning og 

nedtagning af udstillingen 
• Fotodokumentation af udstillingen
• Markedsføring af udstillingen via 

REGELBAU 411’s og Struer Tracks’s 
kanaler

• Residency i uge 27 med adgang til 
arbejdsfaciliteter og produktionsmiljø v. 
Sound Art 

• Lab

Udstillingen i REGELBAU 411 realiseres i 
samarbejde med Struer Tracks, Sound Art 
Lab, Det Jyske Kunstakademi og Dansk 
Institut for Elektronisk Musik. 

Hvis du har brug for et teknisk kursus, som 
ikke udbydes af Det Jyske Kunstakademi, 
er det muligt, at et eksternt teknisk kursus 
kan erstatte et valgfrit teknisk kursus på 
akademiet. Dette kan være tekniske kurser 
udbudt på Godsbanen, på andre akademier 
eller af professionelle værksteder.

For at vurdere, om kurset kan udgøre et 
teknisk kursus i ramme af studieordningen, 
skal kontoret kende til kursusudbyder, 
underviser, varighed og lidt om indholdet. I 
visse tilfælde kan akademiet betale for eller 
bidrage til kursusafgift.

Kom i god tid før kursusstart. Send ansøgning 
og kursusbeskrivelse, pris mm. til  
Susanne Brokmann på frontdesk@djk.nu. 

Eksempel på godkendt eksternt teknisk 
kursus:
Fotogravure, Højbjerg FotoGrafiske,  
Mørkekammer hos Fotografi på Godsbanen.

Eksterne værksteder
Som supplement til akademiets egne 
laboratorier opfordres studerende til at 
søge eksterne værksteder. Disse kan f.eks. 
være Godsbanens værksteder, Fotografi på 
Godsbanen, Filmværkstedet eller Højberg 
FotoGrafiske Værksted. Akademiet refunderer 
adgangskort til Godsbanen eller tilsvarende 
værksteder for op til 450 kr. per studerende 
per år. 

Har du et større projekt, f.eks. 3. årsprojekt 
eller afgangsprojekt, så har du mulighed 
for at få en særaftale med Godsbanens 
værksteder omkring adgang til udvalgte 
værksteder og maskiner.

Fotografi på Godsbanen
Akademiet er medlem af Fotografi på 
Godsbanen. Her arrangeres løbende 
introkurser til Mørkekammer efter behov. 
Studerende, som har gennemført et 
introkursus, kan derefter selv arbejde 
i mørkekammeret. Nærmere aftale 
skal dog laves med Barbara Katzin på: 
photographyatgodsbanen@gmail.com.

Højbjerg FotoGrafiske værksted
Akademiet samarbejder med Højbjerg 
FotoGrafiske, som er et værksted indrettet 
til fotogravure - en teknik, der kombinerer 
fotografiske og grafiske teknikker. Værkstedet 
og dets faciliteter er åbne for individuelle 
projekter, og kunstfaglig leder, Inger Lise 
Rasmussen, kan vejlede og rådgive efter 
ønske. Kendskab til analog fotografi er en 
forudsætning.  
For nærmere information, kontakt Inger Lise 
Rasmussen på tlf. 20373003 eller  
hoejbjerg.foto@mkbaarhus.dk. 

Selvorganiserede tekniske kurser

Regelbau 411, Oddesund Nord. Foto: Stefan A. Pedersen 

mailto:frontdesk@djk.nu
mailto:photographyatgodsbanen@gmail.com
mailto:hoejbjerg.foto@mkbaarhus.dk


8180

Akademiet



8382

Kontorets åbningstider

Studiesekretær
Susanne Brokmann
mandag-torsdag kl. 9-12
frontdesk@djk.nu
 
Administratior
Hanne Juel træffes 
på mail mandag - onsdag kl. 8-14
djk@djk.nu 

Ledelsessekretær
Asta Nyyssönen
mandag og torsdag kl. 9-16
pa@djk.nu

Medarbejdere

Rektor
Judith Schwarzbart
js@djk.nu, tlf. 24609979

Undervisere

Fakultet
• Benedikte Bjerre, professor:  

bb@djk.nu (på orlov fra d. 1. marts) 
• Honza Hoeck, professor og undervis-

ningsleder: hh@djk.nu
• Annika Lundgren, professor (vikar):  

al@djk.nu
• Stefan A. Pedersen,  

lektor og leder af Medialab: sap@djk.nu 
• Florian Zeyfang, professor: fz@djk.nu

Øvrige undervisere
• Peter Borum, ekstern lektor i Kunstteori: 

