
Kulturelt roadtrip 
gennem USA

Hvad er amerikansk kultur egentlig, og hvordan bliver vi influeret 
af det? Og hvad er forskellen på dansk og amerikansk kultur, hvis 
der overhovedet er nogen? 

Det netop overståede valg i USA har fyldt meget i danske medier, 
og generelt præges vi af amerikanske nyheder, debatter og kultur. 
Amerikanske film, serier, litteratur og billedkunst flyder over græn-
serne, og påvirker os og vores kultur. 

Udstillingen er et visuelt roadtrip gennem det amerikanske kultur-
landskab, og zoomer ind på de kulturelle ikoner, der har været med 
til at forme bevidstheden om amerikansk kultur. Kunstværkerne i 
udstillingen består bl.a. af popkunst, men rummer også den nyeste 
samtidskunst. På roadtrippet kan vi opleve USA og det amerikan-
ske gennem forskellige danske og udenlandske kunstneres under-
søgelser af landet, dets folk, natur og kultur. 

 



1 Gå på jagt omkring jer efter ting I forbinder med USA. Måske finder I be-
klædningsgenstande, madvarer og designprodukter, og måske noget helt 
andet. Hvad finder I, og hvorfor synes I det er amerikansk? Diskuter, om 
der er noget, der særligt kendetegner jeres fund. 

2 Her er en enkeltbillet og visum til USA. Forestil dig, at du skal afsted. 
Udfyld visummets felter med en beskrivelse af hvad du skal i landet, og 
hvorfor? Sammenlign med dine klassekammeraters visum. Hvilke drømme 
er der for jer, forbundet med USA? 

3 Nedenfor ser du en skala, der går fra mindst amerikansk til mest ameri-
kansk. Placer kunstværkerne på skalaen efter hvilken grad, du oplever dem 
som præget af det amerikanske i måden de ser ud på. Tegn en streg fra 
titlen til det sted på skalaen, du synes værket skal placeres. Hvorfor har du 
valgt, som du har?  

VISUM  

 

1. Navn: 2. Periode: 3. Underskrift: 

4. Beskrivelse af rejseaktiviteter:  
 

5. Formål med rejseaktiviteter:  
 

6. Destinationer og overnatningssteder: 7. Formue før afrejse: 

Mindst amerikansk Mest amerikansk

Pinky’s JewelryJohn Baldessari

Uden titel (efterår),

 Jennifer Paster

Marilyn
 Andy Warhol

Fagend Study

Claes Oldenburg

A Closer Grand Canyon
David Hockney


