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Af Nikolaj Christensen 

 

 
 

Genrer og ind– 
holdskategorier 

 
 
 
 
 
 
 
 

På tværs af projektets deltagende museer og på 

tværs af de web-tv-producerende museer og videns- 

institutioner, som vi har stiftet bekendtskab med i 

forbindelse med projektet, har der vist sig en række 

formater for web-tv, som går igen. Det vil sige, at der 

viser sig nogle grundformer for, hvordan museer og 

museumslignende institutioner vælger at fortælle i 

video. 

 
I dette kapitel vil vi forsøge at skabe et overblik over 

de kategorier af web-tv og videoer, som ligger på ud- 

valgte museers hjemmesider. De er forsøgt beskrevet 

på en måde, der indfanger såvel et afsender- som et 

 
modtagerperspektiv, det vil sige, hvad deres for- 

modede intention er, og hvordan vi kan forestille os, 

at de opfattes af brugerne, herunder hvilken nytte de 

gør (eller ikke gør). Udvalget og beskrivelserne skal i 

udgangspunktet ses som et øjebliksbillede af indholdet 

på en platform, der forandrer sig med stor hast, men 

kategoriseringerne stræber alligevel efter at anskue 

de valgte videoer på en måde, som også fanger nogle 

langtidsholdbare tendenser. Under hver kategori giver 

vi et bud på det formodede formål med kategorien, 

en beskrivelse, samt en vurdering af anvendelse eller 

særlige forhold, som man som producent skal være 

opmærksom på. 
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Kategorier inden for web-tv på museer 
 

 
 
 

 

Vores kortlægning tager først og fremmest udgangs- 

punkt i indholdet på SMK, Tate Modern og MoMA’s 

hjemmesider, men der, hvor vi mener, det er relevant 

for eksemplificeringen, inddrager vi også produk- 

tioner fra andre museer. Vi er kommet frem til følgende 

overordnede kategorier af videoer: 

 
A. Præsentation af museet 

B. Kunstner- og værkspræsentationer 

C. Vidensundervisning 

D. Færdighedsundervisning 

E. Opmærksomhedsskaberen 

F. Performance og forestillinger 

G. Foredrag og seminarer 
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Genrer  og indholdskategorier 

 

 

 
 

A. Præsentation af museet 
Formål: At vække interessen hos potentielle gæster og stimulere til et første besøg eller et genbesøg 

 

 
 

 
På SMK er kategorien foldet ud i Hvad er SMK? og 

på MoMA i I Went to MoMA and... og 30 Seconds: 

Staff: Andy Haas 

 
I denne genre bliver vi enten blive budt velkommen til 

museet af en voice-over eller en formidlende repræsen- 

tant for museet. Videoen kan give etoverblik over museet 

og dets samlinger, eller de kan være stemningsskabende 

og sigte mod at pirre nysgerrigheden og oplevelysten. Ofte 

vil de i højere grad slå en stemning og tone an end give 

konkrete informationer om samlingerne. De vil kunne 

virke som interessevækkere på nettet eller være produce- 

ret til at kunne vises uden lyd på skærme i fx metroer og 

lufthavne. Deraf følger, at der stilles høje krav til det visu- 

elle udtryk. Kravene kan enten gå i retning af lækkerhed 

eller et visuelt sprog, der sikrer den fornødne opmærk- 

somhed, når der ikke er en bærende historie. 

 
Udfordringen med denne genre er at vælge sin mål- 

gruppe, fx at kunne tale til den vante museumsgæst uden 

at skubbe nye potentielle brugere fra sig. Denne type 

videoer kunne med rimelighed produceres i flere forskel- 

lige versioner med flere forskellige målgrupper for øje. 
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http://www.smk.dk/om-museet/hvem-er-vi/film-hvad-er-smk/
http://www.moma.org/explore/multimedia/videos/160/videos-all
http://www.moma.org/explore/multimedia/videos/6/videos-special-projects
http://www.moma.org/explore/multimedia/videos/6/videos-special-projects
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B Kunstner-  og værkpræsentationer 
1 Kunstneren og værkerne – i et aktuelt perspektiv 

Formål: At præsentere en kunstner der er aktuel på museet eller en del af en permanent samling. 
 