pb@djk.nu
• Pernille Leth-Espensen, ekstern lektor i 

Kunsthistorie: ple@djk.nu
• Claus Rasmussen, værkstedsleder Multi-

lab: multilab@djk.nu

Kontor
• Susanne Brokmann, studiesekretær: 

frontdesk@djk.nu
• Hanne Juel, administrator: djk@djk.nu
• Asta Nyyssönen, ledelsessekretær:  

pa@djk.nu

Pedel
• Ole Noller Nygaard: pedel@djk.nu

Bestyrelse

• Billedkunstner Katja Bjørn Jakobsen 
(forperson)

• Kunsthistoriker Birgitte Anderberg (næst-
forperson)

• Billedkunstner og professor Honza Hoeck
• Billedkunstner Elisabeth Toubro
• Advokat Peter Rønnow
• Arkitekt Finn Larsen
• Studenterrepræsentant ved bestyrelses-

møder Benjamin Krog Møller

Organisation 

• Bestyrelse: Akademiets øverste ledelse er 
bestyrelsen, som står til regnskab overfor 
stat og kommune. Bestyrelsen ansætter 
rektor.

• Rektor: Daglig leder med det endelige 
ansvar for drift og personale samt for 
at realisere den vision, som er fastlagt i 
samarbejde med bestyrelsen.

• Fagråd: Akademiets kollegiale organ 
med repræsentanter for studerende (2), 
undervisere (1), administrativt personale 
(1) og teknisk personale (1) samt rektor. 
Rådet tager sig af praktiske spørgsmål 
som f.eks. studie-/arbejdsmiljø og skal 
godkende rektors indstillinger til budget, 
ændring af studieordning mv., inden disse 
endeligt godkendes af bestyrelsen.

• Fakultet: Akademiets faglige organ, der 
tilrettelægger undervisningen og den 
faglige struktur. Her sidder alle de faste 
undervisere samt rektor.

• De studerendes råd (Elevråd): Repræ-
senterer alle de studerende. Virker gen-
nem elevmødet og eventuelt nedsatte 
arbejdsgrupper. Rådet vælger en formand 
samt repræsentanter og suppleanter til 
Bestyrelsen (1) og Fagrådet (2). Rådet kan 
beslutte at stille forslag eller rejse spørgs-
mål gennem sine repræsentanter i Fagrå-
det. Rådet disponerer over et budget på 
5000 kr. per semester, som kan bruges til 
udstillinger mv. 

Covid-19 

Retningslinjerne for håndtering af Covid-19 
opdateres løbende i henhold til den 
aktuelle smittesituation og myndighedernes 
anvisninger. De aktuelle retningslinjer vil blive 
udsendt per mail og være tilgængelige på 
akademiets hjemmeside. 

mailto:frontdesk@djk.nu
mailto:djk@djk.nu
mailto:pa@djk.nu
mailto:js@djk.nu
mailto:bb@djk.nu
mailto:hh@djk.nu
mailto:sap@djk.nu
mailto:fz@djk.nu
mailto:PB@djk.nu
mailto:PLE@djk.nu
mailto:multilap@djk.nu
mailto:frontdesk@djk.nu
mailto:djk@djk.nu
mailto:pa@djk.nu
mailto:pedel@djk.nu
https://www.djk.nu/
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Med denne adfærdspolitik formulerer Det Jyske 
Kunstakademi retningslinjerne for, hvordan vi fær-
des sammen i akademiets sammenhænge. Udover 
politikkens enkelte punkter inkluderer den også en 
protokol for, hvordan du kan agere i tilfælde af, at 
du føler dig udsat for grænseoverskridende adfærd.

Formålet med adfærdspolitikken er at stimulere til 
et åbent og ansvarligt studiemiljø, hvor eksperimen-
tet i kunstens tjeneste ikke går ud over det sociale 
ansvar. Og i tilfælde af grænseoverskridende ad-
færd at tilgængeliggøre en vifte af muligheder, man, 
som forurettet, kan benytte sig af.

Grundlæggende for politikken er, at den gælder 
alle, der færdes i institutionens sammenhænge (på 
og udenfor akademiet), ansatte, studerende, såvel 
som besøgende udefra, idet den netop forsøger at 
forstå akademiet som et miljø, der udfolder sig på 
tværs af forskellige magtrelationer og situationer. 

