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Ordliste
Kunstforening: en organisation af personer, 
der har en fælles interesse for kunst og 
dens mange forskellige former, en gruppe 
af dens medlemmer, der skaber kunst og 
deler netværksmuligheder, organiserer 
udstillinger, auktioner, konferencer, etc.

Kan du være associeret?/ https://www.

joinit.org/blog/what-is-an-art-association

Kunstcenter: et sted, der tjener som omdre-
jningspunkt for kunstnerisk aktivitet eller 
interesse; en bygning eller gruppe af byg-
ninger viet til kunst, musik, drama osv.

Lexico / https://www.lexico.com/definition/

art_centre

Kunstkonkurrence: en fysisk eller online 
begivenhed, der giver kunstnere mulighed 
for at vise deres værker blandt deres 
jævnaldrende, få det gennemgået af ærede 
dommere og modtage udstillingsmulighed-
er og økonomiske incitamenter.

Alt om kunstkonkurrencer / 

https://www.artistsnetwork.com/art-busi-
ness/understanding-art-competitions-impor-
tance/

Kunstmesse: et konferenceshow i stand-
stil, der er vært for forskellige gallerier, 
kollektiver, kuratorer og uafhængige 
kunstnere for at vise kunstværker til lokale 
og internationale samlere til køb. De varer 
typisk i 4-6 dage og afholdes i større byer 
rundt om i verden.

Ashey Garner. Hvad er en kunstmesse? / 
Tribeca Printworks / https://www.tribe-
caprintworks.com/what-is-an-art-fai

Kunstgalleri: en bygning, hvor kunstværker 
kan ses af offentligheden; et sted, hvor 
kunstværker vises og kan købes.

Cambridge engelsk ordbog [online] / 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/

english/art-gallery
Kunstnerbolig: et artist-in-residency-program 
og andre opholdsmuligheder for kunstnere 
og andre kreative fagfolk ophold og arbejde 
et andet sted midlertidigt. Ophold tilbyder 
forhold, der er befordrende for kreativitet 
og give deres gæster kontekst, såsom 
arbejdsfaciliteter, forbindelser, publikum mv.

Hvad er Kunstnerbolig? / https://www.tran-
sartists.org/en/what-are-residencies

Digital kunst: digital kunst, engang kaldt 
computerkunst eller ny mediekunst, 
refererer til kunst lavet ved hjælp af 
software, computere eller anden elektronisk 
enheder.

Eden Gallery. Hvad er digital kunst / https://
www.eden-gallery.com/news/what-is-digital-
art



4

Miljøkunst: miljøkunst, også kendt som 
økologisk kunst, omfatter flere forskellige 
former og praksisser, der involverermed og 
repræsentere miljøet.

The Art Story. Miljøkunst / 

https://www.theartstory.org/movement/envi-
ronmen-tal-art/

NFT (non-fungible tokens) / kryptokunst: 
NFT står for non-fungible token. De er 
unikke og ikke-udskiftelige enheder af data, 
der er gemt på en sikker digital hovedbog 
(blockchain). En NFT sporer skaberen af 
det digitale kunstværk, dets markedsværdi 
og dets ejerskab.

My Modern Met. Bedste fra 2021: Top 12 NFT

Kunstnere og kryptokunstprojekter / 

https://mymodernmet.com/nft-artists-2021

Pop-up galleri: et midlertidigt galleri/
udstilling, der varer fra en dag til en måned 
eller mere, ofte holdt i et utraditionelt rum 
som en butiksfacade eller en kunstners 
atelier.

Alt du behøver at vide om pop-up-gallerier / 
Artsy.net / 

https://partners.artsy.net/resource/
pop-up-galleries/

Socialt engageret/aktivistisk praksis: socialt 
engageret praksis beskriver kunst, der er 
kollaborativ, ofte deltagende og involverer 
mennesker som værkets medie eller 
materiale.

Tate. Socialt engageret praksis / 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/so-
cially-engaged-practice

Gadekunst: Gadekunst er relateret til 
graffitikunst, idet den er skabt på offentlige 
steder og normalt ikke er godkendt, men 
den dækker et bredere udvalg af medier og 
er mere forbundet med grafisk design.

Tate Gadekunst / 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/
street-art
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NFT / Crypto Art NFT står for non-fungible token. De er unikke og ikke-
udskiftelige enheder af data, der er gemt på en sikker digital 
hovedbog (blockchain). I det væsentlige, da de hver især har 
deres egen krypteringskode, som ikke kan være det hacket, er 
de ægthedscertifikater. En NFT sporer skaberen af det digitale 
kunstværk, dets markedsværdi og dets ejerskab. Dette gør det 
muligt at autentificere en NFT, ligesom du kunne autentificere et 
traditionelt maleri.

Visuel kunst Billedkunsten er kunstarter, der skaber værker, der primært er 
visuelle af natur, såsom keramik, tegning, maleri, skulptur, grafik, 
design, kunsthåndværk, fotografi, video, filmfremstilling og 
arkitektur. Disse definitioner bør ikke tages for strengt, da mange 
kunstneriske discipliner (scenekunst, konceptkunst, tekstilkunst) 
involverer aspekter af billedkunst såvel som kunst af andre typer. 
Inden for billedkunsten indgår også brugskunst som industrielt 
design, grafisk design, modedesign, boligindretning og dekorativ 
kunst.
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Europa-Kommissionens støtte til produktionen 
af denne publikation udgør ikke en godkendelse 
af indholdet, som kun afspejler forfatternes egne 
synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes 
ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af de 
deri indeholdte oplysninger. 
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