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Helt ude i hampen med Skotte og Wivel

............................................................
............................................................
Af Jens Tang Kristensen, mag. art. i kunsthistorie, BA i forhistorisk arkæologi

Som Mikael Wivel konstaterer i sin

er tale om en biografisk monografi,

nye bog, er William Skotte Olsens

som bærer præg af Wivels person-

værker både skæve og oversete i

lige forkærlighed for de fabulerende

dansk kunsthistorie, og det skyldes

og religiøse motiver i Skotte Olsens

først og fremmest kunstnerens

psykedeliske 60’er-univers.

personlige livshistorie.
Skæve Skotte og vilde Wivel
Mikael Wivel har endnu engang skre-

Skotte Olsens værker er ofte, og

vet en bog om Wiliam Skotte Olsen

med god grund, blevet opfattet som

Mikael Wivel, Wiliam Skotte Olsen

og hans kunst, denne gang i form

Bad Painting; som naivistisk og

Udstillingskatalog. Kastrupgårdsamlingen, Faaborg Museum

af et katalog til vandreudstillingen

outreret kitsch. Udstillingskataloget

for Fynsk Malerkunst, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig, 2010.

Wiliam Skotte Olsen, som blev vist

kan derfor indirekte læses som et

112 sider.

på Kastrupgårdsamlingen, Faaborg

modigt forsvarsskrift for de æsteti-

Museum for Fynsk Malerkunst og

ske og politiske værdier, der ligger

endelig Museet for Religiøs Kunst i

i forlængelse af dette, om end det

Lemvig, hvor den lukkede 12. juni i år.

skal understreges, at Wivel nok ikke

Som katalog er Wivels bog skæv li-

selv opfatter udstillingskonceptet på

gesom Skotte Olsens kunst, fordi der

den måde. Det er et særligt træk ved

5
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såvel katalog som udstillingskoncep-

trinsvis købt af privatpersoner, og de

Olsens livshistorie fokuserer på den

Visse steder bliver Wivels beskrivel-

tet, at Wivel selv har fungeret som

kunne blandt andet erhverves enten

unge kunstnerboheme, hvis succes

ser af dette liv mere tabloidagtigt end

kurator og tekstforfatter. Der er såle-

af kunstneren selv eller gennem

hurtigt afløses af misbrug, sindssyg-

nødvendigt, som når han udførligt

des tale om et vanvittigt og vidun-

Vestergaards Møbelforretning på

dom, vold og fiasko. Denne fortæl-

beskriver, hvordan Skotte Olsens

derligt projekt, hvor Wivels tekst og

Torvegade på Christianshavn, Kurt

leform kan selvfølgelig let anfægtes

misbrug ligefrem tog magten fra ham

Skotte Olsens værk nærmest smelter

Hansens galleri i Bredgade eller i Ulla

ikke mindst i lyset af den nyere

selv. Wivel indtager mere fortæl-

sammen.

Chemnitz og Rolf Gjedsteds butik

kunsthistories fokus på strukturalis-

lerrollen end forskerpositionen, en

Kunst og legetøj. Det er derfor på en

me, dekonstruktion og diskursteori.

tendens man desværre ofte støder

Mennesket, der kommer gående

gang en kendt og ukendt kunstner,

Omvendt mener jeg, at Wivels bog er

på i den ellers sparsomme litteratur

De fleste, som bor i København, har

som Wivel præsenterer sin læser for.

et nærmest provokerende modsvar

om kunstneren (Christensen, 2006;

sandsynligvis, som jeg selv, mødt

Den metodiske og kunstteoretiske

til enhver akademisme, et modsvar

Wivel, 1994). I Wivels katalog får vi

Skotte Olsen mange gange i det

indfaldsvinkel til værkerne bygger

som passer godt til Skottes værker,

en lang række udførlige, og ud fra et

offentlige byrum. Og hvis man har

på en biografisk rammefortælling,

som netop er antiintellektuelle i

kunstfagligt synspunkt ligegyldige,

været en tur på Christiania, har man

hvor Skotte Olsens værk konsekvent

ordets bedste forstand.

informationer om Skotte Olsens tra-

nok også set den skurvogn, hvori

spejles i fortællingen om kunstne-

han boede. Den var, som alt muligt

rens personlige liv.

andet kunstneren kom i nærheden

giske liv. At hans hallucinationer blev
Den virkelig vilde før De unge vilde

så stærke, at han antændte et telt på

Wivel beskriver, hvordan Skotte

Amager Fælled, hvori der sov to børn,

af, overmalet med hans karakte-

Metoden og teorien kan derfor fore-

Olsen voksede op i et puritansk

forekommer mig irrelevant for bil-

ristiske og stereotype portrætter.

komme forældet, men jeg vil alligevel

kristent miljø, og hvordan han som

ledanalyserne. At Wivel efterfølgende

Skurvognen blev købt i 2006 af det

understrege, at der er tale om en

ung spillede med i Frelsens Hærs

beskriver, hvordan kunstneren som

nuværende Københavns Museum,

god bog. Når den biografiske kunst-

orkester i Sønderborg. Men noget gik

følge blev indlagt på Sankt Hans-ho-

det vil sige ganske kort efter Skotte

nermonografi fortsat kan oprethol-

galt i Skotte Olsens liv. Som ung flyt-

spitalet og i en periode sad fængslet i

Olsens død. I dag er skurvognen

des som genre, så er det, fordi den

tede han nemlig til København, hvor

anstalten ved Herstedvester, fortæl-

samt værkerne Fantasi (1975) og

som narrativ underholdningsværdi

han blev grebet af den nye beat- og

ler mere om samfundspolitikken end

Krydderen (1981-82) (begge Statens

indimellem kan forføre os, og på det

hippiekultur, og det medførte, at han

om kunsthistorien i Danmark.