Det Jyske Kunstakademi ønsker at adressere 
grænseoverskridende adfærd ud fra en forståelse af 
begrebet, der både inkluderer eksplicitte former for 
overskridelser såsom sexchikane, diskrimination, 
truende adfærd, mobning og lignende, såvel som 
mere subtil misbrug af magtrelationer, der falder 
udenfor disse kategorier.

Adfærdsregler

1) Det Jyske Kunstakademi tolererer ikke grænse-
overskridende adfærd i akademisammenhænge
På Det Jyske Kunstakademi er der lige rettigheder 
for alle uanset køn, race, religion, seksuel orien-
tering, politisk tilhørsforhold, klassebaggrund, 
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser eller 
den enkeltes plads i akademiets struktur. Det er i 
forlængelse heraf akademiets politik, at enhver skal 
kunne færdes i vores miljø uden at blive udsat for 
grænseoverskridende adfærd.

Grænseoverskridende adfærd kan have en fysisk, 
ikke-fysisk, verbal eller ikke-verbal uønsket karakter 
og kan foregå mellem enkeltpersoner eller i gruppe-
sammenhænge. 

Det er ikke muligt på forhånd at give en klar defini-
tion af grænseoverskridende adfærd, da den opstår 
som en overskridelse af sociale normer, der er 
under konstant forandring og afhængig af kontekst. 
Den kan eksempelvis opstå som mobning, chikane 
eller engangsforeteelser. Den kan være mere eller 
mindre overlagt og være ansporet af beruselse eller 
ustabile psykiske tilstande, men den kan også mani-
festere sig som systematisk manipulerende adfærd, 
der har som sigte at kontrollere andre uden deres 
vilje, og uden at den nødvendigvis har et kontrover-
sielt udtryk.

2) Særligt vedrørende ansatte
Ansatte har et særligt ansvar for undervisnings-
miljøet gennem deres ageren og skal fremme et 
inkluderende miljø, hvor den enkeltes grænser 
respekteres. 

Det er altid den ansattes, ikke den studerendes, en-
delige ansvar at sørge for, at grænseoverskridende 
adfærd i den ansattes tilstedeværelse ikke tolereres 
i undervisningsmiljøet.

Den undervisningsmæssige relation mellem den 
studerende og den ansatte hviler på et uegennyttigt 
princip fra den ansattes side. Dette er en forud-
sætning for, at man som underviser kan udøve 
en professionel bedømmelse af den studerendes 
indsats, og at man omvendt som studerende forstår 
underviserens vejledning som fagligt funderet. Af 
disse årsager er det derfor ikke tilladt for ansatte at:
- have seksuelle forhold til akademiets studerende.
- at anvende studerende som assistenter i undervi-
serens egen kunstneriske praksis.
- at tildele enkeltstuderende privilegier, såsom 
udstillingsinvitationer, i aktiviteter, man selv orga-
niserer.

Adfærdspolitik Det Jyske Kunstakademi
Ovenstående retningslinjer retter sig specifikt mod 
relationen mellem den enkelte studerende og ansat-
te. Det er således tilladt for ansatte at tilvejebringe 
grupper af studerende udstillingsmuligheder eller 
lignende, så længe der ikke forekommer en udvæl-
gelse, som kan forskyde forholdet mellem enkelte 
studerende og den ansatte.

3) Særligt vedrørende studerende
Hvis underviseren ud fra pædagogiske hensyn 
skønner, at en studerende ikke er i stand til at mod-
tage undervisning, eller at vedkommende deltager 
i undervisningsmiljøet på en måde, der er grænse-
overskridende, kan den studerende blive bedt om 
at forlade akademiets område.

Adfærdspolitikkens regelsæt gælder ikke kun 
undervisningsmiljøet men omfatter også i bredere 
forstand det studiemiljø, der udfolder sig uden de 
ansattes tilstedeværelse i tilknytning til akademiets 
øvrige aktiviteter, såsom aften- og weekendarbejde 
på akademiets grund, fester, studieture, ferniserin-
ger ude af huset mm. 

Retningslinjerne gælder indtil det øjeblik, hvor den 
ansattes kontraktlige tilknytning ophører, eller den 
studerende ikke længere er indskrevet på studiet.

4) Sanktioner i tilfælde af grænseoverskridende 
adfærd.
Eventuelle sanktioner mod udøveren af den græn-
seoverskridende adfærd skal være proportionelle 
med forteelsens karakter.

