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POP ART 
Popkulturens svar på sin tids 
udtryksform
 
 
I midten af 50’erne begyndte en bevægelse i USA og 
Englands medie og reklame industrien. Det skulle 
udvikle 
sig til pop art. 

 

Procesdokument 2.

Sex love and rock 
I dag kendes stilarten fra store dele af popkul-
turens. Rasta prikker og bolsjestriber ses ofte 
sammen og er de udtryk der rettets mod unge i 
magasiner og bruges som virtuelle markører.

 
“Virtuelle markører er trykheds ska-
bende. Vi ser dem i alle situationer, 
holder fast i dem, som en del af det 
segment vi gerne vil være del af. Vir-
tuelle markører bruges i apps og på 
internettet”
 
Det startede med tegnefilm og den oprørske 
musik i 50’erne, som var med kant, i en søgen 
på at udskilte sig fra samtidens normer. 

Det handlede om at få samfundets opmærk-
somhed og skabe sin egen identitet. Ungdomen 
var synlig og i udvikling, de fik hurtigt en fælles 
bevisthed.

Hvem er man i andres øjne 
Her blev der søgt i alle retninger for at manifes-
tere sig i en konkurrence bevist elite. 

Metropolisering, de valgte enkle og stærkt sim-
plificeret signaler fra kendiser, reklamer, masse-
produktion og frygt.

Det var deres udtryk, ikke fortiden som var den 
skabende forudsætning for hvad ting er og var. 

De ville være del af alt som havde betydning, i 
alle genrer. 

Nye ideer manifesterede stilarten der første til 
et opbrud med den elitære kunst fra efterkrig-
stidens Europa og den abstrakte ekspression-
isme i USA, som søgte at afspejle den indre 
psyke. POP ART 

 

Faktaboks

De skabt deres egen identitet. 
Brød med de eksisterende normer 
og den etablerede kunst.Tegne-
film og den oprørske musik, pop 
var en ny udtryksform, en fast del 
af den i stigende grad globaliseret 
mediestrøm. Kunne de bruge 
deres pop kunst til at skabe virt-
uelle markører, havde kunsten et 
endnu ikke set impact. 
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STILART Kendetegn

Er det Kunst
Vælg ikke at argumentere om det er kunst. 
Agumenter handelstal, efterspørgels og udbud-
skurver. 

Stilarten er synlig, hvorfor ikke tage kopi right 
på mest muligt når det handler om at være 
mest muligt.

Masseproduktion har en fast hyldeplads i alle, 
at jage den mulige gevinst på sigt, det er hvad 
POP ART 

har været for dem som skabte en bevægelse i 
tressernes vestlige verden.
 
De var datidens udtryksform. Nye ideer mani-
festerede stilarten, der førte til et opbrud med 
den elitære kunst fra efterkrigstidens Europa 
og den abstrakte ekspressionisme i USA, med 
opskurre figurer og farver. Illustrationer var af 
mange grafiske elementer “rastaprikker”.fra 
dårlige print, repro. POP ART

POP ART i dag ses mest i musik videoer og andet popkulturelle udtryk som graffiti, tegneserier. 



STILART
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Farver

Rene farver og især kontrast farver.
Valget var få stærke farver fra et tidligere pop-
ulært kunst- emne, som fotografier, produkter 
eller tegneserier. 

Her kan der forekomme kontrast farver, som 
bruges for at give “blikfang” til den forbipasser-
ende. 

Det er farver fra reklame verdenen Rød, Gul, 
Sort og Lilla, rasta prikker og skraveret flader, 
og alt andet, som var dyrt, nyt og styilish. 

Typografien ses i reklame branchen “Ariel, 

Time New roman” med fødder, men i kunstner-
ens egen fortolkning, det kunne give en provok-
eret beskuer mareridt. Sort kant på alle farver 
og typografier i billedet. Skaber en paw effekt. 

Dekorativt og legende, som fra tegneserie uni-
verset. 

Der blev eksperimenteret ved at krydse og 
sammensætte elementer som pels, plast og 
andre produktioner oppe i tiden. 



Andy var medie og reklamens erklæret homo-
seksuelle, selvbeviste, manifesterende pop 
kunstner. 

Det endte med at give visse problemer i 50’er-
nes USA. I et hurtigt forandrende USA, hvor 
Andy var på sit højeste og mest anerkendt, 
blev han i 1968 skudt af en radikal feminist og 

var tæt på at miste livet. 

Han døde i 1987 under en operation for gal-
deblærebetændelse kun 58 år gammel. “kilde 
Google.dk”.
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STILART Kunstnere

 Andy Warhol vulgær POP ART. (1928 - 1987)

Malerier med personer i enkel fed streg. 

Studerede på School af virsuel arts i to år, som 
erklæret homoseksuel.

Hans venskab med Warhol gav accept i kunst 
miljøet, især efter hans egen død af AIDS i 
1990. “kilde Google. dk”.

Keith Haring indflydelsesrig POP 
ART. (1958 - 1990) 

Dansk kunstner som maler pop malerier. 
Musikscenen var jazz. “kilde Dansk kunst 
84”.

Gunnar Bay repræsenterer pop 
maleriet POP ART.



Persona 

Navn:        Elisabet
Bopæl:      Køge
Status:      Singel

Beskæftigelse: 
       Studerende

Interesser

Hun har stor interesse 
for design, kunsthis-
torie, reklamernes 
indvirkning.

Se godt ud med den 
rigtige omgangskreds. 

Hun blogger gerne.

Mediebrug 

De sociale, bloggers, 
hjemmesider. 

Læser gerne aviser og 
skønliteratur. 

Social adfærd 

Fremtids økonomiske 
interesser. 
Social aktiv.

Holdning 

Mener kunst er noget 
andet.
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MÅLGRUPPEVALG Persona

Udvælgelse af segmenter
For komme frem til bedst mulige målgrupper 
har vi lavet bedømningen af segmenter i SMUK 
modellen to væsentligeste udvælgelses kret-
erier “Størrelse Vækst og Bearbejdning” Seg-
menterne har en interesse for Pop art og de er 
villige til at bruge internet sites. 

For at komme til de rigtige målgrupper har vi 
valgt segmenter ud fra hoved kriteriet Profil og 
segmentkreteriet Demografisk. Vores segment-
er er opdelt i alder og erhverv. 

Vi har set på tilgængeligheden, “kunstinter-
esserede mænd over 40 år, kunstinteresser-
ende kvinder over 40 år” vælges fra, mindre 
aktive på internettet. “Faglærte kunstere”, 
“ufaglærte kunstnere”, mangler målbar vækst 
indenfor segmenterne. 

Egnede målgrupper

“Segmenterne kan nu indeles i to 
målgrupper; Studerende/elever og 
Undervisere i billedkunst, design og 
mediefag”
 

Tre segmenter “studerende på gymnasial 
uddannelse”, “studerende på videregående 
uddannelse” og “elever i folkeskolem og 10. 
klasse” kan lægges sammen i én målgruppe, 
da man vil tilgå dem på samme måde. 
Vi ender derfor ud med disse to differentierede 
målgrupper, som har forskellig tilgang til vores 
site.

Persona Pop art


