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Uge opgave 38, Rumlig form og billedmontage/collage 
 
 

Opgave  
 

Appropriation – kageskulptur … Den store bagedyst! 
Du skal nu lave et portræt af en person, men på en lidt utraditionel måde, du skal 
nemlig lave en kage, som passer til denne person.  
 
 

1. del. Kagefremstilling/køb 
 
Bag en kage selv eller udvælg en flot og lækker kage hos bageren. Lav et par skitser 
af den og en arbejdstegning. Dvs. en tegning der kan hjælpe dig til at genfremstille 
kagen.  
 

2. del Kagefremstilling ud fra den bagte eller købte kage. 
Kagen skal derefter laves på ny skal laves af  ikke-spiselige materialer. Kagen 
skal desuden være mindst dobbelt så stor som den fra bageren. 

 
Lav en A4 side (på computere), hvor du til sidst laver en opskrift med de ”ikke 
spiselige” materialer. 
 
Materialeforslag: 
Noget der er rigtig sjovt at eksperimentere med er at genskabe flødeskum. Hvis man 
pisker sæbespåner op med lidt vand, så kan man være heldig at få noget, der ligner 
flødeskum. Her er det rigtig godt at tænke kreativt hvad angår materialevalg. En bund 
til en tørkage kan f.eks. laves af et par lag bølgepap limet sammen og malet med 
acryl maling. Et pyntejordbær kan skæres ud af en vaskesvamp, Kajkager kan formes 
af en engangsvaskeklud malet grøn osv. osv.. 
 

3. del. Opgaven afsluttes med (3. del) at du laver en fotocollage, hvor foto af den 
færdige kage samt et foto af den portrætterede person er sat sammen. På 
billedet skal der desuden være en eller anden form for skrift. Du må gerne 
tænke opgaven som en plakat-opgave, at det er en plakat af den udvalgte 
person du ender med at lave. I må gerne lave en kombination af klippede ting 
med saks og så digital billedbehandling. I kunsthistorisk sammenhæng er et 
sådan billede en fotomontage. Det blev f.eks. anvendt under 2. Verdenskrig af 
kunstneren John Heartfelt, der har lavet en masse spændende politiske plakater 
imod Hitler. 
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4. del. Det skriftlige til denne opgave kan være både kommentarer til 
arbejdsprocessen, men det kan også være udførelsen af en opskrift til den kage, 
hvor der er brugt ikke-spiselige materialer. Det er en rigtig god idé at 
fotografere lidt under arbejdsprocessen. 
 

 
Appropriation: 
Dette begreb er blevet meget anvendt i nyere kunst, kunstnere lader sig inspirere af 
samtidens visuelle kultur og bruger elementer fra den. Det kan både være angående 
inspiration fra materialer, teknikker og arbejdsformer eller f.eks. situationer og 
begivenheder. 
 
Appropriationskunst:  
Kunstretning der udvikledes i New York i begyndelsen af 1980´erne. Begrebet 
appropriation refererer ofte til brugen af lånte elementer i tilblivelsen af et nyt værk. 
De lånte elementer kan omfatte billeder, former eller stilindslag fra kunst- eller 
populærkulturen, eller det kan dreje sig om materialer eller teknikker fra ikke-
kunstneriske sammenhænge. Ved at integrere udefrakommende elementer i en ny 
kunstnerisk sammenhæng forandres objekternes oprindelige betydning, og 
bagvedliggende bestemmelser og hensigter for fx reklamebilledet tydeliggøres for 
beskueren. Siden 1980'erne har begrebet desuden refereret mere specifikt til den 
praksis at citere fra en anden kunstner for at skabe et nyt værk. 
http://www.kunsthallennikolaj.dk/index_subpage.asp?subpageIDX=325&mainpageI
DX=96m  
 

         
 
NB: Det vil være rigtig fint, hvis I tager kagerne med på næste netseminar, så vi kan lave en 
holdudstilling med dem, måske lave en bagedyst med afstemning? Jeg kan godt finde en der kan 
lege Blomsterberg. 
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Kunstneren John Heartfield (nogle plakateksempler) 
 

          
 
Mette Blomsterberg 
 

 

http://www.metteblomsterberg.dk/koeb-
online.aspx?gclid=CLmqiMvf28ACFcgAcwodfl0AWA  
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