Grænseoverskridende adfærd kan udløse en advar-
sel eller ved overskridelser af særlig grov eller gen-
tagen karakter resultere i afskedigelse/bortvisning.

Det er rektor, der tager stilling til sanktioner i 
forbindelse med grænseoverskridende adfærd. 
Hvis den grænseoverskridende adfærd er udøvet 
af rektor selv, er det bestyrelsen, der tager stil-
ling til sanktionen. Er bestyrelsen involveret i den 
grænseoverskridende adfærd, kontaktes Tal Trygt 
ved Studenterrådgivningen under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet.

Grundet tavshedspligt i personalesager kan ledel-
sen ikke i alle sager reagere med en offentlig udred-
ning af de sager, den behandler, selvom de munder 
ud i sanktionering. Det gælder i særdeleshed, hvis 
klageren vælger at være anonym. Sanktioner, der 
foretages mod ansatte eller studerende for at sikre 
studiemiljøets fortsatte trivsel, indebærer derfor 
ikke nødvendigvis også en åben diskussion om den 
konkrete sag. 

Det Jyske Kunstakademi ønsker at optræde som en 
åben institution og sætte alle relevante og væsent-
lige debatter vedrørende magtmisbrug og trivsel på 
dagsordenen i det omfang, det er juridisk muligt.

s5) Adfærdspolitikkens udførsel og vedligeholdelse
Det er ledelsens ansvar, at adfærdspolitikken løben-
de implementeres i institutionens arbejde. Dette 
sker både ved studieårets start, når nye studerende 
påbegynder uddannelsen, når der løbende er brug 
for at lodde trivslen i studiemiljøet eller ved stilling-
tagen i konkrete sager om grænseoverskridende 
adfærd. 

Desuden er det ledelsens ansvar at adfærdspolitik-
ken justeres, når nye forhold tilsiger dette.

6) Studiemiljøet på kunstakademier
Kunstværker kan indeholde grænseoverskridende 
materiale og udtryk eller benytte sig af strategier, 
der overskrider vante sociale barrierer. Samtidig har 
den moderne kunsthistorie i mange tilfælde udvik-
let sig netop i kraft af en lang række overskridelser 
af faget som disciplin i en stadig søgen mod en 
udvidelse eller forandring af dets grænser. Værket 
må derfor betragtes som et rummeligt sted med 
plads til kunstneriske eksperimenter.

I forlængelse af dette er det sociale miljø på et 
kunstakademi ofte uformelt. Der er grundlag for at 
udvikle dybe relationer studerende og undervisere 
imellem, idet de har omfattende personkontakt i lø-
bet af uddannelsen. Underviseren kan blive involve-
ret i emner omkring den studerende, der kan være 
yderst personlige (omend de investeres fagligt), og 
den studerende kan tillægge underviseren en stor 
tiltro i vurderingen af egne værker og kunsten som 
generelt felt.

Det Jyske Kunstakademi tager afstand fra at sådan-
ne forhold kan begrunde en grænseoverskridende 
adfærd udover værket eller retfærdiggøre opfor-
dringer til misbrug af enhver karakter.

Protokol i tilfælde af grænseoverskridende adfærd

Hvis du føler, at du er blevet udsat for eller har 
været vidne til grænseoverskridende adfærd, opfor-
drer akademiet dig altid til at reagere. 

Du kan gøre brug af en eller flere muligheder, alt 
efter hvad du er tryg ved, og hvad du synes passer 
til situationen:

Sig fra og italesæt problemet i situationen 
Akademiet opfordrer til, at konflikter i forbindelse 
med grænseoverskridende adfærd løses så tæt på 
situationen som muligt. Oplever du grænseover-
skridende adfærd, så sig fra og italesæt problemet. 
Inddrag andre tæt på i samtalen. 

Hvis du oplever grænseoverskridende adfærd, 
som ikke er rettet mod dig, og ikke reagerer, bliver 
du medproducerende i den dynamik, der sætter 
standarden for, hvilken opførsel miljøet tolererer og 
bliver dermed en aktiv del af problemet.
Hvis du bliver konfronteret med, at du selv udviser 
grænseoverskridende adfærd, så tag altid henven-
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delsen seriøst. Indgå i en samtale om det skete, 
anerkend at den anden kan have en anderledes 
oplevelse af situationen og forklar, hvorfor du op-
træder, som du gør.

En adfærdspolitik kan anspore til afsigelse af ende-
gyldige domme, men den kan i lige så høj grad fun-
gere som et værktøj til løbende forhandling af de 
sociale normer gennem samtale. Sådanne samtaler 
kan være svære at tage men udgør en værdifuld 
investering i det fælles studiemiljø.

