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Introduktion til Selvportræt 

 
Velkommen til Louisiana Undervisning!  

 
Louisianas lærerpakke består af:  
 
 
En lærervejledning, som indeholder:  
· Introduktion til udstillingen Selvportræt  

· Gennemgang af udvalgte temaer, kunstnere og værker fra udstillingen 

· Forslag til litteratur, links o.a.  
 
 
En PowerPoint-præsentation, som indeholder:  

· Billeder af de nævnte værker fra udstillingen samt perspektiverende billedmateriale  
 
 
Hvordan bruger jeg Louisianas lærerpakke?  

Lærerpakken henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at introducere deres elever til 

udstillingen Selvportræt. Den kan anvendes i folkeskole, gymnasiet, HF, seminariet eller andre 

steder. Ideen er at give dig som underviser et godt afsæt til at arbejde med selvportrættet som 

motiv og genre med udgangspunkt i udvalgte værker og kunstnere. 
 
 

 

  

 

Andy Warhol, Selvportræt med kranium, 1978 

 
 

Praktiske oplysninger 

 Bestil et 1 eller 2 timers undervisningsforløb på tlf. 49190719 tirsdag til fredag ml kl. 9-14. Pris:  
1 time: kr. 350,- 2 timer: kr. 750,-. Vælg mellem 1 eller 2 timers undervisningsforløb i udstillingen 
eller 2 timers undervisningsforløb med et værkstedsbesøg inkluderet. Læs mere på 
www.louisiana.dk/undervising 

 
Ved et besøg på egen hånd skal jeres ankomst anmeldes i forvejen. Det er muligt at bestille borde 
i caféen til medbragt mad. Når du bestiller undervisning på Louisiana forventer vi, at du følger 
med klassen rundt i udstillingen sammen med en kunstformidler. Undervisningen er 
dialogbaseret, hvilket gælder ifht. eleverne, men du er også meget velkommen til at deltage i 
samtalen. 
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Nan Goldin, Nan en måned 

efter at være blevet tævet, 

1984 

 
 
Mig, mig, mig! 
 

 

Hvad er et selvportræt? Hvorfor skaber kunstnere selvportrætter? Og hvordan adskiller disse 

portrætter sig fra familiealbummets billeder eller den ”mig-branding”, der finder sted på fx 

Facebook, Youtube, Flickr og Tumblr hver dag?  

 

Selvportrættet ”boomer” i dag; ikke kun inden for kunstens verden, hvor mange kunstnere bruger 

sig selv som materiale, men også indenfor de sociale medier. Selvportrættet er for længst rykket 

ud af kunstnerens atelier og mørkekammer og ind i et offentlig rum. Den tekniske udvikling af 

smartphones og kameraer har gjort selvportrætteringen let for enhver, hvilket falder sammen 

med et øget behov for at definere sig selv for omverden.  

 

Selvportrættet handler, uanset om det er taget af en professionel eller amatør, basalt set om at 

fortælle verden hvem jeg er, hvordan jeg ser ud og måske hvordan jeg har det – her og nu! 

Fotografen Nan Goldin tror fx fuldt og fast på, at fotografiet kan afspejle hende selv og hendes liv 

fuldstændig rent. ”Jeg vil vise nøjagtig, hvordan min verden ser ud, uden glamourisering og 

glorificering”, siger hun og hentyder bl.a. til fotografiet fra 1984, hvor hun har fået bank af sin 

kæreste.  

 

Selvportrættet handler dog også om, hvordan jeg gerne vil fremstå i andres øjne, dvs. om 

identitets skaben og selvfremstilling. For portrættet er ikke et neutralt spejlbillede. Det bliver til 

som et resultat af en række valg som posering, mimik, tøj, baggrund, farver, stil osv.  

 

Når kunstnerne portrætter sig selv, reflekterer de over, hvad dette ”selv” er og spørgsmål 

formuleres som i nogle tilfælde rækker ud over det enkelte individs ønske om selvforevigelse og 

selviscenesættelse.  

 

På Louisianas udstilling Selvportræt er udtrykkene mangfoldige. Med 150 værker i alt fra det 20. 

og 21 århundrede udfolder udstillingen det naturalistiske selvportræts historie fra den tidlige 

modernisme til i dag og undersøger skiftende forståelser af selvet gennem tiden. Udstillingen er 

opdelt i ni løse grupperinger. 
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Et historisk rids 
 

 

I år 1433 maler Jan Van Eyck et detaljeret portræt af sig selv med rød chaperon. Portrættet 

regnes for at være det tidligst kendte selvportræt og er et udtryk for en ny interesse for 

selvfremstilling i tiden.  