 

 

Denne type video tager afsæt i en bestemt kunstner 

og dennes værker, ofte med udgangspunkt i en aktuel 

udstilling (nyhedskriterium), men de værker, der 

ses, hører ikke nødvendigvis til den udstilling, der 

omtales, fordi det så ikke ville være muligt at have 

videoen klar til udstillingsåbning. Et eksempel på 

dette er TateShots med Olafur Eliasson, der primært 

handler om kunstnerens aktuelle værk på Arken, 

men som har til formål at gøre opmærksom på en 

kommende udstilling på Tate Modern. Selvom af- 

sættet for at producere videoen er en aktuel udstilling, 

skal man ikke undervurdere muligheden for, at denne 

type video kan have en længere levetid og efter- 

følgende få værdi som opmærksomhedsskaber og 

branding for museet. Det gælder i særdeleshed, hvis 

kunstneren ved en senere lejlighed udvikler sig til at 

blive større. Et eksempel fra MoMA er denne video 

med kunstneren Libuše Niklovás søn, der taler om 

moderens legetøjskunst: The toys of Libuše Niklová  

| Century of the Child, MoMA 

Videoen vil ofte bestå af klip fra et masterinterview 

sideløbende med dækbilleder, det vil sige, dokumen- 

terende billeder af værker eller fortællebilleder fra 

fx processer i forbindelse med ophængning. Denne 

type video er nemmere at producere end en decideret 

proces- eller værkstedsvideo, fordi den kun kræver, 

at kunstneren stiller op til interview inden for en 

meget begrænset tidsramme. For seeren er appellen 

afhængig af interessen for den pågældende kunstner 

og kunstnerens evne til at udtrykke sig på en interes- 

sant og fængende måde. Et eksempel på en video, 

der lykkes med dette, er TateShots: Maurice Sendak 

(forfatter til Where The Wild Things Are), hvor 

Sendak taler om, at en kunstner skal ”take a dive” 

(tage springet) og kommer op igen med et hoved, 

der enten er flækket eller fyldt op med inspiration. 

Tematisk er disse interviews ofte mere orienterede 

mod kunstnerens ”filosofi og livsvisdom” end mod 

det faktuelle og biografiske. 

Afhængig af location for interviewet kan videoen 

mere eller mindre heldigt forankres i museets uni- 

vers og gøre kunstneren til ”plakatsøjle”. Dog vil det 

oftere være mere interessant for brugeren, at om- 

givelserne er medfortællende, fx ved at repræsentere 

kunstnerens værksted eller ”hule”, som i Sendaks 

tilfælde. Tate har her en underkategori, som går un- 

der navnet ”studio visits”. I denne kategori besøger 

vi fx kunstneren Mark Titchner, TateShots: Mark  

Titchner, studio visit, der viser rundt i sit univers og 

skaber fascination ved at vise os rodet og råheden (fx 

har han en cementblander stående), samt sine inspi- 

rationskilder. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ksm2eInvuwU
http://www.youtube.com/watch?v=SHqF-LcsWyc
http://www.youtube.com/watch?v=SHqF-LcsWyc
http://www.youtube.com/watch?v=xXAjkLUv7dY
http://www.youtube.com/watch?v=FurgkSN5UE4
http://www.youtube.com/watch?v=FurgkSN5UE4
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B Kunstner-  og værkpræsentationer 
2 Kunstneren i proces 

Formål: At portrættere kunstneren ved at skildre den kunstneriske proces i et løbende nu 
 
 

 

