
Interviewet 1  
Her er transskriberingen af vores ene interview:   

  

JM = kunster Julie Madsen  

I = interviewer  

  

I: Hej Julie.  

JM: Hej Cora.   

I: Tak fordi du vil deltage i dette interview   

JM: Det var da så lidt   

I: De spørgsmål jeg gerne vil stille handler om det at være kunster, hvor at din kunstneriske inspiration 

kommer fra og så mere specifikt ind til hvilken kunst du laver.   

JM: Okay.  

I: Først vil jeg gerne spørge dig om hvor gammel du er?  

JM: Jeg er 26 år.   

I: Okay og hvor er du bosiddende?   

JM: På Nørrebro.   

I: Er du fra Nørrebro?  

JM: Nej det er jeg overhovedet ikke ... Griner ...  Jeg er fra Esbjerg eller mere præcist Tarp. Det er 

faktisk overhovedet ikke i Esbjerg men lidt uden for ... Griner ...   

I: Ja okay, Hvornår er du flyttet til København?   

JM: Det gjorde jeg da jeg blev 18, så det må være snart 10 år siden... 8 år siden... 9 år siden... Griner …  

I: … Griner … Deromkring. Ville du definere dig selv som kunster?   

JM: Ja det jeg jo nok. … Griner … Ej ja det er jeg.  

I: Hvad er din kunstneriske baggrund?   

JM: Jamen jeg har altid tegnet meget da jeg var lille og så er interessen bare aldrig forsvundet. Så tror 

jeg også at jeg følte at det var en ting jeg var god til ... ja … og så har jeg gået på dagshøjskolen Vera i 2 

år eller på to halve år. er det faktisk. Og den er selvbetalt.    

I: Okay, hvilken slags dagshøjskole er Vera?   

JM: Det er sådan en kreativ platform, hvor der også er …  hvad hedder det design, tekstil og sådan men 

jeg gik på billedkunstlinjen.  



I: Okay så du malede?  

JM: Ja malede, lavede skulpturer og sådan.  

I: Ja okay, nu når du selv definere dig som kunstner kan du så komme med din definition på at være 

kunstner?  

JM: Hm...   

I: Eller synes du at der er en definition på at være kunster?   

JM: Ehm... Det er jo lidt svært... Griner... altså man skal jo udfolde sig kreativt på en eller anden måde 

og det kan jo være inden for alt. Det kan ja… du kan være opfindere og på den måde også være 

kunster, man kan også lave mad og være en kunstner. Men altså en kunstner sådan… ja… kreativ og 

have en … man skal jo også selv kunne et eller andet… man skal også ja... have dig selv med? giver det 

mening?... Griner…   

I: Ja det giver mening… Griner…   

JM: Du skal have dig selv med og kunne stå indenfor at du er en kunstner. Der er mange der tænker 

kunstnere som fjollede... eller ikke fjollede men at de kan være meget ekspressive og alternative i den 

måde de udtrykker sig eller går klædt på, men det kan også bare være helt gennemsnitlig person. Altså 

en der udfolder sig kreativt og selv har en opfattelse af de er kunstner.  

I: Okay. Så har jeg lidt i samme tråd Hvordan ville du definere kunst? ... hvis du synes det er muligt.  

JM: Hm... ja for det er jo virkelig svært og det er jo et af de helt store spørgsmål. Hvad der engenligt er 

kunst. Jeg tror på at kunst er noget man får noget ud af. Du kan kigge på noget og tage noget med. 

Øh… du kan enten sige – ”ej det var dejligt at kigge på det her billede” og så blive ved med at tænke på 

det her billede fordi det skabte en følelse i dig. Det skaber et spørgsmål men men… det er jo nok en 

følelse du får, af at kigge på noget eller være med i noget. Fordi kunst er et værk der skaber noget i 

nogle andre, tror jeg.  

I: For at kunsten skal skabe noget i andre mener du så at det er vigtigt hvor kunsten opleves henne?   

JM: I princippet nej altså du går jo tit på museum fordi du ved at du nu skal opleve kunst, men jeg 

synes også tit man bliver overrasket over f.eks. graffiti på gaden eller noget andet som prikker til dig 

eller... Vent hvad var spørgsmålet igen… Griner…   

I: Jeg spurgte om når man oplever kunst, skal det så være et specifikt sted eller kan du få oplevelsen 

flere steder?  