 

Renæssancens menneskesyn og øgede individualisering lægger grunden for det moderne 

selvbillede, kunstnerbegreb og selvportrættet som genre. Nu opfatter kunstneren sig ikke 

længere som almindelig håndværker, men som en fri åndsarbejder, og selvportrættet afspejler 

hans nyvundne status i samfundet og fungerer som visuelt visitkort, der skal sikre hans 

eftermæle. Det er også i Renæssancen, at glasspejlet bliver opfundet og herefter udbredt til hele 

Europa. Grundlaget for at se og fortolke sig selv er lagt.  

 

Når Henri Matisse, Gabriele Münter og Edvard Munch ca. 400 år senere vælger at portrættere 

sig selv, er traditionen for selvportrættering vel etableret og nu influeret af romantikkens 

forestillinger om ”det kreative geni” eller kunstner - bohemen. Selvportrættet bliver vist som en 

repræsentation af kunstneren og dennes psykologiske tilstand eller eksistentielle og sociale 

vilkår.  

 

Med fremkomsten af den psykoanalytiske teori bliver selvportrættet problematiseret. I stedet for 

at se selvportrættet som en reproduktion af et eksisterende selv, fremhæver den, at der altid er 

tale om produktion af et nyt selv. Et nyt forenklet billede sprog baseret på at beskrive ubevidste, 

irrationelle drivkræfter ses fx hos en kunstner som Egon Schiele, som skaber intet mindre end 

170 selvportrætter i sit korte liv på 28 år.  

 

I anden halvdel af det 20 årh. og starten af 21. årh. er det påfaldende, hvordan mange, ofte 

yngre kunstnere bruger sig selv som emne, motiv og medie. Selvportrættet får karakter af 

undersøgelse; ikke af en sand og absolut identitet, men af forskellige aspekter af identiteter.  

 

 

 

 

 

PIONERER 

 
Hvis øjnene er sjælens spejl, hvilken sjæl gemmer der sig så bag de blå øjne i Emil Noldes 

ekspressionistiske portræt? Han maler to selvportrætter under 1. Verdenskrig; et som maler og 

et som privatpersonen Nolde i Selvportræt fra 1917.  

 

Blikket er selvportrættets centrum, og det ekspressive blik, der udtrykker mere end blot 

personens ydre, er tilbagevendende. Selvportrættets pionerer i starten af det 20 årh. maler ofte 

sig selv i en moden alder; siddende, stående, set forfra eller i trekvart profil, og for det meste 

med et alvorligt udtryk og blik. Til at beskrive personligheden eller sindstilstanden bruger 

kunstnerne også genstande, symboler, farver eller stilistiske virkemidler. 

 

 

 

Emil Nolde, Selvportræt 

(med lys pande), 1907 

 
 

 Jan Van Eyck, Portræt af      

en mand, 1433 
 

Egon Schiele, Selvportræt 

med påfuglevest, 1911 
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Jeg maler mig selv fordi jeg 

så ofte føler mig ensom og 

fordi jeg er det emne jeg 

kender bedst 

 - Frida Kahlo 

 

  

Frida Kahlo,  

Selvportræt med abe,  

1945  

 

 

Frida Kahlo maler sine første selvportrætter i midten af 20´erne. I Selvportræt med abe fra 1945 

poserer hun med et af hendes kæledyr, en edderkopabe. Med lange arme og fingre griber aben 

hende om halsen.  

 

Hvad er det for et billede Kahlo skaber af sig selv? Hun maler sit ansigt med de karakteristiske 

mørke øjne under store sammenvoksede øjenbryn, som træder tydeligt frem, fordi hendes hår er 

redt tilbage og samlet i en stor sløjfe. Ansigtet fremstår alvorstungt, næsten maskulint, uden smil 

og blikket er vendt direkte mod os, men fjernt. En stivnet maske; genkendelig med uden spor af 

store følelser. 

 

Kahlo skaber et selvbillede, som svarer til den måde hun gerne vil ses, men også afspejler 

hendes barske liv og skæbne. Som 18-årig er hun udsat for en trafikulykke som invaliderer 

hende, så hun resten af livet må leve med store smerter.  

 

Ofte må Kahlo udføre sine malerier liggende i sin seng. Hun får installeret et spejl over sengen, 

hvor hun kan betragte det motiv hun altid har ved hånden - sig selv. Hun maler sig selv med let 

aflæselige symboler og fortællinger, ofte iført mexicanske dragter. Aben bliver fx læst som en 

erstatning for hendes uopfyldte ønske om et barn eller som et symbol på seksuel lyst.  