Museum for Kunst) nogle af de få

niveau fungerer denne bog altså

samtidig begyndte at indtage store

værker, som indgår i museumssam-

særdeles godt. For Skotte Olsens

mængder af forskellige bevidstheds-

At Skotte Olsen fortsat var produk-

linger i Danmark. Ifølge Wivel blev

livshistorie var på mange måder

udvidende stoffer.

tiv, men tilsvarende færdig inden

Skotte Olsens enorme produktion af

skabt til den klassiske kunstnerbio-

for den etablerede kunstverden,

disse ”skæve” portrætbilleder for-

grafi. Wivels rekonstruktion af Skotte

skyldes nok ikke, som Wivel ellers

6
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hævder, kun disse uheldige sociale

De er malet ned i en rus og på en oplevelse

kunst ligefrem usaglig og dermed

inspirationens kilde. Vi ved det ikke, for

omstændigheder, men vel simpelt-

af at være lige i centrum af tilværelsen.

problematisk. Jeg vil her give et

han har ikke forklaret sig.

hen også, at hans malerier ikke var

(Wivel, 1983, p. 8)

tidssvarende og kvalitativt stærke på

(Wivel, 2010, p. 64)

eksempel ad omveje, nemlig via det
rettelsesblad som fulgte med bogen.

sigt. Hos Wivel bliver Skotte Olsens

De ikonografiske billedanalyser

Rettelsen er i sig selv en pinlig affæ-

Det er et held, at koblingen mellem

stofindtag derimod synonymt med

tager hermed afsæt i den på forhånd

re, idet den angår en afdød person:

Hasse Levys død og billedkomposi-

de malerisk og ”stoflige” kvaliteter i

udstukne biografiske fortælling og

værkerne. Wivels fremstilling minder

viden om Skotte Olsens liv. Det af-

Af side 41 og 64 fremgår det, at Wiliam

i det uvisse, omend det skyldes, at

mig derfor om de ældre jazzkritike-

spejles mange steder i bogen som for

Skotte Olsens gode ven Hasse Levy døde

Skotte Olsen ikke selv talte om netop

res beskrivelser af jazzmusikernes

eksempel i beskrivelsen af billedet

midt i 1970’erne efter et spring fra 4. sal.

det billede. Værk og personalhisto-

kunstneriske kvaliteter, idet mange

Komposition med tre sole (1970):

Dette er ikke korrekt. Hasse Levy døde

rien smelter derfor helt sammen hos

en naturlig død blandt venner i Brumleby,

Wivel.

mente, at for eksempel Charlie Par-

tionen trods alt får lov til at stå hen

ker og John Coltranes hurtige tempo-

Her kommer maleren gående frem gen-

hvor han også selv boede. Det skete den

skift skyldtes deres tilsvarende store

nem billedet, åben ligesom manden med

26. april 1989, og han blev kun 40 år

With God On Our Side

indtag af psykedeliske stoffer. Man

den lyserøde plet og fulgt af en kvinde,

gammel.

Wivel fremhæver flere steder det

mente med andre ord, at de spillede

klædt i grønt og med langt lyst hår. De

hurtigt og godt, fordi de foretrak de

to er tydeligvis sammen på vej gennem

bevidsthedsudvidende stoffer frem

verden. Der er et blodrødt hus ude til højre,

Denne fejl får også konsekvenser for

også bør berøres, når man har valgt

for de alkoholiske drikke, som deri-

og bag dem ligger det blå hav med sin

Wivels billedtolkning, idet han anty-

at præsentere værkerne på Museet

mod blev opfattet som sløvende. Det

krumme horisont – og der er ikke mindre

der, at maleriet Jakobs kamp (1995)

for Religiøs Kunst i Lemvig. Det er

er præcis den forklaringsmodel, man

end tre sole, der stråler på himlen. Huset

kan have noget med Hasse Levys

vigtigt at understrege, at Wivel har

genfinder hos Wivel, når han mener,

er rødt, fordi det er dér, de bor og elsker…

hermed fiktive dødsulykke/selvmord

valgt at tolke billederne som religiøse

at Skotte Olsens bedste billeder blev

kvinden i grønt er uden tvivl Yvonne

at gøre:

i mere generel forstand end blot som

skabt i rusens sfære; en tanke som

Vestereg, en hollandsk pige, Skotte havde

Wivel i øvrigt har været inde på før.

mødt i Bruxelles i 1967, og som var fulgt

Måske har Skotte tænkt på sin døde

billederne forholder sig til den krist-

med tilbage til Danmark.

kammerat, Hasse Levy, der sprang ud fra

ne ikonografi, som det er tilfældet

fjerde sal, uden vinger. Eller måske har

i Korsfæstelse og tulipaner (1981),

han tænkt, at de blytunge fugle skulle ses

Kristus og synderinden (1981), Por-

Visse steder virker sammenkoblin-

som en slags repræsentanter for ånden i

træt med rød glorie (1982) og Jakobs

gen mellem Skotte Olsens liv og hans

naturen og dermed som symboler på selve

kamp (1995). Andre billeder knytter

De stærkeste af dem har hvirvlende karak-

(Wivel, 2010, p. 25)

ter. Man fornemmer, at det er et strålende
trip, der har sat sig spor på lærredet.
(Wivel, 2010, p. 25)

8

religiøse aspekt ved Skotte Olsens

(Rettelsesblad, Wivel, 2010)

kunst; et aspekt der selvfølgelig

kristensymbolske, selvom visse af
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sig derimod snarere til østens mystik

som en del af Skotte Olsens venner

og klassisk tempelarkitektur fra Græ-

fra Christiania vil hævde, kan man

kenland, som det er tilfældet med

ikke slå hans værker ihjel, fordi de er

Komposition med rød maler (1971),

en del af os selv.