Denne kategori har fællestræk med den ovenstående 

på appelværdien for den interesserede kulturbruger, 

der gerne vil lytte til og få indsigt i kunstnerens livs- 

syn og filosofier, men derudover har den et ekstra 

potentiale som en fortælling med proces og syn for 

sagen om arbejdsmetoder. Disse elementer bliver 

traditionelt betragtet som dem, der tilfører tv- 

mediet størst tiltrækningskraft (mindre talking 

heads og mere action), men da en del af målgruppen er 

den interesserede og i forvejen ofte oplyste bruger, 

holder dette ikke nødvendigvis stik i museums- 

universet. Det vil afhænge af, hvorvidt processen 

overhovedet er interessant, og om tilrettelæggelsen 

skaber den fremdrift, som processen har potentiale 

til at levere. Det gøres fx ved at skabe forventning 

gennem setups og forløsning gennem payoffs, eller 

modstand ved at vise, at processen driller og går galt, 

samt underholdning ved at vise overraskende aspekter 

af forløbet evt. suppleret med humor, som fx kan 

fremkomme  gennem  kunstnerens ”respektløshed”. 

Et eksempel på en vellykket detalje i den frem- 

driftsskabende procesbeskrivelse finder vi i Tal R  

laver farvetræsnit, hvor man forstår, at det at lave 

træsnit er forbundet med en ”materialemodstand”, 

fordi træet har sin egen dagsorden, nemlig årer og 

knaster. Tilrettelæggeren skal tidligt i forløbet være 

opmærksom på (i videoen) at placere elementer, 

hvor modstanden i processen bliver tydelig, og som 

vil kunne fungere som den krog, der gør, at seeren 

ubevidst ønsker at følge processen til vejs ende for 

at se, om projektet lykkes. Den nævnte video inde- 

holder i tilgift eksempler på, hvordan kunstneren, 

Tal R, udtrykker sig i kraftige pointer, der potentiel 

giver videoen ekstra værdi eller ”bonus”: Fra kvali- 

tative interviews ved vi nemlig, at det er netop den 

slags, brugerne leder efter. Sådan en pointe kommer 

fx der, hvor Tal R taler om at have en retning på den 

kreative proces. 

I forhold til kategorien ”Kunstneren og værkerne” 

kræver denne kategori større forberedelse (research 

og planlægning) for at finde den rigtige proces, det 

rigtige tidspunkt for kunstneren og de rigtige vilkår 

(fx lys og location) for optagelsen. Til gengæld vil 

den kunne hjælpe med at skabe større identifikation 

og gennemslagskraft med en kunstner, der formulerer 

sig mere uklart og mindre i pointer. Oftest vil en 

medvirkende agere mere naturligt og med stærkere 

appel til publikum, når han eller hun er i proces, 

altså gør noget frem for blot at tale. Den situations- 

bestemte optagelse vil måske oven i købet kunne 

tilføre/fremkalde kvaliteter hos kunstneren, der 

er svære at fange i et traditionelt interview (såsom 

humor og passion). 

http://www.smk.dk/besoeg-museet/udstillinger/tidligere-udstillinger/2011/traesnit/web-tv-tal-r-laver-farvetraesnit/
http://www.smk.dk/besoeg-museet/udstillinger/tidligere-udstillinger/2011/traesnit/web-tv-tal-r-laver-farvetraesnit/
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B Kunstner-  og værkpræsentationer 
3 Formidleren fanger os ind 

Formål: At bygge bro mellem kunsten og betragteren ved hjælp af en ekspert 
 

 

 