 

Fra at være en perifer kunstner får Kahlo ”hit-status” i 80´erne, hvor hun bliver fremhævet som 

en af de første kunstnere der iscenesætter sig selv, på linje med kunstnere som Claude Cahun 

og den senere Cindy Sherman, som begge i deres selviscenesættelser gør op med tanken om, 

at der findes et ægte jeg.   

 

Frida Kahlo indtager i sine malerier forskellige roller som kvinde, som hustru til den mexicanske 

murmaler Diego Rivera, som kunstner, som mexicaner, som handicappet og som politisk aktiv 

kommunist. Hendes billeder knytter sig til surrealismen, til mexicansk folklore og til det klassiske 

selvportræts historie, hvor hun bl.a. lader sig inspirere af kendte renæssancemalere, som i 

maleriet fra 1926, Selvportræt iført fløjlskjole.          

 

 
Frida Kahlo, Selvportræt iført 

fløjlskjole, 1926 
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KUNSTNEREN I SIT ATELIER 

 

 

Et udbredt og klassisk motiv inde for selvportrættet er kunstneren i sit atelier, hvor kunstneren 

præsenterer sig selv i færd med at udøve sit erhverv foran staffeliet i sit atelier eller med pensel 

og pallet i hånden. Kunstneren fremstiller sig selv som skabende menneske, i en tilstand af 

inspiration eller i mangel på samme. Fx den danske J.F. Willumsen i sit maleri Selvportræt i 

malebluse (1933), hvor vi ser ham med udstrakte arme og et opgivende blik foran det tomme 

lærred. 

 

 

 

 
J.F. Willumsen, Selvportræt, 

1932 

  

 

 

 

David Hockney, Selvportræt 

med blå guitar, 1977 

 

 

 

I Selvportræt med blå guitar fra 1977 har den engelske kunstner David Hockney rykket sig selv 

tilbage i rummet. Han er fordybet i en tegning af en guitar, han har liggende foran sig på 

arbejdsbordet. Farverne står på en række, klar til brug. Rundt om Hockney står genstande, som 

fungerer som symbol på hans arbejde, teknikker og kunstneriske og kunsthistoriske 

inspirationskilder. Guitaren har fx været inspiration for Picasso ligesom stolen var et yndet motiv 

for Van Gogh. Hockney har hentet teknikker fra kubismen (kvindebusten) og pointillismens 

prikkede malestil (bordet). Også værkets titel skal ses i en større sammenhæng, da Hockney i 

1977 udgiver en række litografier med titlen Den blå guitar: Litografier af David Hockney, som var 

inspireret af Wallace Stevens, som var inspireret af Picasso. Litografierne refererer til et digt af 

Wallace Stevens, The Man with the Blue Guitar, fra 1937 

 

Landskaber, opstillinger, interiører og portrætter af familie, venner og bekendte er motiver, 

Hockney er kendt for. Det er ikke kun klassiske teknikker og medier, der optager kunstneren, 

som de sidste tre år også har arbejdet på i-pad og i-phone. Billederne, tegnet i appen Brushes, 

sender han dagligt til sine venner, og de fungerer som et selvbiografisk portræt af ham selv og 

de ting, der omgiver ham. Hockney har tidligere arbejdet med selvportrættet, som en form for 

dagbog. Da han var i midten af 40´erne, tegnede han sig selv dag for dag, seks dage om ugen.   

 

 
 

 
Figur 1David Hockney David Hockney, Fra: 12 

Selvportrætter, 2012 
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LIVETS GANG 
 
 

Selvportrættet er om noget et spor af livets gang. Den måske mest kendte kunstner, som har 

præsenteret sig selv over tid, er maleren Rembrandt. Han malede sig selv over flere perioder i sit 

liv, sidste gang som 63-årig.  

 

En anden systematik og teknik bruger Marc Quinn. Med sine portrætbuster, støbt i sit eget blod 

og opbevaret i frossen tilstand, opløser Marc Quinn det traditionelle selvportræt. Han laver en ny 

hvert 5. år, hvorved de også bliver et udtryk for tidens gang. Selvportrættet bruges til at udtrykke 

en personlig aldringsproces, men omhandler også menneskets uundgåelige vilkår; at vi alle skal 

dø. 

 

 

  

 

  

Marc Quinn, Selv II, 1996                                                   

Robert Mapplethorpe, Selvportræt, 1988  

 

 

 

Robert Mapplethorpe udfører sit selvstudie fra han er 26 år til sin død som 42-årig. De første 

fotografiske eksperimenter udfører han med polaroid kamera, senere i 70-80´erne bliver han 

optaget af at skildre forskellige sider af sin personlighed.  