Portræt af en Sikh. Reminiscenser fra

............................

en rejse i Indien (1971), Komposition
med Akropolis (1971) og Portræt med
Aura (1983).

Litteratur

De religiøse aspekter ved Skotte

Christensen, Peer Hassing, Skottes sidste

Olsens kunst skal ikke underkendes,

rejse. (Frederiksberg: Art House, 2006)

men man kan anfægte, hvilken rolle
denne billedgruppe egentlig har i

Wivel, Mikael, Wiliam Skotte Olsen – ma-

hans samlede produktion. Skotte Ol-

lerier 1964-1983 (København: Kunstfor-

sens billeder var vel snarere i dialog

eningen, 1983)

med mere almene frihedsidealer, og
det aspekt, mener jeg, burde frem-

Wivel, Mikael, Wiliam Skotte Olsen. Dansk

hæves tydeligere i bogen. Omvendt

Nutidskunst 23 (København: Forlaget

vil jeg understrege, at Wivels bog er

Søren Fogtdal, 1994)

interessant og værd at læse. For en
gangs skyld virker den biografiske

Wivel, Mikael, Wiliam Skotte Olsen (Ka-

genre befriende, og det skyldes

strupgårdsamlingen, Faaborg Museum

måske netop, at kunsthistorikere

for Fynsk Malerkunst, Museet for Religiøs

sjældent har taget disse mærkvær-

Kunst, Lemvig, 2010)

dige og skæve værker alvorligt.

............................

På den måde henvender bogen sig
heller ikke primært til fagfolk, men
måske snarere til de mange, der
kendte Skotte Olsen personligt. For

10
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Lilibeth Cuenca Rasmussen og det performative

............................................................
............................................................
Af Maja Hvitved McLaughlin, mag. art. i kunsthistorie

Performativitetsbegrebet har

Bladrer man gennem bogen, frem-

efterhånden gjort sit indtog i

står den rigt illustreret med foto-

kunstteorien. Således er også

dokumentation af performances,

monografien om Lilibeth Cuenca

billeder af fotoværker samt rækker

Rasmussen stærkt præget af ”den

af stillbilleder af videoværker. Som

performative vending” – på både

filmstrimler folder videodokumenta-

godt og ondt.

tionen sig ud og gør det i en vis grad
muligt at følge værkernes hand-

Lilibeth Cuenca Rasmussen
Monografi og udstillingskatalog. Redaktion: Lilibeth Cuenca

Den tysk-/engelsksprogede mono-

lingsforløb, og ligeledes illustreres

Rasmussen og Mette Salomonsen. Berlin: Revolver Publishing

grafi, som slet og ret bærer titlen

hver performance med et udvalg af

2010. 168 sider.

Lilibeth Cuenca Rasmussen, er udgi-

fotografier. Det fungerer godt, og det

vet i forbindelse med en retrospektiv

er tydeligt, at man således har for-

udstilling med den dansk-filippinske

søgt at mime en form for tidslighed.

performance-, foto- og videokunst-

Dette atypiske valg af dokumenta-

ner på Heidelberger Kunstverein fra

tionsform berøres imidlertid ikke på

november 2010 til januar 2011.

monografiens tekstside, og ligeledes

13
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udebliver diskussionen omkring,

Det performative som teori og poli-

skud på stammen er kunsthistorike-

gagere beskueren og leder denne til

hvad der sker når et tidsligt, rumligt

tisk strategi

ren Camilla Jalvings bog Værk som

at skabe sin egen sociale og politiske

medie repræsenteres i bogens todi-

Ud over forordet består tekstsiden af

handling. Performativitet, kunst og

virkelighed. Således synes Lepecki

mensionelle form.

tre teoretiske artikler, som forholder

metode.

at forstå virkeligheden som noget,
vi har mulighed for at forandre, fordi

sig til henholdsvis Cuenca RasmusEn introduktion

sens politiske strategi, hendes brug

Ser vi på monografien Lilibeth Cu-

den hele tiden performes. Jeg finder

I stedet søger den danske kunsthi-

af performancegenren og hendes

enca Rasmussen, åbnes den med en

imidlertid ikke Lepeckis argumen-

storiker og direktør for Heidelberger

kunstneriske reenactments. De har

tekst af den brasilianske antropolog

tation overbevisende, og hans tese

Kunstverein Johan Holten i sit forord

dog det tilfælles, at de alle benytter

André Lepecki, hvori han argumen-

om at det performative element gør

at italesætte et overordnet princip,

performative metoder.

terer for, at Cuenca Rasmussen be-

værkerne politisk effektive, synes

nytter en bevidst performativ strate-

vag.

som han ser gå igen i hele Cuenca
Rasmussens værkoeuvre. Han kalder

Performativitet som begreb har rød-

gi i forbindelse med sin feministiske,

dette ”kondensering” og ”udvinding”

der i den britiske lingvist J. L. Austins

post-koloniale kritik og derigennem

Performance og reenactment som

og forklarer, at Cuenca Rasmussen

teori om performative talehandlin-

skaber politisk effektive statements.