JM: Du kan klart opleve kunst og få skabt en følelse flere steder altså faktisk hver dag hvor du har dine 

øjne åbne. Der er en masse ting og det kan være alt… så nej ikke et specifikt sted.   

I: Okay, er du en del af et kunstnerisk netværk?   



JM: En lille bitte bitte smule… men kun fordi jeg har mine ting på det her lille galleri.   

I: Hvilket galleri er det?   

JM: Det er ’Super Sun’ på Vesterbro. Hende kvinden der har det jeg mødte hende faktisk på Instagram. 

Hun kontaktede mig og så skrev vi lidt sammen. Hun lavede et portræt til mig og så synes hun at mine 

malerier var sjove og fine og ville derfor gerne have dem nede i hendes butik, som også er hendes 

værksted. Hun har et udpluk af en masse forskelliges kunst så på den måde kan man godt sige at det er 

et kunstnerisk fællesskab. Men nej jeg er ikke rigtig en del af et netværk ud over det.  

I: Okay, men det var gennem Instagram samarbejdet startede?   

JM: Ja og meget tilfældigt!  

I: Synes du at du har mange muligheder for at udstille din kunst?  

JM: hm… Hivs jeg har øjnene åbne og jeg virkelig gerne vil det så ja så er der jo ingen grænser… så kan 

jeg jo udstille i en grillbar hvis det skulle være… griner… Altså hvis man virkelig sådan tænker og har 

gåpåmod så ja, men det kan være meget svært at nå ud over de grænser og selv åbne op fordi… Det er 

jo altid rare hvis der er nogen der henvender sig til en og siger - Jeg vil gerne have netop din kunst op 

på de her vægge!  

JM: Okay så hvis jeg forstår, så mener du at det kræver noget af dig aktivt at gå ud og finde steder, 

hvor at det er lettere hvis du får et sted tilbudt på f.eks. gennem Instagram?  

JM: Ja præcis eller hvis jeg nu gik på en skole, så ville jeg have mulighed for at udstille der eller være 

med i en udstilling om året, men nu går jeg jo ikke på en skole så jeg har ikke det tilbud.  

I: Havde i mange udstillinger på Vera?   

JM: Ja vi havde sådan fire faste udstillinger hvor der kom en masse. Det var en virkelig god måde at 

komme ind i det med at udstille på og det med at skulle stå op for sin kunst sådan ”Det er mit værk, jeg 

har lavet og jeg er kunstner”.    

I: Okay men det er ikke noget du har benyttet dig af efter?   

JM: Nej det har jeg ikke.   

I: Hvorfor har du ikke benyttet dig af det?  

JM: Altså alle de andre, undtagen mig og en anden, kom ind på andre kunstskoler hvilket vi ikke gjorde 

og efter det følte jeg mig ikke velkommen længere, så derfor havde jeg ikke så meget lyst til af være en 

del af det netværk.  

I: Okay...  



JM: Men efter det havde jeg brug for at finde mig selv som kunstner og være tydelig i mit kunstneriske 

udtryk og det følte jeg at jeg bedst kunne udenom Vera. Jeg fik en masse super gode værktøjer men 

har så efterfølgende skulle finde mig selv til rette. Hvilket jeg har gjort efter.  

I: Har du et formål med din kunst?    

JM: Hm... Jeg tror mit formål sådan overordnet set er meget personligt. Mine malerier kommer oftest 

efter jeg har kunne koble af og så er jeg jo bare så heldig at når jeg koblere af laver jeg kunst.  

I: Har du nogen økonomiske overvejelser med din kunst?  

JM: Jeg ville jo ønske jeg kunne sige nej… Griner... det kan jeg ikke for det handler jo om at jeg gerne vil 

udstille min kunst og det vil jeg gerne kunne tjene penge på, men når jeg sidder og tegner tænker jeg 

ikke ”wow det her kunne sælge godt”, for hvis jeg har det i hovedet, så kan jeg ikke skabe noget godt.  

I: Hvad er så din motivation for at få skabt din kunst?  