I undervisningssituationer er det altid tilladt at tage 
en kort timeout på 5-10 minutter, for at tage sådan-
ne samtaler.

Kræver situationen en mere omfangsrig udredning, 
kan man aftale at udvide med en mere dybdegåen-
de samtale senere.

Omvendt kan der være situationer, der ikke giver 
anledning til eller mulighed for øjeblikkelig samta-
le mellem de implicerede parter, hvis hændelsen 
eksempelvis har været for voldsom til, at man 
kan indgå i samtale, og en anden form for løsning 
derfor må søges.

Nedskriv hvad du har oplevet
Hvis man er blevet udsat for grænseoverskridende 
adfærd, kan det være værdifuldt at nedskrive ens 
oplevelse af hændelsen så snart, man har mulighed 
for det og på en nuanceret måde gøre rede for, 
hvori overskridelsen efter ens opfattelse består. En 
skriftlig redegørelse tæt på situationen kan gøre 
efterfølgende diskussioner om hændelsen mere 
nuancerede, da karakteren af bestemte ytringer, 
kropslige udtryk eller en særlig kontekst kan være 
udslagsgivende for hvordan, handlinger bliver 
opfattet.

Tag fat i en medstuderende du har tillid til
Tag fat i en studerende, du har tillid til, og sæt dem 
ind i situationen. Fortæl, hvad du har oplevet og 
drøft, hvad der skal gøres herfra.

Kontakt Trivselsgruppen
De studerende på Det Jyske Kunstakademi har 
dannet Trivselsgruppen, der håndterer spørgsmål 
vedrørende trivsel. 

Tag fat i en ansat
Tag fat i en ansat, du har tillid til, og sæt dem ind i 
situationen. Vedkommende vil derefter tage sagen 
videre. Alle ansatte har tavshedspligt i sager vedrø-
rende studerende og personalesager.

Det Jyske Kunstakademi tager alle henvendelser 
alvorligt, uanset karakteren af henvendelsen.

Tag kontakt til Studenterrådgivningen
Kulturministeriet har oprettet Tal Trygt, et særligt til-
bud for kunststuderende under Studenterrådgivnin-
gen, hvor du anonymt kan henvende dig på telefon 
70 26 57 00 og booke en tid til anonym rådgivning 
indenfor 48 timer i hverdage. 
https://www.srg.dk/da-dk/faa_hjaelp/tal-trygt.aspx 

Kontakt politiet
Hvis den grænseoverskridende adfærd har en ulov-
lig karakter, kan du anmelde hændelsen til Østjyl-
lands Politi på telefon 114.

At reagere overfor grænseoverskridende adfærd.

Hvis man selv bliver udsat for eller er vidne til 
grænseoverskridende adfærd, kan det være svært 
at reagere på en rationel og hensigtsmæssig måde 
med det samme. Følelser, der opstår undervejs i 
hændelsen, kan fylde alt i øjeblikket og hindre de 
tilstedeværende i at gribe ind. Passivitet i situa-
tionen kan videre føre til, at man ikke senere får 
italesat problemet, da ens oprindelige reaktion kan 
virke som en anerkendelse af den grænseoverskri-
dende opførsel.

Det er af samme årsag anbefalelsesværdigt at 
reagere så tæt på situationen som muligt, uanset 
hvilken af ovenstående henvendelsesformer man 
vælger. De tilstedeværendes hukommelse er mere 
udførlig, jo tættere på hændelsen man befinder sig, 
hvilket giver et mere tydeligt og nuanceret ud-
gangspunkt at diskutere hændelsen ud fra.

Med hensyn til studiemiljøet er det at foretrække, at 
adfærdssager ikke får lov at ligge og ulme. Og ikke 
mindst: den forurettedes tilstand kan forværres som 
konsekvens af en længere periode uden samtale 
om hændelsen.

Akademiet anbefaler af disse forskellige årsager, 
at man ytrer sig så hurtigt som muligt i forbindelse 
med grænseoverskridende adfærd.