kulturanalytiske greb

tager udgangspunkt i sin egen situa-

ger. Inspireret af Austin fremsæt-

Han henviser til, at Cuenca Rasmus-

I den danske kunsthistoriker Lars

tion som dansk-filippiner, kvinde og

ter den engelske filosof og queer-

sen i sit omfattende repertoire af

Bang Larsens tekst betragtes det

ung kunstner, men isolerer, konden-

teoretiker Judith Butler i 1990erne

videoværker forvrænger virkelig-

performative i Cuenca Rasmussens

serer og forandrer denne i en grad,

sin teori om, at kønnet er en social

heden og performer et subjektivt

værker i stedet som et kulturana-

som gør, at værket bliver symbol på

konstruktion, vi performer gennem

verdensbillede ved både at opfinde

lytisk greb. Med udgangspunkt i

en større social og økonomisk struk-

specifikke gentagelser af givne ko-

et nyt billedsprog og ved at gøre

hendes performances argumenterer

tur. Holtens forsøg på at redegøre

der. Netop i kraft af gentagelsen kan

opmærksom på sig selv som produ-

han for, at Cuenca Rasmussen bruger

for 13 års værkproduktion i et meget

der ske forskydninger over tid, og

cent. Mens filmens synlige billede

performancegenren til at stille sig

kort forord kan vel i sig selv kaldes

køn kan derfor ikke afgrænses som

således suppleres med et lydbillede

kritisk over for performativitet som

en kondensering, og jeg savner her,

en fast størrelse. Denne poststruk-

af kyniske og ironiske kommentarer

en kulturel tilstand. Således peger

at monografien forholder sig til sig

turalistiske forestilling om, at der

fremført som sang, synliggør hun sin

hendes konstante identitetsskift på

selv som repræsentationsform. Hvad

ikke eksisterer en eviggyldig kerne

egen tilstedeværelse ved hjælp af

en tid, hvor individet skabes og gen-

betyder det at dække 13 års værk-

af sandhed, men at alting forandrer

en rystet kameraføring eller ved selv

skabes som en social repræsentation,

produktion, og hvorfor har man valgt

sig i forhold til konteksten, har lagt

at optræde foran kameraet. Det er

og hvor performativitet således er

at gøre det på netop denne måde?

kimen til den efterhånden udbredte

Lepeckis tese, at Cuenca Rasmussen

blevet et gennemgående imperativ.

performativitetsteori. Et af de nyeste

på den måde formår at berøre og en-

Det er Lars Bang Larsens argument,

14
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at performancegenren generelt set

fortiden, argumenterer hun for, at

billed- og tekstside formår således

Lilibeth Cuenca Rasmussen indeholder

har forskudt sig, efter at den er ble-

genrens opblomstring snarere er

aldrig helt at blive forenet, men som

følgende bidrag:

vet del af kunstmarkedet, og nu ikke

udtryk for et ønske om at overskride

et nyt indspark i debatten om det

længere er forbundet med et ønske

det vestlige, lineære tidsbegreb og

performative i kunsten er monogra-

om at opnå en form for enestående

sætte spørgsmålstegn ved en ende-

fien interessant.

og autentisk øjeblik. Baggrunden for

lig historisering og kanonisering af

Cuenca Rasmussens performances

værket og kunstneren.

............................

er i stedet at pege på, at genren ikke
alene eksisterer i nuet, og at virkelig-

I overensstemmelse med Lars Bang

heden selv er blevet en lang række af

Larsens argument fremhæver

performances.

Knaup endvidere, at Cuenca Rasmus-

André Lepecki, ”Giving Voice”
Lars Bang Larsen, ”Acting Out The Performative Imperative”

Litteratur

sen overskrider grænserne for køn,

Austin, J. L., Ord der virker (København:

I tillæg til dette kan man sige, at

kultur og etnicitet ved at påtage sig

Gyldendal, 1997)

Cuenca Rasmussens reenactments

forskellige stereotype identiteter

af historiske performances ligeledes

og derved peger på, at identitet er

Butler, Judith, Gender Trouble: Feminism

peger på konteksten som det betyd-

kontekstbestemt.

and the Subversion of Identity (London:

ningsskabende. Det argumenterer

Johan Holten, ”Introduction”

Bettina Knaup, ”Recycling and Sampling
Remains”
Lilibeth Cuenca Rasmussen og Toke Lykkeberg, ”Make a Piece of Art”

............................

Routledge, 1990)

den tyske kurator Bettina Knaup

Mens der i monografiens andre

netop for i monografiens sidste

bidrag er en tendens til at bruge kun-

Jalving, Camilla, Værk som handling.

teoretiske bidrag. Her diskuterer hun

sten til at illustrere en teori, formår

Performativitet, kunst og metode (Kø-

forholdet mellem kopi og original i

Knaup i højere grad at aktivere Cuen-

benhavn: Museum Tusculanums Forlag,

Cuenca Rasmussens performative

ca Rasmussens værker. Overordnet

2011)

reenactments. Knaup peger på, at

set er det imidlertid denne monogra-

der i forbindelse med gentagelsen af

fis problem, at Cuenca Rasmussens

historiske performances og sam-

værker kommer til at fremstå som

............................................................

menstillingen af disse opstår noget

illustrationer for teoretikernes teser.

nyt. I et opgør med den herskende

De forsøger hver især at trække de

forestilling om, at den nyere tids

store linjer hen over 13 års ellers di-

voksende genre af reenactments

vergerende værkproduktion, hvilket

bunder i en nostalgisk længsel efter

resulterer i en vis ensretning. Bogens

16
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Nye læsere kan begynde her?
Lemmerz for den oplyste nybegynder

............................................................
............................................................
Af Anna Schram Vejlby, mag.art. i kunsthistorie

Med sin bog om Christian Lemmerz

Med de mange illustrationer får man

giver Ann Lumbye Sørensen os en

samtidig et visuelt overblik over

smukt illustreret tekst med et væld

Lemmerz’ produktion, som gør bogen

af associationer over et komplekst

til en vigtig dokumentation for et

værk. Det er spændende læsning,

bredere publikum – også af værker,

som smager af mere.

som er blevet destrueret.