En række videoer gør brug af en formidler. Bag- 

grunden kan være, at man ønsker, at museets eksperter 

(og dermed museet som sådan) brandes, at udstil- 

lingen er eklektisk eller har en tematisk karakter, 

så der ikke naturligt er en kunstner i centrum, men 

måske snarere en samler eller en kurator. Der kan 

også være tale om, at kunstneren ikke lever længere og 

en ekspert eller kurator træder i hans eller hendes 

sted, sådan som fx det er tilfældet i denne ”curatorial 

walkthrough”, TateShots: John Martin curatorial  

walkthrough af kurator Martin Myrone fra Tate 

Modern. Baggrunden er en erkendelse af, at formid- 

leren/presenteren kan skabe sammenhæng, være 

mere subjektiv og have mere ”kant” end en anonym 

voice-over. Et eksempel på en hel udstilling bygget 

op om dette koncept er Con Amore, hvor samleren 

Leif Djurhuus på ophængte iPads/videoskærme 

fortæller om sin egen samling og omstændighederne 

omkring og bevæggrundene for hans anskaffelse 

af de udstillede værker. Se fx video om Damperen 

af Lars Nørgård eller Den Indre Politimand af Jes 

Brinch. Djuurhus sidder på en neutral hvid bag- 

grund, og optagelserne har som sådan været meget 

enkle at realisere. Djuurhus’ fortællinger kan også 

ses på nettet, hvor de fungerer udmærket, men hvor 

man savner den direkte kobling til det faktiske værk. 

 
For seeren er formidleren en åbenlys gevinst. Vi 

relaterer os oftest lettere til mennesker end til ting, 

og begejstring, indlevelse og spænding har mulighed 

for at formidles med flere virkemidler. Imidlertid 

er der også den mulighed, at formidleren står i 

vejen for værket/kunstneren, enten med sit sprog, 

sin fysiske fremtoning eller gennem mangel på den 

svært definerbare ”presenter kvalitet” eller x-faktor. 

Djurhuus og Martin Myrone er eksempler på gode 

formidlere, der gør værkerne vedkommende og 

underholdende og åbner nye døre til vores mulige 

forståelse. 

 
En anden potentiel fare for den erfarne og inkarnerede 

museumsgæst kan være, at formidlingen opleves 

som noget, der ødelægger muligheden for, at man 

som besøgende selv oplever og fortolker værkerne. 

I denne sammenhæng er kommer vi ind på hele dis- 

kussionen om ”head up”- kontra ”head down”-op- 

levelser, der handler om, hvorvidt den besøgendes 

hovedfokus er på de udstillede værker eller på den 

tilhørende  formidling. 

http://www.youtube.com/watch?v=_PprQnCk-zE
http://www.youtube.com/watch?v=_PprQnCk-zE
http://www.youtube.com/watch?v=Cohvi2dRMMk
http://www.youtube.com/watch?v=8oQt0zEAFGc
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C. Vidensundervisning 
Formål:  At formidle viden til interesserede brugere 

 

 
 

 
Der er videoer, som har et rent oplysnings- eller 

undervisningssigte. Det er for eksempel retro- 

spektive kunstnerportrætter, som dem SMK har 

produceret om Nicolai Abildgaard og Vilhelm 

Hammershøi (Vilhelm Hammershøi A Portrait). 

Produktionen af dem er ikke forankret i aktualitet 

i form af en udstilling, og selve formidlingen er 

søgt gjort tidsløs. De kan være med eller uden 

formidler i billedet, men er under alle omstændig- 

heder afhængige af en voice-over, der kan skabe 

kronologi, struktur og balance mellem information, 

identifikation og fascination. De kan fungere ud- 

mærket som fortælling, hvis billedsiden og den 

auditive fortælling har et højt nok niveau. Umid- 

delbart vil der forventes et højere produktionsni- 

veau, fordi det ligger i genren, at produktionerne 

skal være langtidsholdbare og ikke kan trække på 

den formidlingskraft, der findes i det spontane 

(som opstår, når man følger kunstnerens proces) 

eller det menneskelige (formidleren bygger bro 

med sin begejstring). Det er selvfølgelig muligt at 

kombinere denne kategori med kategorien ”For- 

midleren fanger os ind”, men det er ikke intende- 

ret i de ovenfor nævnte SMK-film. Man kan godt 

forestille sig denne type film bygget op om tematiske 

emner, fx COBRA-malerne, Surrealismen eller 

Guldalderen. 
 
