
Poster Work – how posters work… 

Billednat/Art Night for alle skolens billedkunst- og Visual Arts-elever 

Nørre G d. 17. marts 2016 kl. 16 - 19.30 

Gæstekunstner: Heidi Hove 

 

I år stiller vi skarpt på plakaten. Hvilken rolle spiller den inden for kunsten, og hvad kan 

den i det hele taget? Vi har til aftenen inviteret kunstneren Heidi Hove, som med sine 

kunstneriske værker konstant stiller spørgsmål ved de private og offentlige rums 

muligheder og begrænsninger i form af installationer, objekter og interventioner. Efter et 

oplæg fordeles alle elever på forskellige workshops og arbejder med forskellige måder at 

fremstille en plakat på. 

 

Aftenen afsluttes med en samlet udstilling af alle plakater.   

   

 

Om plakaten som genre: 

Plakaten spiller en kæmpe rolle i diverse sammenhæng, og kan i dag såvel som historisk 

set, anses som et af de vigtigste visuelle medier. Plakaten er både billig og hurtig at 

producere og distribuere, og kan samtidig være et uundværligt instrument for officielle 

deklarationer og propagandainitiativer, både fra magthavere og oppositionelle bevægelser. 

Derudover har plakaten spillet en kæmpe rolle for kunstnere, som har taget mediet til sig i 

forskellige kunstneriske værkytringer. Hvem kender fx ikke Toulouse-Lautrecs cancan-

danserinder? Plakaten, som kunstnerisk værk, kan samtidig løfte sig ud over det 

dekorative, hvorigennem plakaten kan blive til en visuel udfordring til, hvordan vi former 

vores verden.  

 



 

Poster workshops: 

I forskellige medier fremstiller vi plakater i A3-format. Alle plakater skal have et særligt 

budskab eller statement, der skal formidles via forskellige teknikker. I kan vælge mellem 

maleri/tegning, linoleumstryk, collage eller Photoshop. I skal tilmelde jer via 

spørgeskemaet på Lectio. Billednat svarer til 2 moduler, og aftenen er obligatorisk.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Om gæstekunstneren: 

Heidi Hove har desuden kurateret en lang 

række udstillinger i ind- og udlandet, heriblandt 

’Lokal Global Plan’ og den igangværende 

internationale udstillingsrække ’Deadplan 

Exchange’. Samtidig har hun været med til at 

drive udstillingsstedet Koh-i-noor og Sydhavn 

Station, hvor plakaten spiller en stor rolle i 

deres kunstneriske ytringer.  

 