Ann Lumbye Sørensen beskriver

Forfatterens ambition synes at have

Ann Lumbye Sørensen, Memento. Christian Lemmerz. Erin-

i Memento. Christian Lemmerz.

været at skrive et oversigtsværk

dring, krop, død

Erindring, krop, død den tyske

over Lemmerz’ skulpturelle oeuvre

København: Informations Forlag 2010. 160 sider.

kunstners skulpturer og installatio-

med vægt på de associationer, som

ner fra 1980’erne og frem til 2009,

de enkelte skulpturer og installatio-

hvor bogen udkom. Bogen er smukt

ner giver. Og det er ikke få!

tilrettelagt af Åse Eg og er klædt i
prægnant sort, som spiller elegant

I indledningen fremgår det, at dette

på Lemmerz’ senere værker, hvor

ikke er et biografisk skrift, men en

det ubærlige pakkes appetitligt ind.

bog om værkerne og om den virk-
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ningsæstetik Ann Lumbye Sørensen

man engageres af, fordi begejstrin-

sammenligninger med kunstneren

der har fulgt Lemmerz i så mange år,

ser i dem. Der refereres indimellem

gen i høj grad bærer teksten. Det er

Damien Hirst. Og alt dette på bare to

har at sige. Samtidig er bogen ikke

til Lemmerz’ udtalelser fra e-mails

dog samtidig netop de overdådige as-

sider! Man får i passager som denne

særlig let tilgængelig for et bredere

og samtaler med forfatteren, og

sociationskæder, der er en af bogens

fornemmelsen af, at man i virkelig-

publikum. Og netop Lemmerz, som

man fornemmer også kunstnerens

største udfordringer til sin læser.

heden sidder med en encyklopædi

har rørt og forarget en ikke ubetyde-

stemme i andre dele af bogen, hvor

over Lemmerz’ skulpturelle værk. En

lig del af den danske befolkning med

han ikke direkte citeres. Ann Lumbye

Det, der gør bogen læseværdig, er

encyklopædi, hvor pladsen benyt-

sine rådnende svinekroppe og de

Sørensen bemærker også i indled-

nemlig samtidig en konstant viften

tes til at markere, skitsere og give

på samme tid kvalmende og skønne

ningen, at Lemmerz’ skøn- og faglit-

læseren om næsen med betragtnin-

referencer, som læseren så selv kan

marmorskulpturer, fortjener vel en

terære referencer (som har haft stor

ger, som ikke uddybes tilstrækkeligt.

gå i dybden med anderswo, hvis man

tekst, der kunne forklare og opklare.

indflydelse på hans kunstneriske

For eksempel er det lidt skuffende

altså ikke skulle være blandt de få

virksomhed) ikke danner fundament

ikke at høre mere om, hvad det er,

udvalgte, der har samme lærde og

Nu kan man jo ikke klandre forfat-

for bogens teoretiske udredninger

Lemmerz har tilfælles med spaghet-

rige referenceramme som forfat-

teren for at have en anden ambition

idet:

tiwesterninstruktøren Sergio Leone,

teren. Og dermed får man også svar

med sin bog, for ikke at have skrevet

når Ann Lumbye Sørensen disku-

på, hvem bogen henvender sig til –

en anden bog end den foreliggende.

Christian Lemmerz’ værk er af en sådan

terer de sene marmorskulpturers

nemlig et oplyst, yderst interesseret

Man kan blot konstatere, at her er en

art, at når man fordyber sig i det, opstår

balanceren på pastichens knivsæg

og måske endda professionelt publi-

tekst, der stoler på, at læseren kan

der hele tiden nye ideer, associationer og

mellem ”kitsch og sublim sofistike-

kum af kunsthistorikere og ”artistes

følge med op på de teoretiske tinder,

overvejelser om andre mulige vinklinger.

ring.” (Lumbye, p. 97). Og hvor mange

savantes”, vidende kunstnere, som

ganske enkelt fordi Lemmerz’ værk

bøger bør læseren ikke siden kaste

Ann Lumbye Sørensen også benæv-

forlanger det af sit publikum. Me-

sig over efter at have læst siderne

ner Lemmerz. I den kontekst er Me-

mento. Christian Lemmerz. Erindring,

Ikke desto mindre gør Ann Lumbye

85-86, hvor Ann Lumbye Sørensen

mento. Christian Lemmerz. Erindring,

krop, død er med andre ord en rig og

Sørensen ret i også at citere kunstne-

bevæger sig ubesværet fra Miche-

krop, død et spændende værk, som

begejstret bog, som for en særlig

ren, som har et skarpt og direkte syn

langelo-referencer i værket ”Angel”

bestemt indtager sin plads i beskri-

engageret skare giver blod på tanden

på egne værker.

(1993-94) over Walter Benjamins

velsen af den danske kunstscene

til at fordybe sig yderligere i Lemmerz’ værk.