Omvendt er det aldrig for sent at henvende sig med 
en oplevelse. Senere henvendelser vil altid blive 
taget alvorligt.

https://www.srg.dk/da-dk/faa_hjaelp/tal-trygt.aspx
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Bibliotek

Materialerne kan hjemlånes efter gældende 
regler (opslag i biblioteket). Akademiet 
råder over et mindre bibliotek med 
bøger, tidsskrifter m.m. Bogsamlingen 
fokuserer på kunstnermonografier om 
nulevende kunstnere, udstillingskataloger, 
samtidsrelevant kunsthistorie og -teori, 
opslagsværker m.m. Biblioteket finder du på 
1. sal, og du kan låne bøger med hjem ved at 
udfylde en hjemlånsblanket. Tidsskrifterne 
finder du også i biblioteket. De sidst 
udkomne eksemplarer er ikke til hjemlån, 
men du kan læse dem i biblioteket. Ældre 
eksemplarer kan hjemlånes. 
Biblioteksassistent: Benjamin Krog Møller: 
bibliotek@djk.nu

Print og kopiering

Det er tilladt for studerende at bruge 
printeren i Medielaboratoriet til at printe 
materiale i forbindelse med undervisningen, 
dit kunstneriske arbejde og til PR ved 
udstillinger i Splab. Printeren kan ikke bruges 
til private anliggender. Ekstra papir kan 
hentes på kontoret. 
Hvis der er fejl på printeren, kontaktes pedel 
Ole Noller Nygaard på mail: pedel@djk.nu. 

Udgiftsrefusion

Hvis du efter aftale har udlæg, som ønskes 
refunderet, skal du udfylde et skema, der 
findes på www.djk.nu under studieservice. 
Alle kvitteringer skal vedlægges og afleveres/
sendes til administrator Hanne Juel på mail: 
djk@djk.nu.

Udlån af teknisk udstyr

Du har mulighed for at reservere og låne 
digitale foto- og videokameraer, mikrofoner 
m.m. Du kan også låne en projektor, men 
kun til brug på akademiet. Det meste udstyr 
findes i de blå skabe i gangen ved Splab/
fotostudiet. Enkelte ting skal dog udlånes fra 
kontoret.
Fremgangsmåde ved udlån af teknisk udstyr:
• Du reserverer udstyret på listerne, som 

findes i mappen i det blå skab. 
• Du udfylder og underskriver en kontrakt 

(samme mappe). 
• Udstyret tager du selv i skabet (eller hen-

ter på kontoret).
• Når du returnerer udstyret, så sæt det 

tilbage i skabet på samme plads (se tekst 
på hylderne) og streg din kontrakt over i 
mappen. 

Du kan låne udstyret maks. 1 uge ad 
gangen. Afgangsstuderende kan dog 
ansøge om forlængelse af perioden. Du er 
ansvarlig for udstyret under brug, og du er 
erstatningspligtig i tilfælde af bortkomst eller 
skader på udstyret.

Vær opmærksom på, at du selv skal sørge 
for batterier. Ved køb af nye batterier kan du 
få refunderet udgiften hos administrator. Du 
kan ansøge om at langtidslåne akademiets 
AV-udstyr i undervisningsfrie perioder 
til egne projekter. Ansøgningen rettes 
til Frontdesk (Susanne Brokmann) med 
angivelse af projektets art, hvilket udstyr samt 
låneperiodens længde.

Lån af udstyr sker på eget ansvar, og låneren 
hæfter for skade, tab eller tyveri. Låner 
anbefales at have en indboforsikring, der 
dækker ovenstående.

Akademiets AV-ansvarlige annonceres på 
hjemmesiden. I tilfælde af defekt udstyr 
kontaktes leder af medialab Stefan A. 
Pedersen: sap@djk.nu 

Affald

Den enkelte studerende rydder op efter 
sig selv. Restaffald smides i den store 
blå container i gården. Pap/papir smides 
i den lille blå container i gården. Småt 
glasaffald skal bortskaffes i affaldssortering, 
eksempelvis ved Paradisgade.
Storskrald bortskaffes et par gange i 
semestret. Datoer offentliggøres på mail. 
Kontakt Ole Noller Nygaard (pedel@djk.nu) 
for mere information om sortering af affald.

Sikkerhed og miljø

Studerende er ansvarlige for at tage hensyn 
til risiko for natur og arbejdsmiljø i deres 
omgang med materialer og kemikalier på 
akademiet. Giftige stoffer skader ikke kun dig 
selv - det kan skade din naboer i atelieret og 
naturen, så tænk over, hvad du arbejder med 
og hælder i kloarken.

Derfor gælder følgende regler på akademiet:
• Rygning er kun tilladt i gården.
• Overnatning er strengt forbudt pga. 

brandfare.
• Organiske opløsningsmidler f.eks. terpen-

tin er forbudt på akademiet og er stærkt 
forurenende i afløbet.