JM: Jeg tror det er en form for terapi for mig, for når jeg sætter mig ned, kan jeg slå mit hoved fra og 

det er virkelig rart og så kommer det måske til udtryk på papiret, men det er ikke det jeg tænker på når 

jeg sætter mig ned, at mine følelser skal komme ud på papiret.  

I: Nej så det er ikke formålet med din kunst men det er det kommer til at handle om?   

JM: Ja det er bare rart at kunne sætte sig ned og kunne slå hovedet fra.  

I: Hvordan promoverer du din kunst?  

JM: instagmaaaaaaam ... Griner…  

I: Instagram?   

JM: Ja. Det er sådan set det og så har jeg jo liget fået lov til at stille mine billeder ned i butikken.  

I: Hvilken butik er det?   

JM: ’Craft sisters’ på Jægersborggade, det er jo også en form for promovering men ja det er primært 

sociale medier der sådan skaber netværk og promovere men ikke Facebook der går grænsen.  

I: Okay så du bruger slet ikke Facebook til at promovere?   

JM: Nej!!!   

I: Hvorfor ikke?   

JM: Det bliver for meget for mig. Der ved jeg ikke hvor min kunst det ender henne. Jeg vil gerne have 

folk ser det men jeg føler heller ikke at min generation bruger Facebook på samme måde og så bliver 

det mine forældres og det skal ikke være min mor f.eks. der sælger til hendes veninder, så bliver det 

sådan noget Tupperware pis og det for negativ ladet eller for mig en negativt ladet værdi.   

I: Hvad mener du forskellen er på Facebook og Instagram er?   



JM: Jeg synes Instagram er lidt mere frit i forhold til, at du kan lægge et billede op og folk kan like men 

de får det ikke sådan smidt i hovedet medmindre de selv går ind og kigger på det. Du kan godt lidt selv 

få det smidt i hovedet på Instagram med så er det fordi du har interesse i noget der minder om. Jeg 

føler Facebook er mere sådan der bvarrrd… Griner…   

I: Kan du uddybe bvraaad? … Griner…   

JM: Griner... Føler Facebook er aggressivt eller sådan mere... hm... Jeg ved et ikke.   

I: Det jeg hører du siger er:   

JM: afbryder; Ja tak! … Griner…  

I: Instagram kommer til at handle om at folk selv opsøger din kunst hvorimod på Facebook kan din 

kunst blive videreformidlet af andre også?   

JM: Ja præcis! Min kunst er mit personlige udtryk så jeg vil gerne bestemme hvordan den bliver 

videreformidlet.  

I: Så du har ikke længere ejerskabet over din kunst eller?   

JM: Nej så kan jeg lige pludselig ikke styre rammerne hvilket jeg gerne vil styre når det er min kunst.   

I: Og når du bruger Instagram, har du kontrollen?  

  

JM: Ja netop!  

I: Når du har brugt Instagram, føler du så at udstiller dine malerier?  

JM: På en måde men ikke rigtigt.   

I: Kan du uddybe?  

JM: Ja fordi når du skal udstille et værk så skal man kun se det med sine egne øjne. Du skal kunne gå 

rundt og fornemme form, materiale, stemning og det kan man bare ikke på et billede synes jeg ikke. 

Man kan tage nogle gode billeder men det bliver ikke det samme. Det er en god appetizer. Der er en 

del salg derigennem og folk er sådan ’okay det ser godt ud det vil jeg have’ men jeg føler ikke jeg 

udstiller som sådan. Men Instagram er på en mådemed til at motivere mig og gør så jeg tør noget mere 

og række ud til nogen og netværke lidt.  

I: Så det er en god måde for dig at give dit publikum en smagsprøve på dine værker?  

JM: Ja og en rigtig god måde at sige; Jeg er her og jeg laver noget.   

I: Så bruger du Instagram til at etablere dig selv som kunster?   

JM: Ja det gør jeg… for at etablere mig selv som kunster og skabe et publikum. Og fordi vores samfund 

er så digitaliseret så handler det meget om at få følgere og likes. Så hvis jeg skal skabe et publikum, så 

bruger jeg sociale medier.    



I: Jeg har helt glemt at spørge dig om du bruger du din private Instagram konto til at promovere din 

kunst?   