(Lumbye, p. 10).

tanker om ruinen og det ufærdige

de seneste 30 år. Men selv samme

Det er tydeligt, at Ann Lumbye Sø-

til en konklusion om, ”at Lemmerz

oplyste læser vil måske savne, at

rensen er dybt fascineret af Christian

ønsker at etablere et spændingsfor-

Ann Lumbye Sørensen i højere grad

Lemmerz’ værker, og denne fasci-

hold mellem klassik og antiklassik

uddyber sine betragtninger, præcis

nation giver bogen en ægthed, som

(...)”, som så igen giver anledning til

fordi det er interessant, hvad hun,

20
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Natur formet
Vigtigt oversigtsværk om nyere landskabsarkitektur

............................................................
............................................................
Af Martin Søberg, mag. art. i kunsthistorie

Malene Hauxner, Fra naturlig natur til SUPERNATUR -

Gennem de seneste 40 år har land-

bymasse kun gennembrudt af frag-

skabsarkitekturen bevæget sig

menter af mark og skov, mens man

mellem markens og havens æste-

i storbyer som København taler om

tik, mellem en forkærlighed for det

grønne taghaver og urban farming.

monokrome, menneskeskabte og

At grænserne mellem by og land,

det pastorale, selv-groede, hævder

kultur og natur nedbrydes, er ikke

ny bog om europæisk landskabs-

noget nyt, snarere en kulmination på

arkitektur 1967-2007 set med

et langt sejt træk, der har varet mere

danske briller.

end fire årtier, men som først med
det aktuelle fokus på klimaforan-

Europæisk landskabsarkitektur 1967-2007 set fra Danmark
Risskov: Ikaros Press, 2011. 300 sider.

Det er vel de færreste, der ikke har

dringer og bæredygtighed for alvor

bemærket, at landskaber og byer

synes at have fået fat i den kollektive

forandrer sig i disse år i en sådan

bevidsthed.

grad, at en skelnen mellem natur og
urbanitet bliver mere og mere tvivl-

Forandringerne reflekteres og pejles

som. Byerne langs Jyllands østkyst

i samme periodes landskabsarki-

vokser sammen til én stor udstrakt

tektur, som nu har fået sin historie
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fortalt i landskabsarkitekt, dr.agro.

SUPERNATUR er tredje og sidste

SUPERNATUR er teoretisk velunder-

fra billedkunstneriske retninger som

og professor ved Københavns

del af hendes omfattende trilogi om

bygget, uden at være teoretisk udre-

minimal art og land art.

Universitet Malene Hauxners bog

landskabsarkitektur i det 20. århund-

dende. Værkanalyserne virker friske,

SUPERNATUR, et oversigtværk

rede. To tidligere bøger, Fantasiens

samtidig med at de helt åbenbart

Udvekslingerne med billedkunsten

over landskabsarkitekturen siden

Have (1993) og Med himlen som loft

udspringer at et mere end grundigt

kunne have givet anledning til en

ungdomsoprørets tid i slutningen

(2002), dækkede henholdsvis det

kendskab til de behandlede værker.

diskussion af landskabsarkitek-

af tresserne til i dag, ja, faktisk det

moderne gennembruds æstetik i

Hauxner er en glimrende iagttager,

turens brug af repræsentationer,

første større værk om nyere euro-

mellemkrigstiden og det moderne

men også kritiker af sin samtids

hvilket Hauxner desværre i mindre

pæisk landskabsarkitektur set fra en

demokratis æstetik i efterkrigsti-

landskabsarkitektur, dens værker og

grad forholder sig til, skønt de digi-

dansk synsvinkel og dermed også

den. Med SUPERNATUR er trilogien

teori. Uden at opretholde en streng

tale mediers indflydelse i perioden

særegent på internationalt plan. At

fuldendt. Bogen sammenfletter

kronologi gennemgår Hauxner i

er uomgængelig, ikke mindst hvad

skabe overblik over en periode, som

på raffineret vis to hovedspor eller

tematisk funderede kapitler en lang

angår produktionen af de billeder,

ligger så tæt på, er bestemt ingen let

læsninger, om man vil. På den ene

række værker i nyere landskabsar-

som skal anskueliggøre det endelige

opgave.

side udspænder Hauxner en fortæl-

kitekturs historie med fokus på of-

resultat i form af mere eller mindre

ling om, hvordan naturen gennem

fentlige rum, gerne i urban kontekst,

realistiske visuelle fremstillinger.

Hauxner griber den an ved først og

perioden i stigende grad bliver set

men er også omkring planlægning af

Men måske hænger denne mangel

fremmest at gennemgå en række

som et gode, der kan berige men-

boligbebyggelser og andre former for

på interesse for landskabsarkitek-

hovedværkers formelle sprog og

neskers liv og derfor skal passes på

urbant design.

turens billedbrug sammen med den

rumlige virkning, men også ved at

– en økologisk interesse, som tager

pege på mulige lag af betydning og

sit udgangspunkt i slut-60ernes

Værkudvalget begrænser sig ikke til

også har præget feltet gennem de

forbindelser til udviklingen i samfun-

opmærksomhed på industrisamfun-

realiserede værker, og det er netop

senere år. Som i arkitekturen gene-

det generelt, ligesom hun behandler

dets bagside: forureningen. På den

en styrke ved bogen, for perioden

relt, og for så vidt også dele af bil-

vigtige tendenser i (landskabs-)arki-

anden side dokumenterer og disku-

er rig på urealiserede konkurrence-

ledkunsten, har der vist sig en øget

tekturteorien og dens indflydelse på

terer hun, hvordan landskabskun-

forslag, som eksempelvis de mange

interesse for processer og temporale

praksis. Dermed bliver bogen tillige

stens formelle udtryk ændrer sig i

forslag til Parc de la Villette i Paris

effekter, bevægelse og performati-

en mentalitetshistorie, for menne-

bølger hen over årtierne, undertiden

(1982), samt eksperimenterende pa-

vitet, eller som Hauxner beskriver

skets forhold til naturen har til alle

som følge af nye behov, nye typer

pirprojekter, hvoraf mange har haft

tiden fra 1990erne og frem:

tider været en glimrende indikator

opgaver og nye tekniske løsninger,

afgørende indflydelse på landskabs-

for et bredere verdenssyn.

