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Fag  

Billedkunst, tysk, historie, AT og tværfaglige forløb 

 

 

Billederne i denne vejledning er fra tv-udsendelserne. 

Titel  

Tysk kunst 1-3 (Produceret af BBC 2010, 3 x 55min) 

1. Et delt land (DRK 2. januar 2013) 
2. Drøm og maskine (DRK 9. januar 2013) 
3. I Hitlers skygge (DRK 16. januar 2013) 

Resume: Udsendelserne giver en kronologisk gennemgang af Tysklands historie set gennem kunsten fra det 
1. årh. til i dag. 

Tematiske pointer: 

 Historiske begivenheder 

 Mest betydende tyske kunstnere 

 Enestående kunstværker og samlinger 

 Arkitektur som tidsspejl 

Fagligt niveau: Gymnasiale uddannelser og folkeskolens ældste klassetrin. 
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Faglige mål: 
Gennem arbejdet med udsendelserne enten i deres helhed eller i uddrag gives der et kendskab til og en 
indsigt i væsentlige historiske perioder og hændelser knyttet an til samtidige kunstneriske og arkitektoniske 
udtryk. 

Kernestof 
Periodelæsning eller (kunst)historisk overblik. 

Gennemgang af væsentlige perioder og stilarter. 

Eksemplificering af specifikke kunstnere, arkitekter, kunstperioder og værker. 

Ideer til undervisningen 
Udsendelsernes styrke ligger i, at de både kan bruges i deres helhed og i uddrag. For så vidt som man ønsker 
at bruge udsendelserne på sidstnævnte måde, kan nedenstående gennemgang være nyttig: 

 

Afsnit 1: Et delt land 

 02.45 Germania som Tacitus beskrev det i det 1. årh. evt. 

 04.15 Den tyske gotiske katedral (Kølner Dom) 

 07.40 Münchens Alte Pinakothek (sengotik, renæssance) 

 09.35 Hansestæderne 

 13.00 Colmar, Isenheimalteret (Grünewald, 1515, gotik/renæssance) 

 18.25 Albrecht Dürer, Selvportræt og grafik (peger mod ”ekspressionistisk kunst”) 

 22.40 Træskulpturer, Tilman Riemenschneider 

 34.25 1517, Martin Luther, reformationen 

 35.30 Wittenberg. Lucas Cranach og Cranach d.y., Reformationsalteret 

 38.50 Albrecht Altdorfer: Alexanderslaget. 30-årskrigen og fredsslutningen 

 42.10 Dresden og barokken (magtens symboler), slottet Zwinger, museet Grünes Gewölbe 

 46.20 Wien; oplysningstiden og Sturm und Drang. Schiller, Goethe og Haydn 
Slottet Belvedere og Franz Messerschmidt (1770-80): 60 grimasserende buster 
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Afsnit 2: Drøm og maskine 

 00.00 Walhalla i Bayern (med buster af ”store tyskere”) 

 02.20 Napoleons felttog mod Rusland (200.000 tyskere døde) 

 03.00 Romantikken; Hamburg, Phillip Otto Runge – og børnene (den unge tyske nation, der endnu 
ikke eksisterer) 

 09.50 Caspar David Friedrich: Vandreren over tågehavet (1817/18) (indbegrebet af tysk romantik) 
C.D. Friedrich og Greifswald, Rügen ( – at finde Gud i naturen) 
Alte Nationalgallerie, Berlin – Munken ved havet og Abbediet i egeskoven 

 21.30 Preussen, Berlin; Friedrich Wilhelm 3, sejr over Napoleon, mindesmærke fra 1821 af Karl 
Friedrich Schinkel plus flere af Schinkels bygningsværker i Berlin 
Preussisk kultur i forandring; Adolph Menzel 

