
Brug Gerda Wegener-udstillingen på ARKEN i din under-
visning – i forløb om køn og identitet

Idékatalog for lærere i udskoling og ungdomsuddannelse

Et besøg i ARKENs Gerda Wegener-udstilling kan fungere som en del af et for-
løb med fokus på køn og identitet, enten med en specifik faglig vinkling (dansk, 
billedkunst, historie, samfundsfag) eller i et tværfagligt forløb.

I dette idékatalog får du gennem forskellige nedslag i udstillingens tematikker 
inspiration til, hvordan du kan bruge et undervisningsforløb på ARKEN som 
del af din egen undervisning – før, under og efter besøget. Kataloget er samlet 
set henvendt til undervisere, men de enkelte opgaver er formuleret, så de kan 
bruges direkte til eleverne.

Før forløbet på ARKEN

Kort om udstillingen
Udstillingen på ARKEN er den største nogensinde om den danske kunstner 
Gerda Wegener (1885-1940), der var med til at sprænge grænserne for kvin-
delig kønsidentitet. Det var hun gennem en usædvanlig frigjorthed, der dels 
kom til udtryk i hendes skildringer af tidens kvinder i malerier, illustrationer, a-
vistegninger mv., og dels i hendes personlige liv, hvor hun støttede sin ægte-
fælle, født som Einar Wegener og kendt som transkvinden Lili Elbe, i at gen-
nemgå en række kønsmodificerende operationer for også fysisk og juridisk at 
blive kvinde. Gerda Wegener brugte Lili som model i en lang række af sine 
malerier.

Brug de følgende to billeder som introduktion til udstillingen:
• Fotografiet til højre viser ægteparret Wegener i deres atelier i Paris i 1917 

og er taget af Einar Wegener. Hvordan har Einar og Gerda iscenesat dob-
beltportrættet?

• Maleriet Lili med fjervifte fra 1920 er et af mange malerier, hvor Gerda 
Wegener bruger Lili som model. Hvordan har maler og model i fællesskab 
iscenesat Lili?

Til højre: Gerda og Einar Wegener i deres atelier, 1917. Foto: Einar Wegener (privateje)

Næste side: Gerda Wegener, Lili med fjervifte, 1920
© Foto: Morten Pors



Forløbet på ARKEN

I undervisningsforløb i Gerda Wegener-udstillingen på ARKEN arbejder vi med 
KØN TIL FORHANDLING som en overordnet overskrift. 
Vi arbejder værknært og undersøger hvilke visuelle tegn på køn, Gerda Wege-
ner anvender og sætter i spil i sine billeder. Hvordan sætter hun det feminine 
og det maskuline i scene med kropsholdninger, attituder og ikke mindst blikke? 
Hvordan kan vi se på Gerda Wegeners kunst som medskaber af kvinderoller i 
tiden? Og hvordan aktualiserer hendes værker temaer, som er højst relevante 
i dag – om køn og identitet? 

Gennem værksamtaler og kreative øvelser i gallerierne bliver eleverne med-
skabere af fortolkninger af udstillingens værker. Vi arbejder med eksperimente-
rende former for billedanalyser, der tager afsæt i en legende brug af ord eller vi-
suelle/materielle elementer, hvorved et særligt blik danner afsæt for analysen. 
Målet er, så nuanceret som muligt, via værkerne at åbne elevernes refleksioner 
over køn og identitet som konstruktioner.

For mere information om forløbstyper og varighed kontakt tlf. 4357 3455 eller 
undervisning@arken.dk

Efter forløbet

På ARKEN får I otte postkort med hjem som klassesæt. Motiverne er valgt, 
fordi de repræsenterer forskellige tematikker, som kan være relevante at ar-
bejde videre med i udskoling eller ungdomsuddannelse.
På de følgende sider er kortene gengivet sammen med bud på forskellige fagli-
ge vinklinger og opgaver til inspiration i jeres efterbearbejdning af besøget eller 
inddragelse af det i mere omfattende forløb. Nogle af vinklingerne/opgaverne 
vil ARKENs underviser have præsenteret jer for under forløbet på ARKEN.

Se også filmen Den danske pige som del af jeres forløb. Filmen har premiere i 
de danske biografer 04.02.2016.

Gerda Wegener, Hjerterdame (Lili), Paris, 1928
© Foto: Morten Pors
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Kan man have flere identiteter?

Ordet transkøn eksisterede ikke i 1920’erne. Lili Elbe beskriver i Fra mand til kvinde. Lili Elbes bekendelser sin oplevelse af sin tilstand før den kønskorrigerende 
operation, hun gennemgik: som to uforenelige personer i den samme krop. Hun beskriver, hvordan Einar i sidste ende måtte dø, for at Lili kunne leve.
Gerda Wegeners maleri En sommerdag er usædvanligt, for her optræder både Einar og Lili: Einar som maler, og Lili som model og muse.
 