• Madaffald skal ikke opbevares på ateli-
erplads eller efterlades i gården, da det 
giver rotter og skimmelsvamp, som er 
sundhedsskadeligt.

Vær altid opmærksom på:
Sundhed & arbejdsmiljø
Brandfare
Natur & miljø

mailto:bibliotek@djk.nu
mailto:pedel@djk.nu
http://www.djk.nu
mailto:djk@djk.nu
mailto:sap@djk.nu
mailto:pedel@djk.nu
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Information om udveksling

Akademiet har udvekslingsaftaler med flere 
udenlandske akademier, hvor det er muligt 
at få Erasmus+ eller KUNO-stipendier med. 
Bemærk pga. Brexit er UK ikke længere en 
del af Erasmus-programmet. Tal med Susanne 
Brokmann om det tekniske og hvilke aftaler, 
akademiet har. Faglige spørgsmål vendes 
med din studievejleder. Som studerende skal 
du selv researche mulighederne for udveks-
ling. Det er i visse tilfælde muligt at etablere 
nye aftaler med øvrige akademier eller kunst-
neriske uddannelser, men her må forventes 
lidt længere administrationstid. Tekniske 
spørgsmål rettes til Susanne Brokmann på 
mail: frontdesk@djk.nu. 

NB! Det er ikke muligt at udveksle på 1., 2., 6. 
og 10. semester.

DJK har i ramme af Erasmus+ udvekslingsaf-
taler med følgende akademier: 
• Kunsthøgskolen, Oslo
• Academy of Fine Arts, Helsinki
• University of Bergen, Fine Arts 

department
• Staatliche Hochschule für Bildende 

Künste, Frankfurt
• Hochschule für Bildende Künste, Hamburg
• Academy of Fine Arts, Vienna
• Iceland Academy of Fine Arts, Reykjavik

Følgende akademier er medlem  
af KUNO-netværket:
• Danmark:  

Funen Art Academy 
Jutland Art Academy 
Royal Danish Academy of Fine Arts

• Estland: Estonian Academy of Arts
• Finland:  

Turku University of Applied Sciences 
University of the Arts Helsinki, Academy 
of Fine Arts

• Island: Iceland University of the Arts
• Letland: Art Academy of Latvia
• Lithauen: Vilnius Academy of Arts
• Norge:  

University of Bergen, Faculty of Fine Arts, 
Music and Design 
Oslo National Academy of the Arts 
Tromsø Academy of Contemporary Art 
and Creative Writing, University of Tromsø 
Trondheim Academy of Fine Art

• Sverige:  
Konstfack University of Arts, Crafts and 
Design 
Malmö Art Academy 
Royal Institute of Art 
Umeå Academy of Fine Arts 
University of Gothenburg,  
Valand Academy

Erasmus+ aftaler som evt. kan fornyes ved 
efterspørgsel
• Universitetet i Tromsø, Norge
• Hochschule für Künste, Bremen

Yderligere aftaler kan indgås med akademier 
inden og udenfor EU. Udveksling uden for 
KUNO og Erasmus+ er muligt, men vil være 
uden stipendium og kan have undervisnings-
afgifter. 

Udveksling og udlandsrejser

Akademiet ansøger hvert år om midler til 
studierejser fra Ny Carlsbergfondet. Såfremt 
dette imødekommes, har du som individuel 
studerende mulighed for at søge om støtte 
til rejser i forbindelse med research af et 
udvekslingssted eller anden fagrelevant rejse. 
Studerende uden Erasmus- eller KUNO-støtte 
kan endvidere søge støtte til selve opholdet.

Ansøgningen skal indeholde: 
• Rejsens fakta: destination og forventet 

rejsetidspunkt.

• Motiveret begrundelse: hvad er formålet 
og det forventede udbytte med turen? 
Hvorfor er rejsen (udvekslingen, udstil-
lingsaktiviteten osv.) vigtig for din prak-
sis? Beskriv konteksten (stedets profil og 
relevans, det er ikke nok bare at anføre 
stedets navn).

• Anfør eventuelle kontakter, der allerede 
er skabt, eller anden forberedelse du har 
gjort forud for rejsen.

• Budget med anførelse af billigste rejse- 
og overnatningsudgifter.