 28.40 Richard Wagner; slottet Neuschwanstein (1869-93) 

 34.55 Berlin o. 1900; industribyen og den industrielle udvikling i Tyskland 

 39.20 Käthe Kollwitz og den uønskede virkelighed 

 41.50 Berlin, Brücke-museet; Ernst Ludwig Kirchner m.fl. 

 45.20 1. Verdenskrig; Grafisk Samling i München; Otto Dix: Der Krieg 

 48.10 Franz Marc, kombinationen af det abstrakte og figurative – den sidste romantiker 

 

 

 

Afsnit 3: I Hitlers skygge 

 00.00 Indledning: Kunsten i Nazityskland og DDR, Arno Breker 

 03.10 Weimarrepublikken… 
Dada og Ny Objektivitet (Neue Sachlichkeit); Otto Dix(Skakspillere) og George Grosz (Samfundets 
støtter) 

 07.50 München; Adolf Hitler og Mein Kampf 

 09.30 Bauhaus og modernismen. Walter Gropius og Bauhaus’ første manifest 

 12.10 Nazisternes destruktion af det moderne… 
Fotografen August Sanders registrering af det tyske folk 

 17.15 Hitler og autobahn og iscenesættelse 

 18.45 Hitlers Heimat 

 19.45 München, Haus der Kunst; Paul Ludwig Troost og fascismens klassicistiske stil 
Die Grosse Deutsche Kunstausstellung 
Entartete Kunst 

 26.35 2. Verdenskrig – indtoget i Paris 
Hitler og arkitekturen; Albert Speer og ”ordet i sten”; Linz-projektet (Hitlers barndomsby) 
Krigens afslutning 

 30.20 Renselse, genopbygning og forglemmelse… efterkrigsboom 
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Kunsten i efterkrigstiden. Yves Kleins udsmykning af kulturpaladset i Gelsenkirchen 

 32.20 Den kolde krig. Georg Baselitz (”heltebilleder til en efterkrigsverden uden helte”): Den store 
nat i vasken 

 35.20 Bernd og Hilla Bechers fotografier 

 38.30 Joseph Beuys bl.a. Flokken 

 42.55 Berlin; Monument for ofrene for holocaust 

 44.00 DDR; Chekpoint Alpha; Murens fald… og Beuys 

 46.00 Berlin; Kunsthaus Tacheles (ryddet af politiet 4. september 2012) 

 47.50 Beuys og Kassel og de 7000 træer og basaltsøjler (1982-) 

 

 

Som nævnt kan udsendelserne ses både i deres helhed eller i uddrag, hvilket uddybes i det følgende. 

Billedkunst 

Udsendelserne kan bruges og ses som en samlet helhed, ud fra hvilken man kan vælge enkeltstående værker, 
kunstnere eller perioder, som eleverne kan arbejde videre med i mere selvstændige forløb. Eksempelvis kan 
holdet arbejde med begrebet ekspressionisme set over tid, arkitektur som repræsentation, kunst og 
propaganda, romantikken, fotografiet som kunstnerisk udtryksform, kunsten i ”sandhedens tjeneste”, 
modernisme etc. 

 

Tysk: Oversigtslæsning  

Gennem et kronologisk gennemsyn af de 3 udsendelser vil eleverne få et historisk stillads, de kan bruge til en 
forståelse af de historiske sammenhænge i forbindelse med senere litteraturlæsning. Endvidere kan man 
hurtigt gense aktuelle passager i forbindelse med en given tekstlæsning. 

Eleverne kan også arbejde selvstændigt med udsendelserne og opbygge deres eget eller gruppens fælles 
historiske stillads. 

Alternativt kan udsendelser opdeles og ansvaret for de enkelte dele af stilladset kan uddelegeres til 
enkelpersoner, par eller grupper, for efterfølgende at blive samlet. 
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Tysk: Periodenedslag 

I forbindelse med arbejdet med en periode eller epoke kan udsendelserne indgå som supplerende materiale 
til visualisering af (kultur)historiske begivenheder, samtidige bildende kunstnere eller skelsættende værker. 

 

Historie: Oversigtslæsning og periodenedslag 

Som ovenfor 

Tværfaglige forløb 

Som ovenfor 
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