 

De sidste portrætter, som selvportrættet fra 1988, er mere eksistentielle. Her er det som om 

ansigtet, rystet og udmarvet, er ved at gå i opløsning og samtidig træder det lysende, skarpt frem 

mod den sorte baggrund med øjne, der på en og samme tid udtrykker både styrke og frygt. 

Venstre hånd er rakt frem i billedet og knuger om en stav med et dødningehoved. Mapplethorpe 

synes i billedet fast besluttet på at kæmpe, men virker samtidig uhyggeligt bevidst om sin 

skæbne. Portrættet bliver hans sidste, da han dør året efter af AIDS.  

 

Fotografiet kan ses som et moderne vanitas. Det er betegnelsen for en type billeder, der var 

udbredt i Holland i 16. århundrede efter Reformationen og som omhandler livets skrøbelighed 

med symboler som kranier, blomster, sommerfugle og blafrende lys.  

 

Mapplethorpe er udover sine selvstudier kendt for nøgenstudier af mænd og kvinder, stilleben af 

blomster og portrætter af kunstnere og andre kendte fra bl.a. New Yorks kulturelle scene og 

undergrund.  
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OPLØSNING 
 

 
Fotografiet bliver mere og mere almindeligt fra 1860 og frem. 100 år senere har det næsten 

udkonkurreret det naturalistiske maleri. Billedsproget forenkles og går nærmest i opløsning, som 

i Francis Bacons mange malede selvportrætter, hvor han vender vrangen ud på sig selv og 

slører det personlige, sporene af et bestemt, klart defineret individ. 

 

Postmoderne teorier griber kunstverden fra slutningen af 60´erne. Teoretikerne påpeger, at det 

er umuligt at fremstille noget som helst, og ikke mindst ”selvet” nøjagtigt. Jean-Francois Lyotard, 

taler i La Condition Postmoderne (1979) om ”de store fortællingers død”. Mennesket kan ikke 

længere, fx gennem religionen, ideologi eller historie, få svar på spørgsmål som ”Hvem er jeg?”. 

Der bliver talt om identitetens krise. Selvet går i opløsning, og identiteten bliver flydende.  

 

 

 

  

Chuck Close, Selvportræt I-II, 1995 

 

Opløst i pixels som et skærm- eller mediebillede eller udflydende som var det spejlinger i vand – 

sådan fremtræder Chuck Closes selvportrætter fra 1995. De sort-hvide billeder, det ene forfra, 

det andet i profil, flimrer for øjnene af os. Tæt på oplever vi dem som abstrakte mosaikker, men 

set på afstand smelter billederne sammen, og vi ser Closes ansigt med sorte hornbriller, bar isse 

og skæg. 

 

Close maler, tegner og fotograferer billeder af venner, familie og sig selv og har arbejdet 

konsekvent med portrættet siden slutningen af 60´erne, i en periode hvor mange kunstnere 

vendte ryggen til det naturalistiske maleri.  

 

Men Closes selvfremstillinger er langt fra gammeldags. Udgangspunktet er altid et fotografi, der 

ofte er taget frontalt og minder om fotoet i passet, kørekortet eller forbryder albummet. Han 

overfører fotografiet til så forskellige materialer som akryl, akvarel, blyant, tusch, pastelkridt, 

grafik etc. igennem en langsommelig proces, hvor fotografiet bliver opdelt i et grid af felter, og 

hver enkelt felt bliver overført (malet, skraveret eller dubbet) på lærred eller papir.  

 

I Closes portrætter er der oftest ingenting i baggrunden, ingen symboler og intet der udtrykker 

følelser og social position. De frasiger sig en psykologisk læsning og fortolkning af et fast jeg, 

men er alligevel bl.a. på grund af sin størrelse, yderst insisterende og nærværende.  

Hvad er identitet?  

 
Identitet handler om 

tilhørsforhold. Vi kan 

beskrive os ud fra 

social klasse, familie, 

fag, civilstatus, 

politisk holdning, køn, 

alder, påklædning, 

udseende, forbrug 

etc. 

 

I løbet af det 20. årh. 

er rollerne dog blevet 

mindre fastlåste. De 

traditionelle 

familiemønstre er fx 

gået i opløsning og vi 

forstår ikke længere 

os selv blot ud fra 

køn og social 

herkomst. Vi må i 

højere grad skabe os 

selv og vores egen 

identitet. 