Dansk/billedkunst
I dag opfattes køn og identitet af mange som mere flydende størrelser, som vi selv er med til at konstruere. Hvilke identiteter/roller indtager du selv, og hvilke 
forskellige synlige ”tegn på køn” knytter sig til disse identiteter?
Producér en digital fotocollage, hvor du iscenesætter dig som flere forskellige ”alter ego’er”. Brug evt. En sommerdags opbygning som inspiration for din kom-
position. 
Opgaven kan indgå i et forløb med fokus på queer-litteratur. Læs fx novellen Sår i Naja Marie Aidts novellesamling Bavian.

Historie/samfundsfag
Undersøg forståelsen af køn (herunder transkøn) i et historisk perspektiv. Brug bl.a. uddrag af Fra mand til kvinde. Lili Elbes bekendelser som kildemateriale.
Inddrag også Dorthe Maria Søndergaards artikel Tegnet på kroppen (http://www.information.dk/10932)

Gerda Wegener, En sommerdag (Einar Wegener ved staffeliet, Lili nøgen,
Elna Tegner med akkordeon, forlæggerhustru fru Guyot med bog), 1927
© Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner
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Masken – at skabe sig selv

Der optræder ofte masker i Gerda Wegeners billeder. Det kan være konkrete 
fysiske masker, der bæres til fest eller karneval, eller som her: et billede på en 
person, der aktivt skaber sit eget udseende, sin identitet. Kvinde med maske 
er et forlæg til en reklame for et skønhedsprodukt.

Dansk/billedkunst
Producér en maske, hvor du bevidst arbejder med forskellige ”tegn på køn”. 
Arbejd fx med at beklæde din maske med fotografisk collage-materiale, hentet 
fra  forskellige portrætter eller fra dit selvportræt med forskellige udtryk. 
Iscenesæt dig selv med den færdige maske i et foto.

Historie/samfundsfag
Perspektivér din maske vha. eksempler på masker fra forskellige historiske/
kulturelle kontekster.

Gerda Wegener, Kvinde med maske (forlæg for Teindelys-reklame), 1918-1925
© Foto: Morten Pors



3
Fest og forklædning

Fest- og karnevalsmotiver er typiske for Gerda Wegener. Hun skildrer udklæd-
ningsfester og forlystelsessteder som frirum, hvor der kan leges med identitet 
og køn, og hvor der kan vendes op og ned på eksisterende hierarkier.

Dansk/billedkunst
Hvilke former for udklædnings- og festsituationer kender du fra dit eget liv?
Indsaml en fælles billedsamling af nutidige fest- og udklædningsbilleder. 
Diskutér, om de viser situationer, der bryder med eller bekræfter eksisterende 
hierarkier?
Skab i grupper et fotografisk iscenesat billede af en fest, som I mener symbo-
liserer normer og værdier i vores tid. 
Sammenlign jeres billede med Gerda Wegeners Karnevallet.
Sammenlign evt. også jeres billede med Mischa Kleins Krystalpulver fra Gud 
fra ARKENs samling (http://www.arken.dk/udstilling/tidligere-udstillinger-2/)
 
Historie/samfundsfag
Hvilke normer og hvilken tidsånd giver billedet udtryk for? Hvilke kønsroller?
Undersøg karnevallets funktion i et historisk perspektiv.

Gerda Wegener, Karnevallet (forlæg for illustration i Fantasio, 1925), ca. 1925
© Foto: Morten Pors
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Et satirisk blik på køn og identitet

I denne forsideillustration fra 1927 til magasinet Vore Damer sætter Gerda 
Wegener tidens moderne kunst og en kvindes selvbillede over for hinanden 
med et drilsk glimt i øjet. Med en elegant, satirisk streg skildrer hun en ung 
kvindelig model, der sidder snøftende foran et maleri og ikke genkender sig 
selv i malerens kubistiske fremstilling af hende.

Dansk/billedkunst
Skab billeder, hvor både billedfremstillingen af et subjekt (fx et pasbillede, klas-
sebillede, snapshot eller andet) og subjektet selv (fx en klassekammerat) op-
træder. Eksperimentér med de betydninger, der kan opstå. Skab billedet som 
et iscenesat fotografi eller i en valgfri anden udtryksform.
Eller undersøg kvindefremstillinger på nutidige modeblade. Producér en for-
side til et nutidigt dameblad, der forholder sig satirisk/humoristisk til køn og 
identitet.

Samfundsfag/historie
Undersøg, om du kan finde satiriske/humoristiske kvindefremstillinger på nu-
tidige damebladsforsider? Eller forsider, der rummer flere fremstillinger af det 
samme subjekt. Sammenlign med Gerda Wegeners forside fra 1927.