 

Denne genre kan opleves som let bedaget og tung, 

af et yngre publikum. Der skal således arbejdes 

med en anden form for formidling, hvis det ude- 

lukkende er denne målgruppe, man ønsker at nå. 

T
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http://www.smk.dk/en/visit-the-museum/exhibitions/past-exhibitions/2012/hammershoei-and-europe/about-hammershoei/vilhelm-hammershoei/
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D. Færdighedsundervisning 
Formål:   At undervise brugeren i grundlæggende færdigheder 

 

 
 

 
Ved siden af oplysningsfilmen ligger videoen 

til færdighedsundervisning. De håndværks- og 

færdighedsorienterede videoer kan fx handle om 

croquis, akvarel eller oliemaling. Succeskriteriet 

vil formentlig kun være, at videoen hjælper eller 

inspirerer seeren til en færdighed på et begynder- 

stadium, men den positive bi-effekt af at blive intro- 

duceret til nogle grundlæggende værktøjer og at 

komme i gang og lykkes med noget, vil ofte være, at 

det øger eller igangsætter motivationen for at søge 

mere viden/undervisning. Disse videoer lever af 

den fremdrift, der ligger i selv at blive aktiveret, og 

som sådan ikke bare være modtager, men med- 

producent af noget. YouTube er fyldt med eksempler 

på den slags færdighedsvideoer inden for alt fra 

guitar- og klaverspil til brug af softwareprogrammer 

og udregning af cosinus og sinus. Genren har en 

grundlæggende appel, fordi historien er overskuelig 

og altid bundet sammen af et kronologisk proces- 

forløb. På broadcast-tv er det en genre, der af og til 

betegnes segmentknuser, fordi den har potentiale 

til at ramme meget forskellige målgrupper, fra nys- 

gerrige børn, der er tiltrukket af at se noget enkelt, de 

kan forstå, til videbegærlige og ambitiøse voksne. 

 
Produktionelt er det afgørende, at videoerne 

rammer det ambitionsniveau, der gør det muligt 

for seeren at følge og imitere processen, og at de 

er visuelt tydelige og lette at afkode. De må meget 

gerne være faseopdelte, og der er ikke brug for 

særlige fascinationselementer, men til gengæld 

skal den formidlende stemme eller vært i billedet 

være i absolut sync med seeren/elevens proces. 

Stemmen eller værten må meget gerne italesætte 

de udfordringer og barrierer, som eleven oplever, 

med det formål at forsikre om, at de er mulige at 

overkomme, samt lave referencer, der åbner for, at 

seeren vendes mod egne relevante erfaringer. 

 
MoMA har et veludbygget tilbud af den slags online 

læringsvideoer. Man skal i udgangspunktet melde 

sig til og betale for det specifikke kursus, men mindre 

uddrag er tilgængelige og demonstrerer genrens 

klarhed og potentiale, se fx ”Perspective on Pollock” 

fra kurset Materials and Techniques of Postwar 

Abstract Painting, der både demonstrerer prin- 

cipperne bag Jackson Pollocks maleteknik og giver 

instruktive fif til, hvordan man selv griber denne 

særlige maleform an. The Painting Techniques of  

Jackson Pollock: One: Number 31, 1950 

 
SMK har i samme genre og i samarbejde med DR 

produceret en række ”Klatværksfilm” til børn. 

http://www.moma.org/explore/multimedia/videos/123/687
http://www.moma.org/explore/multimedia/videos/123/687
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E. Opmærksomhedsskaberne 
Formål: At tiltrække museet opmærksomhed fra potentielle brugere 

 

 
 

 
Det unikke øjeblik 

 
 

