
Interviewet 2  
  

Her er vores andet interview som er fortaget efter det første. Her bliver interview personen præsenteret 

for vores tre designløsninger.   

  

I: Hej Julie   

JM: Hej Cora   

I: Vi i min grupper er i gang med at lave et semesterprojekt som handler om at vi ikke mener at der er 

mange udstillingsmuligheder for nyetablerede kunstnere. Vi brugt en metode der hedder Colourd Cognitive 

Mapping og er kommet frem til tre mulige design løsninger som jeg godt kunne tænke mig at præsentere 

for dig og dertil hører din mening og overvejelser til de tre forskellige løsninger.   

JM: Ja selvfølgelig. Det lyder spænende!  

I: Jeg vil til at starte med sige at vi allerede har valgt hvilken design løsning vi gerne vil arbejde med, men 

jeg vil også gerne understrege at din helt gennemsigtige mening er den jeg gerne vil have så hvis du kan 

gætte hvilken løsning det er men at du synes den er vildt dårlig, vil jeg meget gerne høre det!  

JM: Griner… Selvfølgelig!  

I: Okay, den første idé er en offentlig kunst installation f.eks. i en metro tunnel hvor kunstnere kan være 

med til at kreere noget på dette her tomme lærred eller skærm samtidig med at publikum kan interagere 

med kunsten. Hvad er dine umiddelbare tanker om denne løsning som kunster?   

JM: Det tænker jeg er en super god ide! Jeg synes at folkekunst er noget af det fedeste, hvor kunst er 

tilgængeligt for alle og at du ville gå forbi uden og tænke det var kunst, det synes jeg er det bedste og det er 

gratis for alle.  

I: Så det jeg forstår du siger omkring denne løsning er; det at det er gratis og at alle mennesker kan være en 

del af kunsten, er det vigtigste?   

JM: Ja at alle kan være en del af det og alle kan være en del af det uden man tænker over det og hvis du 

ikke gider kan du bare lukke dine øjnene… Griner…   

I: Griner... Okay. Så har vi også en anden løsning. Det er et flytbart minimuseum, hvor at kunstnere frit kan 

udstille deres kunst i bestemt tidsperioder. Museet kan flyttes rundt i landet og så ville kunstnere kunne 

booke sig ind på et timeslot og udstille i det tidsrum minimuseet var i deres by.  

JM: Ja det lyder også fedt. Er der så nogen begrænsning på hvem der må udstille eller tænker man bare at 

alle der har et muligt bud på noget kunst kan gøre det?   

I: Tanken er at alle der mener de kreere kunst ville kunne udstille der.  



JM: Okay, ja det synes jeg også lyder fedt. Der er jo flere forskellige bokse med sådan noget rundt omkring 

men jeg synes ikke det er så tilgængeligt at komme ind der og især ikke hvis man bor langt fra hvor der er 

pop-up.   

I: Okay, så det der ikke er tilgængeligt, kan du uddybe det?  

JM: Ja altså jeg tror jeg mener at jeg jo skal være hvor den er og så kan jeg lige så godt bruge et andet sted 

til at udstille men altså det kunne da være sjovt at prøve.  

I: Okay. Så er der den sidste løsning som er en digital udstillings platform hvor der ville blive brugt det der 

hedder Augmented reality. Ved du hvad det er?   

JM: Griner.. Overhoved ikke.   

I: Augmented reality er lige som… Har du har set Pokémon Go? Hvor du tager din mobil op...  

JM: (afbryder) Ah! ja ja ja ja det er der hvor det ligner der er noget i rummet som ikke er der.   

I: Ja præcis så du igennem din mobil…  

JM: (afbryder) Ser en ekstra verden.   

I: Ja eller der kommer et digitalt lag på den fysiske verden.  

JM: Ja.  

I: Så denne her Augmented reality udstillings platform ville være på en App, hvor du som kunstner kunne 

uploade dit maleri, nu ved jeg at du maler, så kunne du vælge placering, hvor dit værk skal udstilles, og så 

kunne dit publikum tage ud og opleve din kunst gennem denne her App. Du ville så have en 

kunstnerprofil...  