 

Massemedierne 

tilbyder nye roller og 

muligheder for 

selviscenesættelse; 

en iscenesættelse 

som finder sted som 

et løbende projekt i 

vores hverdag. 
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IRONI 

 
 

Ironi præger en stor del af selvfremstillingerne fra 90´erne og op. Ironi er en måde at udtrykke sig 

på, hvor man siger det modsatte af, hvad man mener og virker under forudsætning af, at 

modtageren gennemskuer budskabet. Kunstnerne driller, laver sjov og arbejder med 

overdrivelser og selvmodsigelser i sine selvfremstillinger. Vores forventninger bliver brudt og 

fordomme testet, når kroppen bliver brugt til at udforske spørgsmål omkring fx køn, seksualitet 

og race. 

 

Catherine Opie ironiserer bl.a. over en traditionel, idylliseret moderfremstilling, når hun bruger sin 

egen krop til at dokumentere en personlig historie om at stifte familie som lesbisk kvinde. Et 

ønske, der i det første portræt står skåret på hendes ryg og i det sidste viser hende nøgen med 

hendes ammende søn i sine tatoverede arme. 

  

 

  

 

 
 Catherine Opie, Selvportræt/ ammende, 2004               

Sarah Lucas, Selvportræt med spejlæg, 1996 

 

 

Sarah Lucas bruger også sit maskuline ydre til at teste vores forventninger til kvinderollen. I 

billedet Selvportræt med spejlæg (1996) overdriver hun de mandlige koder. Hun præsenterer sig 

selv, tilbagelænet med spredte ben, i ført t-shirt og cowboybukser. Askebærer og cigaretter er 

placeret for hendes fødder på det skakternede gulv.   

 

Lucas fremstår attraktiv, men samtidig truende. Dette er et subjekt, der har magten og kontrollen, 

hvilket bliver slået fast med et alvorligt blik, som bliver mimet af det humoristiske indslag; to flade 

spejlæg, som erstatter hendes bryster og ligeledes stirrer ud på os som to tegneserieøjne.  

 

Lucas fotografi stammer fra en serie på 12 selvportrætter, hvor hun poserer uhyre bevidst om de 

kulturelle koder, der ligger i kropsholdning, tøj og ansigtsudtryk. Ofte ser vi hende sammen med 

symbolsk ladede objekter og titler, der bliver brugt som seksuelt ladede jokes, som når hun fx 

placerer et kranie foran hendes skød i Selvportræt med kranium (1996) eller med en laks over 

skulderen i Med en laks på (1997). 
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SPEJLINGER OG EKSHIBITIONISME 
 

 

Udover chimpanser, er det kun mennesker, som kan genkende sit eget spejlbillede og ønsket om 

at skabe sit eget billede hører særlig den menneskelige historie til. Spejlet kan siges at være 

forudsætningen for, at selvportrættet opstår. Glasspejlet blev opfundet i 1400-tallets Venedig.  

Ved at lægge en tin eller kviksølvlegering bag en glasflade, kunne man fremstille spejle, som var 

klare og ikke forvrængede proportionerne som de tidligere metalspejle. Det gav nye muligheder 

for at se sig selv og portrættere sig selv vha. spejlet.  

 

Helen Chadwick poserer i Forfængelighed II (1986) i et barokt interiør i bare bryster, nedrullet 

kjole, guldhalsbånd og fjer foran et rundt spejl med reference til kunsthistoriske portrætter som fx 

Parmigianinos cirkulære selvportræt fra 1524. Kvinden som dekorativt objekt, forfængelighed og 

forgængelighed er temaer der sættes i spil i billedet, fortolket i et moderne, kvindeligt perspektiv.  

 

Selvfremstilling og selvforelskelse bindes sammen i den græske myte om Narcissus, som 

forelskede sig i sit eget spejlbillede. En myte som senere er blevet brugt symbolsk i 

psykoanalysen, som betegnelse for overdreven selvcentrering, og senere som en beskrivelse af 

vores tid, præget af individualisme og fokus på selvskabelse.  

 

 

 

 

 

Elke Krystufek, Fra: 

Paint(ing), 1998 

 

 

 

Den østrigske kunstner Elke Krystufek nedbryder grænsen mellem det private og offentlige rum, 

når hun i sine ekshibitionistiske og meget intime selviscenesættelser undersøger sig selv og sin 

nøgne krop med et kamera foran et spejl. Hun ser sig selv forfra med kameraet strakt ud foran 

sig. Billederne mimer på den ene side pornografiske iscenesættelser på den anden 

ungdomskulturens bekendelsesritualer. Men er det kun tale om selvopslugt narcissisme? 