Blandt de videoer, som museerne lægger ud, findes 

der nogle enkelte, hvis primære kvalitet er, at de 

fanger øjeblikket, uden at det nødvendigvis virker 

nøje planlagt, men mere som et resultat af, at nogen 

har grebet en mulighed, der opstod. Et eksempel på 

dette er den lille video David Hockney Drawing on  

iPad in the Louisiana Café, som er en lille video op- 

taget med en mobiltelefon, hvor kunstneren tegner 

på sin iPad. Videoen er optaget i forbindelse med for- 

beredelsen af en udstilling af Hockneys iPad-værker 

på Louisiana. Den er i skrivende stund blevet set 

mere end 125.000 gange og har som sådan genereret 

rigtig meget trafik til både museets hjemmeside og 

dets  YouTube-kanal. 

Videoen mangler enhver form for planlagt, forma- 

liseret dramaturgi (etablering, kontekst, struktur), 

og dog har den en stærk appel og fortælling. Dens 

fortællermæssige kvaliteter ligger i, at den fanger 

en hotshot i en spontan situation og på den måde 

skaber en næsten intim forbindelse mellem os og 

kunstneren, hvor vi føler os privilegerede alene ved 

at få lov til at se den. Den oplevelse kan på ingen 

måde knyttes til de mere velplanlagte og autoritative 

fortællinger om kunstnere og deres værker. Selvom 

videoens dramaturgi ikke er planlagt, har den allige- 

vel noget af det, som en dramaturgisk planlægning 

ville sigte imod. Den har udvikling, fordi vi følger et 

værks tilblivelse; den har identifikation og over- 

raskelse, fordi kunstneren på et tidspunkt vender sig 

og ser op på os; den har autenticitet, fordi vi genkender 

motivet og undervejs præsenteres for det; den har 

en unik, dansk brandingværdi, fordi tid og sted er 

forankret i dagens udgave af Politiken, der ligger på 

bordet; den har forløsning, fordi værket gøres fær- 

digt; den har kant og provokation, fordi kunstneren 

tænder en cigaret; den har et slag med halen, fordi 

Hockney laver ”thumbs-up” i slutningen og som sådan 

signalerer, at han er indforstået og ”vores ven”. 

http://www.youtube.com/watch?v=0jabJKtqK0k&amp;list=TLvzFLiUHFmEM
http://www.youtube.com/watch?v=0jabJKtqK0k&amp;list=TLvzFLiUHFmEM
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E. Opmærksomhedsskaberne (fortsat) 

Formål: At tiltrække museet opmærksomhed fra potentielle brugere 
 

 
 

 
Andre og mindre spektakulære unikke øjeblikke 

kan være ophængninger, transporter, møder og 

diskussioner, der giver seeren en ellers ikke tilgæn- 

gelig indsigt. Det skal her bemærkes, at det oftest er 

konflikter og noget, der går galt, som skaber den gode 

historie, men at denne type historier kan være uøn- 

skede eller stå i modsætning til det officielle billede, 

et museum ønsker at eksponere sig med. På SMK 

blev det overvejet at producere en video til YouTube 

med en kat, der gemmer sig under et podie i en af 

museets samlinger. Katte er et de mest søgte emner 

på YouTube, og som sådan var ideen interessant 

ud fra et eksponeringsønske. Ideen gav imidlertid 

diskussioner om, hvordan det ville få museet til at 

fremstå med hensyn til sikkerhed mv., og blev derfor 

ikke realiseret. Det er nok værd at udfordre denne 

tænkning, fordi konflikterne og det uforudsete har 

en indiskutabel styrke i fortællingen, og fordi der 

hos publikum nærmest er en forventning om, at når 

vi skal se videoen, er det fordi, tingene går anderledes 

end planlagt. 

 
I denne kategori kunne man også forestille sig genren 

”vis os hvad du kan” i spontan form, hvor en kunst- 

ner, på linje med fx en fodboldspiller, demonstrerer 

sin overlegne kunnen, eller hvordan noget gøres. 