JM: (afbryder) Ville det så komme ud i virkeligheden eller kun gennem Appen?   

I: Det ville så være en digital udstilling gennem Appen.  

JM: Ah okay, jeg forstår.   

I: Du ville så have en kunstnerprofil hvor du f.eks. kunne henvise til hvor du ellers udstiller og fortælle 

omkring dine værker.   

JM: Ja det lyder også smart. For da der var Corona-nedlukning, var jeg selv meget low på kunstneriske 

indtryk og sådan puha jeg mangler bare noget. Og så fortale min gamle veninde at jeg kunne tage på Frida 

Kharlo museet i Mexico. Og så sagde jeg ”nå hvordan kan jeg dog det” og så var det sådan noget der, hvor 

jeg kunne gå på computeren og så kunne jeg se alle værker på museet, lige som på Google maps, og så 

kunne jeg faktisk gå rundt inde på museet i Mexico mens jeg sad hjemme og det var ret fedt og gav mig 

noget af det jeg manglede.   

I: Ja okay. På denne her App ville du så skulle bevægede dig rundt i den fysiske verden. Som f.eks. at du 

kunne gå ned i Nørrebro parken og gå til et specifikt sted og så kunne du opleve en kunstinstallation der.   



JM: Ja altså det tror jeg ville være sjovt og tror det ville kunne fungere til nogle ting, men måske ville det 

tage fokus fra at gå ud og se rigtig kunst... Eller nej det det ville det jo ikke for dem der gerne vil se rigtig 

kunst, de tager jo nok på museum… Eller ikke fordi det ikke er rigtig kunst hvis det er digitalt, men mere til 

dem der vil se det fysisk. Og jeg tænker at det ville i din travle hverdag ville kunne gøre så man oplevede 

mere kunst f.eks. på sine gå turer, ville det da været meget sjovere hvis jeg kunne opleve noget der. Det 

ville give gode indtryk.   

I: Okay tak. Er der en af de her du heller mere til end de andre?   

JM: Griner... jeg kan rigtig godt lidt den sidste… Griner... det lyder virkelig godt, det er en fed ide.  

I: Griner… Ja det er jeg da glad for at høre.  

JM: Den første synes jeg også er rigtig god!   

I: Det synes jeg også.  

JM: Jeg har faktisk tænkt på at jeg gerne vil udstille i en specifik grillbar, ja jeg ved godt det måske lyder lidt 

mærkeligt, men det vil jeg altså gerne... Griner... Men der kunne Appen jo være rigtig fed, for det er et 

rigtigt sted meget langt væk, så at der så kunne sidde nogen i København der kunne sige at det ville de også 

gerne opleve og så kunne de gå et andet sted hen hvor der var pomfritter og opleve det samme og se 

denne udstilling. Det kunne være rigtig rigtig sjovt...  

I: Ja okay.  

JM: Ja så det mere tilgængeligt og det er gratis. Og det er fedt. Det ville være ret godt. Jeg ved ikke om du 

har set det, men der har lige været i maleri af Frida Kharlo til slag, det hedder et eller andet Diego noget, på 

et auktionshus til sådan 43 millioner, eller nej det nok mere nå det er lige meget, men i hvert fald så er der 

jo én person der eger det her fucking billlede, som jeg synes at hele verden skulle have lov til at opleve. Så 

den skulle gerne være inde på den app også.   

I: Altså så alle kan opleve denne kunst?   

JM: Ja netop.  

I: Okay, ville du som kunstner have lyst til at bruge sådan en platform?   

JM: Ja helt bestemt. Det kunne være sjovt det vil jeg gerne prøve af ja.   

I: Jamen så vil jeg gerne sige tusinde tak for din tid og kommentarer. Er der noget du afslutningsvis vil sige?  

JM: Nej ikke andet end det lyder virkelig spænende.  

I: Det er jeg da glad for at høre! Men så må du have tusinde tak.  

JM: Selv tak.  

 