 

Krystufeks værk er lige på, hårdt og nådesløst utildækket. Hun fremstår på en måde yderst ægte, 

men samtidig indtager hun tydeligt en rolle. Hun udstiller kvinden som begærsobjekt, men 

udfordrer samtidig dette billede.  

 

Krystufek har beskrevet sig selv som et spejl, der opfanger vores blik på hende, og returnerer 

vores billede af os selv for at skabe rum for refleksion. Foran hendes billeder bliver vi voyeurer, 

 
 
Helen Chadwick, 

Forfængelighed II, 1986 
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men vi bliver samtidig nødt til at forholde os til de idealer og tabuer, vi selv bærer rundt på og til 

de køns- og magtstrukturer, vi er omgivet af.  

 

Spørgsmål omkring identitet, køn og seksualitet afsøges i Krystufeks værk, som udover fotografi 

rummer tegning, maleri, video og installation oftest med selvportrættet som det bærende emne.  

Hun slog igennem med en performance i 1994 med titlen Satisfaction, hvor hun bl.a. onanerede 

foran publikum. Mindre provokerende er hendes serie af tegnede selvportrætter, som hun 

udgiver i bogen In the Arms of Luck (1999), hvor hun tegner sig selv i en naiv stil ofte omgivet af 

håndskrevet tekst. I værket Der var ingen kamp (2006) indskriver hun sin egen historie i en 

andens, nemlig den hollandske kunstner Jan Bas Ader, som forsvandt sporløst i 1975, da han 

ville krydse Atlanten i sin båd i forbindelse med et kunstprojekt. Krystufek færdiggør historien 

med sig selv som hovedperson. Hun har ofte spejlet sig selv og sine værker i andre kunstnere fra 

Van Gogh til Marilyn Monroe, og viser hermed hvordan også omgivelserne, og især 

massekulturen, er med til at skabe det moderne menneskes identitet. 

 

 

 

 

 Elke Krystufek, Der var ingen 

kamp, 2006 

 
 
Litteratur og links  
 

Bøger: 

Selvportræt, Louisiana Revy, 53. årgang nr. 1, september 2012 

Rune Gade, Kønnet i kroppen i kunsten: selvfremstillinger i samtidskunsten, 2005 

Steffen Heiberg, Danske portrætter, 2003 

Susan Bright, Autofocus, the selfportrait in contemporary photography, 2010 

 

Links: 

NGA Classroom: Who Am I? Selfportraits in Art and Writing 

http://www.nga.gov/education/classroom/self_portraits/act_intro_self.shtm 

 

EMU: Danmarks Undervisningsportal/ Billedkunst: Portrætter/ selvportrætter: 

http://www.emu.dk/gsk/fag/bil/temaer/index.html 

 

 

 

 

Louisiana Museum of Modern Art 2012 

Tekst: Mette Simonsen Nielsen. Redaktion: Elisabeth Bodin 

http://www.nga.gov/education/classroom/self_portraits/act_intro_self.shtm
http://www.emu.dk/gsk/fag/bil/temaer/index.html
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Powerpoint-præsentation 
 
 

 

 1. Andy Warhol, Selvportræt med kranium, 1978 

Andy Warhol er bevidst om sin egen selviscenesættelse, når han skaber et stort antal billeder af 

sig selv, som mere handler om, hvem han vil være end hvem, han er. Hans selvportrætter spejler 

en tid, hvor det er muligt for alle at opleve ”fifteen minutes of fame”. I Selvportræt med kranium 

får portrættet dog også en eksistentiel dimension i kraft af kraniet på hovedet, som symbol på 

døden. 

 

 

 

 2. Nan Goldin, Nan en måned efter at være blevet tævet, 1984 

Nan Goldin tror fuldt og fast på, at fotografiet kan afspejle hende selv og hendes liv fuldstændig 

rent. ”Jeg vil vise nøjagtig, hvordan min verden ser ud, uden glamourisering og glorificering”, 

siger hun og hentyder bl.a. til fotografiet fra 1984, hvor hun har fået bank af sin kæreste. 

 

 3. Jan Van Eyck, Portræt af en mand, 1433   

I år 1433 maler Jan Van Eyck et detaljeret portræt af sig selv med rød chaperon. Portrættet 

regnes for at være det tidligst kendte selvportræt og er et udtryk for en ny interesse for 

selvfremstilling i tiden. Maleriet er sandsynligvis malet, imens han ser sig selv i et spejl. 