Her er en historisk, dokumentarisk optagelse med 

Picasso, der viser os, hvordan en tyr tegnes udeluk- 

kende ved at tegne ryggen, et klassisk eksempel. 
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E. Opmærksomhedsskaberne (fortsat) 

Formål: At tiltrække museet opmærksomhed fra potentielle brugere 
 

 
 
 

Viralvideoer og flashmobs 
 
 

Viralvideoer og flashmobs er to indholdstyper, der 

har haft særlig opmærksomhed og gennemslags- 

kraft fra omkring 2010, og som stadig til en vis grad 

har det ved færdiggørelsen af denne publikation. De 

vil givetvis ikke fortsætte med at eksistere i samme 

form og under samme betegnelser, fordi det virale 

løbende ændrer vilkår, og flashmobs kan ses som et 

forbigående modefænomen. Nå vi alligevel medta- 

ger fænomenerne, er det, fordi de er udtryk for et 

ønske om at skabe opmærksomhed i et mættet 

marked, og det ønske vil blive ved at være der, selvom 

måden at gøre det på vil tilpasse sig skiftende tenden- 

ser og kontekster. 

 
Viralvideoen har sit navn, fordi den spredes af bruger- 

ne selv (som en virus), der gerne vil dele den med 

andre. Viralvideoen lever enten af humor eller af at 

indeholde særligt overraskende elementer. Der skal 

en del til, før en video har viralt potentiale, for 

det, at den deles med andre på de sociale medier, 

er en implicit eller eksplicit anbefaling. De første vi- 

rale videoer blev spredt som vedhæftninger i mails. 

Det sker ikke længere. I stedet foregår spredningen 

gennem alle typer af sociale medier, herunder kura- 

terede sites. Det vil for en producent af video til nettet 

være meget relevant at forstå og kunne påvirke denne 

spredning. 

 
En flashmob er en overraskende, men planlagt 

begivenhed i det offentlige rum, der er iscenesat 

og filmet. Begivenheden involverer både planlagte 

medvirkende og personer, der befinder sig på stedet 

på det givne tidspunkt, og som optræder i den ende- 

lige video som kortvarige deltagere eller forbløffede 

tilskuere. Flashmobs er primært blevet brugt til at 

vække opmærksomhed om en sag, en begivenhed 

eller et standpunkt. 

 
Der findes som nævnt ikke mange eksempler på viral- 

videoer og flashmobs i museumssammenhænge, 

men SMK har forsøgt sig med genren i denne video, 

hvor to tilsyneladende gæster til en Wilhelm Freddie 

udstilling kommer med overraskende udtalelser 

om pornografi: Interview fraklip med sindssygt  

mærkeligt par 

 
De seneste år er der kommet nye former og mulighe- 

der, som især knytter sig til de sociale medier og mo- 

bile platforme. Det drejer sig fx om en række ultra- 

korte videoformater knyttet til apps i smartphones 

eller tablets, hvor en video direkte efter optagelse 

kan distribueres til netværk og personlige kontak- 

ter. ”Vine” opererer med videoer på max 15 sekun- 

der. Instagrams videoformat er helt nede på max 6 

sekunder. Via appen Snapchat kan fotos eller korte 

videoer sendes direkte til netværk og kontakter, hvor 

foto eller video straks efter sening forsvinder igen. 

 
Ovenstående er eksempler på nye videoformater, som, 

man kan forestille sig, kunne integreres i markedsfø- 

ring af museer og udstillinger gennem incitamenter, 

der kan få brugerne/de besøgende til at kommunikere 

om det, de har set, til venner og netværk. 

http://www.youtube.com/watch?v=3khjpOdXEbA
http://www.youtube.com/watch?v=3khjpOdXEbA
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F. Performance  og forestillinger 
Formål:  At dokumentere en aktivitet på museet som erstatningsoplevelse for et publikum, 

der ikke er til stede, eller er af interesse som en del af museets fremtidige dokumentationsmateriale 
 
 

 
Flere af museerne bruger video til at formidle 

arrangementer, som kun forekommer på udvalgte 

øjeblikke, fx koncerter, dans og performance. Det 

kan både foregå med få midler (fast totalbillede som 

det ses hos MoMA) eller i en bearbejdet form, der 

i sig selv bliver en oplevelse, og hvor fx publikums 

reaktioner indgår som en del af fortællingen. Det 

er svært at forestille sig, at disse performance- 

dokumentationer har den store gennemslagskraft 

hos publikum, men de kan fungere i den aktuelle 

formidling og i nogle tilfælde blive interessante 

historiske  dokumentationer. 