Der ansøges om rejsestøtte en gang hvert 
semester. Næste deadline er d. 7. april 2021. 
Ansøgningen sendes som PDF med tydeligt 
navn anført til Hanne på mail djk@djk.nu. 
Ansøgningen vil blive behandlet af fakultetet 
på førstkommende fakultetsmøde. Tilsagn og 
afslag meddeles på mail.

Kriterier:
Støtten søges og begrundes individuelt. Man 
kan derfor ikke søge to studerende sammen, 
selvom man rejser sammen. Der kan eksem-
pelvis være forskellige faglige grunde til at 
søge det samme akademi for udveksling. Da 
midlerne tildeles som tilskud til faglig udvik-
ling, skal begrundelserne således også være 
individuelt fagligt funderede.

Tidligere modtaget støtte i samme bevil-
lingsperiode tages dog også i betragtning i 
uddelingen, idet akademiet ønsker at støtte 
det bredeste mulige udsnit af studerende (en 
bevillingsperiode strækker sig over ca. et år, 
men følger ikke nødvendigvis kalenderåret 
eller skoleåret. Nye midler fra Ny Carlsberg-
fondet ankommer typisk i foråret).

Det er ikke nødvendigvis en fordel at besøge 
mange udvekslingssteder i forhold til at få 
tildelt støtte. Fakultetet kigger på reelle behov 
og velbegrundede besøg, dvs. need-to-have 
versus nice-to-have.

Der gives ikke støtte til allerede afholdte 
rejser.

I tilfælde af tilsagn aflægges der efter rejsens 
afslutning en rapport med beskrivelse af 
turen samt overvejelser om udbytte af turen 
(ca. 1 side). Rapporten vil indgå i den endeli-
ge afrapportering, som akademiet laver til Ny 
Carlsbergfondet. Rapporten samt kvitteringer 
afleveres til Hanne Juel senest 3 uger efter 
hjemkomsten, hvorefter udgifterne refunderes 
op til det tildelte beløb.

Rejsetilskud til individuelle rejser

mailto:frontdesk@djk.nu
mailto:djk@djk.nu
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Barsel
Som studerende har man ret til barsel, hvis 
man bliver forælder. Periode for barselsor-
lov meddeles studiesekretæren. Det er den 
studerendes eget ansvar at søge ekstra klip 
hos SU.

Sygeorlov
Som studerende har man ret til sygeorlov, 
hvis man bliver langtidssyg. Dette kræver en 
lægeerklæring og skal meddeles studiesekre-
tæren. Det skal desuden meddeles studiese-
kretæren, når man vender tilbage til studiet. 
Bliver man syg inden semestret er afsluttet, 
vil man som hovedregel ikke have gennemført 
semestret. Det vil dog bero på en individuel 
vurdering, om semestret er delvist gennem-
ført og i hvilke omfang. Når man vender 
tilbage til studiet, har man mulighed for at 
søge ekstra SU for sygeperioden. Dette skal 
den studerende selv sørge for.

Under en sygeorlov kan man ikke modtage 
undervisning. Man kan ikke bruge sit atelier 
og vil blive bedt om at rydde atelieret, hvis 
sygeorloven går ind i et nyt semester. 

Akademiets undervisning er nomineret til 5 
års fuldtidsstudium og forløber i årshjul. Dvs. 
at man efter en sygeorlov ikke nødvendigvis 
er det rette sted i studieåret. F.eks. kan man 
ikke fortsætte på 4. år, før man har gennem-
ført 3. års opgave (3. årsudstilling). Studeren-
de opfordres til at tale med studievejlederne 
om, hvordan man bedst vender tilbage efter 
en sygeorlov.

Ordinær orlov
En ordinær orlov er en egentlig pause i studi-
et. Under en sådan orlov er man inaktiv stu-
derende og har ikke ret til SU. Man har intet 
atelier og deltager ikke i undervisningen. Der 
gives ikke orlov på første år. Der er ingen stu-
dievejledning under orlov, og den studerende 
forventes tilbage efter orlovens udløb.

Der er følgende betingelser for at ordinær 
orlov kan gives: 
at den skal foregå i hele semestre 
• at den studerende vender tilbage på rette 

sted i årshjulet
• at den ordinære orlov meddeles studie-

administrationen og studievejleder inden 
afslutning på det foregående semester

En studerende, der f.eks. er et halvt år forsin-
ket, kan således få 6 måneders orlov, hvorved 
man vender tilbage på rette sted i årshjulet. 
Der kan sammenlagt give max. 12 måneders 
ordinær orlov i et studieforløb. 

Barsel, sygeorlov og ordinær orlov 
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