 

 

 4. Egon Schiele, Selvportræt med påfuglevest, 1911 

Et nyt forenklet billedesprog der beskriver kunstnerens indre liv ses fx hos en kunstner som Egon 

Schiele, som skaber intet mindre end 170 selvportrætter i sit korte liv på 28 år. I sit Selvportræt 

med påfuglevest, ser vi ham med halvt lukkede øjne og røde læber, malet i en enkel, stiliseret og 

nærmest sitrende streg.   
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 5. Emil Nolde, Selvportræt (med lys pande), 1917 

Emil Nolde maler to selvportrætter under 1. Verdenskrig; et som maler og et som privatpersonen 

Nolde i Selvportræt fra 1917, hvor han præsenterer sig selv med lysende blå øjne, blåt slips og 

gul hat. Det udtryksfulde og direkte blik er centralt og skaber et billede af kunstneren som en 

betragter af verden.  

 

 6. Frida Kahlo, Selvportræt med abe, 1945 

Frida Kahlo maler sig selv med let aflæselige symboler og fortællinger. Det er et selvbillede, som 

måske svarer til den måde hun gerne vil ses, men også afspejler hendes barske liv og skæbne. 

Aben bliver fx læst som en erstatning for hendes uopfyldte ønske om et barn. Frida Kahlo 

indtager i sine malerier forskellige roller som kvinde, som hustru, som kunstner, som mexicaner, 

som handicappet og som politisk aktiv kommunist. 

 

 

 7. Claude Cahun, Selvportræt, 1928 

Den franske kunstner og forfatter Claude Cahun (1894-1954) tager allerede fra 1912 nogle af 

sine første iscenesatte selvportrætter og begynder at arbejde under forskellige kunstneriske 

pseudonymer. Hun er livet igennem optaget af rollen som kvinde, kunstner – og først og 

fremmest individ. I Selvportræt undersøger hun sit androgyne selv. 

 

 8. Frida Kahlo, Selvportræt iført fløjlskjole, 1926 

Selvportræt iført fløjlskjole er Frida Kahlos første selvportræt, som hun malede som en gave til 

hende skolekæreste, efter at han havde forladt hende. Maleriet rummer træk fra renæssancens 

portrætter, fx i poseringen og minder bl.a. om Leonardo da Vinci, Dame med hermelin, 1490. 

  

 

 

 9. J.F. Willumsen, Selvportræt i malebluse, 1932 

Den danske kunstner J.F. Willumsen har malet Selvportræt i malebluse, hvor vi ser ham med 

udstrakte arme og et opgivende blik foran det tomme lærred. Billedet er malet på hans 70 års 

fødselsdag. 
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 10. David Hockney, Selvportræt med blå guitar, 1977 

I Selvportræt med blå guitar fra 1977 ser vi David Hockney fordybet i en tegning af en guitar, han 

har liggende foran sig på arbejdsbordet. Hockney udgiver i 1977 en række litografier med titlen 

Den blå guitar: Litografier af David Hockney, som var inspireret af Wallace Stevens, som var 

inspireret af Picasso. Maleriet refererer til et digt af Wallace Stevens, The Man with the Blue 

Guitar, fra 1937, men også til Picassos maleri. 

 

 

 11. David Hockney, Fra: 12 Selvportrætter, 2012 

David Hockney har de sidste år arbejdet på iPad og iPhone. Billederne, tegnet i app´en Brushes, 

sender han dagligt til sine venner, og de fungerer som et selvbiografisk portræt af ham selv og 

de ting, der omgiver ham. Hans selvportrætter på udstillingen får nærmest karakter af dagbog, 

hvor han maler sin tilstand dag for dag. 

 

 12. Marc Quinn, Selv II, 1996 

Med sine portrætbuster, støbt i sit eget blod og opbevaret i frossen tilstand, opløser Marc Quinn 

det traditionelle selvportræt. Han laver en ny hvert 5. år, hvorved de også bliver et udtryk for 

tidens gang. Selvportrættet bruges til at udtrykke en personlig aldringsproces, men rummer også 

menneskets uundgåelige vilkår; at vi alle skal dø. 

 

 

 13. Robert Mapplethorpe, Selvportræt, 1988  

Robert Mapplethorpes ansigt træder lysende frem mod den sorte baggrund med øjne, der på en 

og samme tid udtrykker både styrke og frygt. Venstre hånd er rakt frem i billedet og holder om en 

stav med et dødningehoved. Mapplethorpes faste blik kombineret med dødens symbol giver et 

vidende, men trodsigt udtryk. Portrættet bliver hans sidste, da han dør året efter af AIDS.  