JM: Nej, eller meget sjældent. Jeg bruger min kunst Instagram konto fordi det igen ikke skal presses 

ned over hovedet på folk der ikke vil se det. Jeg kan jo ikke bare… eller jo det kan jeg godt bare stille 

mig op og sige at jeg har en udstilling, men hvis der ikke er nogen der ved hvem jeg er eller hvad jeg 

laver, mislykkes det jo. På min kunst konto har jeg nogen der har valgt at følge mig og som ved hvem 

jeg er og så kommer de ud og kigger hvis jeg annoncerer en udstilling.  

I: Okay, er din kunst målrettet mod et bestemt publikum?   

JM: Nej det ville jeg ikke sige at det er, det er dog mest kvinder der følger mig… Griner… Der er også 

enkelte mænd men nej - det er til alle køn og alle aldre.  

I: Okay! Du har fortalt hvor du udstiller nu, men har du udstillet andre steder før hen?   

JM: Engenlig kun på Vera og så i galleriet og så tager jeg på loppemarkeder, hvor jeg tit tager nogle 

værker med og så skaber det her igen et nyt publikum.  

I: Hvis du skulle vælge et nyt sted til at udstille, eller sågar der hvor du allerede udstiller, har du så som 

kunster haft nogle kriterier til hvordan din kunst skal udstilles?   

JM: Hm… Ja og nej. Jeg har selvfølgelig nogle idéer omkring hvordan min kunst skal udstilles, men jeg 

har også været så heldig at jeg, de steder jeg har udstillet, selv har fået lov til at bestemme hvordan 

det skulle gøres. Jeg ville også takke nej hvis der var nogen der skulle bestemme hvordan min kunst 

skulle udstilles.    

I: Okay. Har du betalt penge for at udstille de steder du gør nu?  

JM: Nej ikke endnu det har været gratis for mig so far altså medmindre jeg har haft det med på marked 

så har jeg selv betalt.   

I: Så hvis du har skulle udstille helt personligt selv så har det kostet penge?  

JM: Ja, ja, ja og hvis jeg en dag ville udstille større eller andre steder, så skulle jeg jo leje et lokale eller 

låne lokale og så ville det koste mig penge.    

I: Har det holdt dig fra at gøre det?  

JM: Ja det har det bestemt.  

I: Føler du at der er mange udstillingsmuligheder for dig?   

JM: Nej. Eller hvis jeg undersøgte det mere grundigt, kunne jeg, hvis jeg var heldig, måske få presset 

mig ind et sted men det er jo tit og ofte fordi man skal kende nogen og være heldig. Der er også en 

masse krav om at man skal kunne nogle ting og passe ind i nogle bestemt kasser eller passe ind i nogle 

fastlagt kategorier.  



I: De kategorier eller kasse du snakker om, kan du uddybe dem?   

JM: Ja altså for det første er det jo ikke alle der synes at min kunst er fantastisk og det kan være der er 

nogle regler eller… hm… måske mere snobberi og specifikke krav og at det kan få folk... eller det kan få 

mig til at føle at jeg, eller min kunst ikke er god nok.  

I: Så der er en nogle kriterier der kan ramme dig personligt?   

JM: Ja og jeg skal være helt sikker i min kunst især hvis udstillingssteder skal bedømme om den er god 

nok til at kunne være der og det er ikke rart.  

I: Okay. Alle de steder du har nævnt at du udstiller er i København. Har du et ønske om at udstille 

andre steder end København?   

JM: Ja! Det er det bestemt på sigt!  

I: Hvorfor mon du ikke har gjort det allerede?   

JM: Det har jeg ikke været klar til endnu... Griner…  

I: Okay, så det er noget personligt i dig der har stoppet det?    

JM: Ja det tror jeg og så kræver det tid- og penge og at man kender nogen. Hvis der nu var en på Fyn 

der spurgte om jeg ville udstille der ville jeg bestemt takke ja… Griner…   

I: Så igen er vi tilbage til netværket?... Griner…  

JM: Ja for fanden! Det er jo altafgørende at man har et godt netværk hvis man vil frem!   

I: Okay. Jamen det tror jeg var alt jeg havde. Er der noget du gerne vil sige her til sidst eller noget du er 

kommet i tanke om?  

JM: Nej det er der ikke.  

I: Så vil jeg bare sig tak for et rigtig dejligt interview.  

JM: Jamen selv tak!  

 