undertiden mere modepræget.

arkitekturens udvikling. Ligeledes

kritik af landskabet som billede, der

peger forfatteren på påvirkningen
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Alle former for naturprocesser blev

tæmmede natur – hortus conclusus

perioden, ikke mindst fordi en række

Min teori er, at det landskabsarkitekto-

betragtet som interessante; opvækst af

og landmandens natur. Alligevel

opgaver har handlet om omdan-

niske sprog – nu som før – prøver at sige

spontanvegetation, forvitring af metal,

må Hauxner i beskrivelsen af de

nelsen af industriens landskaber.

os noget om kommende forandringer af

forrådnelse, erosion, fordampning, tåge-,

senere årtiers landskabsarkitektur

Skønt hun henviser til Sven-Ingvar

social, politisk og klimatisk art. Landskabs-

dis- og isdannelse. Man måtte som i

vige fra dikotomien og peger på

Anderssons indflydelsesrige skelnen

arkitektur ikke bare spejler, men pejler

’shappychic’-moden gerne kunne aflæse

positive ord som variation, diversi-

mellem rekonstruktion, renovering

samfundets tanker.

brugen. Det tabte industrisamfunds

tet, mangfoldighed og kompleksitet

og fri fornyelse af historiske værker,

rustne jern, grove beton, asfalt, støbe-

som nøglebegreber i den nutidige

interesserer Hauxner sig i mindre

jernskonstruktioner, jernbaneskinner og

praksis, samtidig med at hun nævner

grad for den landskabsarkitektur, der

Dermed er Hauxner i tråd med nyere

dæksler var smukke.

kommende tiders udfordringer med

ikke er formmæssigt nyskabende,

æstetisk teori, der netop beskriver

håndtering af klimaforandringer,

men dog udgør en vigtig tendens i

kunstens potentiale som model.

der både kan resultere i en fornyet

de senere års landskabsarkitektur,

Måske viser dette også betydnin-

Med sit fokus på værkets rumligt

frygt for naturen, og dertil vil kunne

nemlig en bevarings- eller ligefrem

gen af landskaber, der inviterer til

affektive og fortolkningsmæssige

kræve særligt omfattende indgreb.

rekonstruktionsiver, der i Danmark

fantasi og drømme, til kontemplation

(Hauxner, p. 258)

potentialer læner Hauxner sig op

(Hauxner, p. 273)

bl.a. har resulteret i genskabelsen af

snarere end det overvældende antal

ad den kritiske teori, der opblom-

Med et begreb hentet fra den

barokhaverne på Frederiksborg og Gl.

af aktiviteter, nutidens byrum ofte

strede i samme periode som hendes

hollandske arkitekt Rem Kool-

Holtegaard og senest i renoveringen

skal rumme. SUPERNATUR giver

undersøgelsesobjekter, men hun

haas beskriver Hauxner derfor

af en række danske herregårdshaver.

stof til gode drømme, men først og

trækker på samme tid tråde tilbage

landskabsarkitektur i dag som et

Disse projekter er udtryk for en tid,

fremmest lyst til at begive sig ud i

til forgængere inden for dansk land-

arbejde med en supernatur, der ikke

hvor forestillingen om det autenti-

naturens og byens diffuse blandin-

skabsarkitektur, særligt G.N. Brandt,

kan skelnes fra det menneskelige

ske er blevet en vigtig kulturel men

ger for at se det hele ved selvsyn.

der om nogen kan betragtes som

virke: en potenseret natur. Begrebet

bestemt også økonomisk faktor.

fagets faderfigur. I sin beskrivelse

supernatur indebærer en kritik af

af periodens formelle vekselvirk-

forestillingen om det autentiske, om

På samme måde som andre kunstar-

ning mellem det selvgroede (især

identitet, det regionalt særegne og

ter er landskabsarkitekturen i stand

1970erne) og det kontrollerede

eksistensen af et stedets ånd, genius

til at give bud på, hvordan verden

(især 1980erne) opererer Hauxner,

loci. Parallelt eller netop i forbindelse

kunne se ud, bud på nye forhold mel-

inspireret af Brandt, med en dikotomi

med interessen for processer, peger

lem mennesker og natur og mellem

mellem den vilde, naturlige natur –

Hauxner på interessen for historien

mennesker.

havens og malerens natur – og den

som værende stigende gennem
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”No matter what!”

............................................................
............................................................
Af Ann Lumbye Sørensen, mag.art. i kunsthistorie

En veloplagt turnering af situatio-

ets direktør, Christian Gether, i sit

nen før og efter den berømte ud-

forord giver stafetten videre til den

stilling ”Kniven på hovedet” (1982)

efterfølgende generation. Det er de

leveres med kataloget De vilde

tre kunsthistorikere Marie Louise

80’ere til udstillingen med samme

Helveg Bøgh, Camilla Jalving og Stine

navn på ARKEN i Ishøj (2010-

Høholt, der tager mod stafetten i

2011). Publikationens hovedartikel

deres fælles artikel ”Da 80’erne blev

”Da 80’erne blev vilde” er informa-

vilde”. Deres opdrag er at ”se på vær-

De vilde 80’ere

tiv og velskrevet formidling, men et

kerne og perioden med friske øjne”.