 

 

 14. Francis Bacon, Selvportræt, 1972 

Francis Bacon vender vrangen ud på sig selv i sine selvportrætter og slører sporene af et 

bestemt, klart defineret individ. Hans forvredne portrætter står for en ny type menneskeskildring 

efter 2. verdenskrig. Bacon har udtalt, at grunden til, at han malede så mange selvportrætter i 

70´erne var, at folk omkring ham døde som fluer, så han kun havde sig selv at male. 
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 15. Chuck Close, Selvportræt I-II, 1995 

Chuck Closes portrætter bygger på nøgtern registrering af fotografier af hans eget ansigt. Han 

overfører fotografiet til maleri vha. en langsommelig proces, hvor fotografiet bliver opdelt i et grid 

af felter. I Selvportræt I-II udgør griddet en del af kompositionen, som fremstår næsten abstrakt, 

når man går tæt på værket.  

 

 

 

 16. Catherine Opie, Selvportræt/ snitning (1993)  

C-Print, 99,1 x 72,1 cm 

Edition 1/8, Whitney Museum of American Art, New York. Purchess, with funds from the Photography 

Commitee 94.64 

Selvportræt/ ammende (2004) 

C-print, 101,6 x 81,3 cm, Collection of Shaun Caley Regen, Los Angeles 

 

Catherine Opie ironiserer over en traditionel, idylliseret moderfremstilling, når hun bruger sin 

egen krop til bl.a. at dokumentere en personlig historie om at stifte familie som lesbisk kvinde. Et 

ønske, der i det første portræt står skåret på hendes ryg, og i det sidste viser hende nøgen med 

hendes ammende søn i sine tatoverede arme. 

  

 

 

 

 

 

 

Catherine Opie ironiserer over en traditionel, idylliseret moderfremstilling, når hun bruger sin 

egen krop til at dokumentere en personlig historie om at stifte familie som lesbisk kvinde. Et 

ønske, der i det første portræt står skåret på hendes ryg. I andet portrætter hende iført S/M-

maske og i det tredje viser hende nøgen med hendes ammende søn i sine tatoverede arme. 

 

 

 

 

-courtesy Regen Projects, Los Angeles © Catherine Opie 

-collection of FWA-Foundation for Woman Artists 

 

 

 

 17. Sarah Lucas, Selvportræt med spejlæg (1996), Selvportræt med kranium (1996), Med 

laks på (1997) 

Sarah Lucas´ tre fotografier stammer fra en serie på 12 selvportrætter, hvor hun poserer uhyre 

bevidst om de kulturelle koder, der ligger i kropsholdning, tøj og ansigtsudtryk. Portrætterne 

rækker ud over ønsket om selvfremstilling og handler om vores forhold og forventninger til køn 

og identitet. Ofte poserer hun med symbolsk ladede objekter, som har seksuelle undertoner.  

 

 18. Helen Chadwick, Forfængelighed II, 1986 

Helen Chadwick poserer i Vanitas II (1986) i et barokt interiør i bare bryster, nedrullet kjole, 

guldhalsbånd og fjer, foran et rundt spejl. Kvinden som dekorativt objekt, forfængelighed og 

forgængelighed er temaer der sættes i spil i billedet, fortolket i et moderne, kvindeligt perspektiv.  
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 19. Parmigianino, Selvportræt i et konvekst spejl, 1524  

Helen Chadwicks billede kan også ses som en nyfortolkning af den italienske, manieristiske 

maler Parmigianinos selvportræt, hvor han har fanget sit eget billede i et konvekst spejl af 

mundblæst glas. Billedet fremstår næsten som et spejl i sig selv. Det giver os som beskuere en 

følelse af, at det er os, der står foran spejlet og ser på spejlbilledet, som om det var vores eget.  

 
 
 

 20. Elke Krystufek, Fra: Paint(ing), 1998 

Elke Krystufek nedbryder grænsen mellem det private og offentlige rum, når hun i sine 

ekshibitionistiske og intime selviscenesættelser undersøger sig selv og sin nøgne krop med et 

kamera foran et spejl. Foran hendes billeder bliver vi voyeurer, men vi bliver samtidig nødt til at 

forholde os til de idealer og tabuer, vi selv bærer rundt på og til de køns- og magtstrukturer, vi er 

omgivet af.  

 

 

 21. Elke Krystufek, Der var ingen kamp, 2006 

Værket Der var ingen kamp handler om den hollandske kunstner Jan Bas Ader, som forsvandt 

sporløst i 1975, da han ville krydse Atlanten i sin båd i forbindelse med et kunstprojekt. Krystufek 

færdiggør historien med sig selv som hovedperson. Krystufek viser, hvordan omgivelserne og 

især massekulturen er med til at skabe det moderne menneskes identitet. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