Gerda Wegener, forsideillustration til Vore Damer, 20. juli 1927
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Kvindebilleder, der udfordrer…

I Gerda Wegeners maleri Hjerterdame optræder Lili som henslængt kortspil-
lende, cigaretrygende kvinde, der selvbevidst møder beskuerens blik - et brud 
med tidligere tiders kvindeopfattelser.
 
Dansk/billedkunst
Hvilke opfattelser af kvinder og femininitet kan udfordre i dag? Arbejd sammen 
i makkerpar og find billed- eller litteratureksempler på personer, der udfordrer 
eller provokerer jeres opfattelser af køn. Del og diskutér med et andet mak-
kerpar.

Historie/samfundsfag
Søg viden om kvindesyn i andre tidsperioder og sammenlign med Hjerterdame 
og med jeres nutidige eksempler.

Gerda Wegener, Hjerterdame (Lili), Paris 1928
© Foto: Morten Pors
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Blikke – kunstnerens, den afbildedes, beskuerens

På Gerda Wegeners billede Olympia ligger en nøgen kvinde henslængt i et 
væld af puder, blonder og draperinger. Hun kigger direkte ud på os med et glimt 
i øjet. I baggrunden ses en sort dreng med en hvid kat i favnen, og i billedets 
ene hjørne anes en skødesløst placeret blomsterbuket. Billedet er en direkte 
reference til et kendt tidligere kunstværk fra 1863 med samme titel af den fran-
ske kunstner Eduoard Manet.
 
Dansk/billedkunst
Find Manets Olympia og sammenlign de to billeder. Kig eksempelvis efter for-
skelle og ligheder mellem hænder og blik. Tænk også over kunstnerens blik. 
Er det af betydning, at det ene værk er malet af en mand og det andet af en 
kvinde?
Skab en nutidig visuel parafrase over Olympia. Hvor minimale ændringer skal 
der til for at ændre billedets udsagn?

Gerda Wegener, Olympia, 1931-1936
© Foto: Morten Pors
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1920’ernes kvinderoller

I billedet Pige og moppe i automobil har Gerda Wegener i gennemført Art De-
co-stil portrætteret sin samtids nye kvindetype ved rattet i en rød sportsvogn. 
Billedet er et forlæg til en forsideillustration til Vore Damer, et magasin om 
mode, skønhed, bridge, heste, hunde og society-stof, som primært blev læst 
af velstillede kvinder.
 
Dansk/billedkunst 
Brug alle billedets tegn som afsæt for at skrive en kort karakteristik: Hvad er det 
for en kvindetype, og hvad fortæller billedet om sin samtid?  
Find også information om stilarten Art Deco, som Gerda Wegeners billede er et 
eksempel på. Får det dig til at lægge mærke til nye ting i billedet? 
Pak i grupper en taske til kvinden. Brug igen alle billedets tegn (detaljer, former, 
farver) samt jeres viden om datiden som afsæt for jeres overvejelser over, hvad 
netop denne kvinde kunne have i sin taske. Lad en anden gruppe fortolke bil-
ledet med afsæt i jeres taske (som en alternativ billedanalyse).  

Historie/samfundsfag
Sammenlign billedet med den viden, du kan finde om kvinderoller i 1920’erne.
Find en forside fra et nutidigt dameblad og sammenlign.

Gerda Wegener, Pige og moppe i automobil (forlæg til forsideillustration til Vore Damer, 1927), ca. 1927
© Foto: Morten Pors
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Leg med kønskoder

Når Gerda Wegener udfoldede sig som modetegner, reklametegner, vittig-
hedstegner og bladtegner var det datidens sprit-moderne mænd og kvinder, 
hun tegnede, som fx det elegante par i billedet her.
 
Dansk og billedkunst
Er de to figurer maskuline, feminine eller hverken eller/både og?
Hvordan ville de udtrykke sig på moderne dansk? Sæt tale-/tankebobler på, 
der matcher din opfattelse af parrets blik og attitude.
Iscenesæt jer selv i par – tag fotos. Hvad udfordrer dominerende kønsforståel-
ser, og hvad er med til at reproducere dem?

Historie/samfundsfag
Undersøg aktuelle modetendenser – hvilke kønskoder støder I på?

Gerda Wegener, ”Tænk Dem, hvis De bortførte den kære fru Phister.” (avistegning), 1908-1912
© Foto: Morten Pors



Eksempler på elevprodukter

1.g’ere fra Københavns Åbne Gymnasium har samarbejdet med ARKEN 
Undervisning som del af et danskfagligt tema om køn og queer-litteratur.

De har bl.a. arbejdet med alter ego-portrætter og ”kønsterroristiske” masker 
inspireret af forløbet i Gerda Wegener-udstillingen (se opgaver ved postkort 1 
og 2).

Elevprodukter, 1.g’ere fra Københavns Åbne Gymnasium, 2015



Elevprodukter, 1.g’ere fra Københavns Åbne Gymnasium, 2015