I nogle tilfælde ville appellen i denne genre kunne 

styrkes markant, hvis der indgik korte før- og efter- 

interviews med kunstnerne og måske reaktioner 

fra publikum ( jf. betydningen af medopleveren i en 

dramaturgisk sammenhæng). I andre tilfælde ligger 

kvaliteten netop i den rene dokumentation. Det er 

således vigtigt at gøre sig klart, hvilket formål videoen 

skal opfylde. 
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G. Foredrag 
Formål: Vidensformidling til et publikum, der ikke har været fysisk til stede, samt legitimering af 

museets berettigelse gennem dokumentation af aktiviteter 

 

 
Der findes en del filmede foredrag på diverse museum- 

sites. For den interesserede er det en kategori, der 

giver værdi, og som på sigt kan være med til at fungere 

som vidensdatabase for en bredere kreds af kunst- 

interesserede. Det filmede foredrag har stort 

potentiale, hvis det tænkes ind i mediet, som det 

fx er tilfældet med TED Talks. 
 
 

Formidlingsmæssigt har disse videoer oftest karakter af 

forelæsninger, hvor taleren har som udgangspunkt, 

at publikum er meget interesseret, og vinkling og 

formidling af disse foredrag kan derfor opleves ret 

snæver og utilgængelig (for den ikke-indviede 

bruger). De er sjældent særlig gennemarbejdede, 

men genren rummer mulighed for udvikling, og 

den slags filmede forelæsninger om tidløse emner 

har potentielt set en meget lang levetid. Eksempler 

på vellykkede dækninger af foredrag er dels før- 

nævnte TED Talks, dels web-optagelser fra Tv 

Festivalen 2012. 
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Konklusion 
 
 
 
 
 
 

En video på nettet skal ikke nødvendigvis passe ind 

i en bestemt genre eller overholde etablerede kon- 

ventioner, men det kan spille positivt med, at pro- 

ducenten har en stærk bevidsthed om formålet med 

at kommunikere gennem video, og hvad det er for 

en påvirkning af publikum, man vil opnå. Genre- 

overvejelser indgår naturligt i de afledte spørgsmål: 

Hvad styrker eller svækker kommunikationen, og 

hvilke indholds- og udtryksvalg skal træffes før, 

under og efter produktionen. 

 
Genretyperne griber også ind arbejdet med videoernes 

kontekst, da en ordnings- eller søgningsmåde ofte 

sker gennem kategoriseringer. Hjemmesidernes 

kategoriseringer af videoindhold har i empiri- 

 
indsamlingen ofte vist sig at være ulogiske, flerty- 

dige, uklare og endda misvisende for det indhold, 

de fører til. Nogle gange vil kategoriseringen tage 

afsæt i afsenderens viden om tilblivelsen mere end 

i modtagernes forventninger til indholdet. Det var 

fx noget, som fokusgrupperne på SMK pegede på: 

At kategorierne havde en meget stor indflydelse på, 

hvad brugeren intuitivt eller uden forhåndsviden 

valgte at se, og at kategorierne havde en meget be- 

tydningsskabende og ofte styrende rolle for, hvor- 

dan videoerne blev forstået. 

 
Det er således fordelagtigt at gøre sig klart, hvilken 

genre og hvilken målgruppe man går efter, inden 

man påbegynder produktionen af sin video. 
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