Udstillingskatalog. Redaktion: Christian Gether, Stine Høholt,

nyt, endsige dristigt blik lader dog

Kataloget afsluttes med Frederik

Marie Louise Helveg Bøgh, Signe Marie Ebbe Jacobsen og Ca-

vente på sig.

Stjernfelts artikel ”Billedet efter stormen”, som i et tilbageblik funderer

milla Jalving. Ishøj: ARKEN – Museum for Moderne Kunst, 2010.
110 sider.

Konceptet for en kunsthistorisk

over tiden dengang og i særdeleshed

revurdering af 1980ernes ”ekspres-

ungdomsværket Billedstorm. Om

sive”, fandenivoldske og bevidste rå

dansk kunst og kultur på det seneste

del af den postmoderne billedkunst

(1989), som han skrev sammen med

går i sin enkelhed ud på, at muse-

Poul Erik Tøjner. Her i 2011 er deres
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bog stadig et hovedværk om tiårets

Claus Carstensen, Kehnet Nielsen,

bagud, lyder det noget kategorisk

det ekspressive. Og et maleri, der

diverse kunstneriske nybrud. Derfor

Berit Heggenhougen Jensen og Nina

fra forfatterne. Men der var ting og

ikke veg tilbage for den postmoderne

er det en lille redaktionel genistreg at

Sten-Knudsen samt de jævnaldrende

sager i gang. Diskussioner og disput-

pluralisme i en flerhed af stilarter.

lade Frederik Stjernfelt afrunde med

Inge Ellegaard og Lars Nørgård.

ter, som kunstnerne selv havde stor

sin personlige status.

Vidnernes levende stemmer krydrer

andel i også uden for Akademiet, på

Det store researcharbejde med at

og perspektiverer artiklens inddra-

byens trendy barer og andre steder,

finde anmeldelser og artikler for at

De vilde 80’ere er en udgivelse med

gelse af tidens udstillingskataloger,

var katalysator sammen med uund-

belyse tiden og diskussionerne er en

ambition om både at fungere som

tidsskrifter, musik og digtning. Kon-

værlige impulser fra det nye ”vilde

flot indsats. Der er mange tråde at

formidling til det besøgende publi-

teksten for den billedkunstneriske

maleri” i Europa og USA. Andetsteds

holde sammen på ud over at få bare

kum under udstillingen og som et

aktivitet i det københavnske musik-,

har Carstensen og Nielsen udtalt, at

nogenlunde styr på den postmo-

stykke kunstfagligt litteratur om

punk- og litterære miljø foldes såle-

de netop blev trætte af al den teo-

derne virkelighed, som begyndelsen

”det vilde maleri”. Det lykkes langt

des godt ud, ligesom det i øvrigt også

retiske diskussion om det postmo-

af firserne og dens kontroversielle,

hen ad vejen rigtig godt. Det er

skete på selve udstillingen. Læseren

derne og andre filosofiske temaer på

interessante og ironiske kunstud-

velskrevet og veldokumenteret, men

får et godt indblik i miljøerne i og om-

Kunstakademiet, og at de nu ville til

øvelse er flettet sammen med. Dette

denne anmelder efterlyser dog bud

kring det malerboom, der fandt sted.

selve materien.

virvar af teorier og spekulationer i en

på flere indgange til stoffet i en lidt

blanding af eufori og pessimisme har

større udfoldelse. Det vil jeg vende

Vi præsenteres for historien om,

Den omfattende brug af citater er

da også fået de tre forfattere til at

tilbage til. Først en præsentation af

hvordan den legendariske udstilling

som strategi og metode artiklens

sukke – bare en lille smule. De skriver

publikationen.

på Tranegården i Gentofte i foråret

fundament, hvormed tidens forskel-

således: ”For de kunstnere, digtere,

1982 kom i stand, da en lille flok

lige synspunkter indgår i en løbende

musikere, gallerister, museumsfolk

Hovedartiklens tre forfattere tager

unge akademielever med Claus Car-

dialog om pro og kontra i forhold til

og ’hangarounds’, som deltog den-

fat på omstændighederne omkring

stensen og Kehnet Nielsen i spidsen

det forkætrede og tvetydige maleri –

gang i 80’erne, vil vores artikel – no

udstillingen ”Kniven på hovedet”,

gav sparket til, ”at dansk kunst er

hadet og elsket. Dagbladskritikken –

matter what – føles som et utilfreds-

hvor teksten indledes med et citat

ajourført med tendenserne på den

både den positive reception samt den

stillende sammenkog”. De begrunder

fra Henrik S. Holcks anmeldelse i

internationale kunstscene …” og

afvisende og forbeholdne – har fået

det med deres alder – de var store

dagbladet Information. Det følges op

kommer på højde med ”den tidsånd,

plads, således at læseren får et godt

børn dengang – og at de tilmed alle

af andre citater fra avisanmeldelser

der allerede gennem nogle år har

indblik i diskussionerne om dette

tre boede forskellige steder rundt om

og suppleres med aktuelle inter-

manifesteret sig på andre af landets

maleri. Et maleri, der igen benyttede

i landet. Men det er dog en kendt sag,

views, som forfatterne har lavet med

kulturelle felter, bl.a. i musikken og

figurative elementer i et malerisk

at man aldrig kan gøre alle tilfredse,

en håndfuld af de centrale deltagere:

lyrikken”. Billedkunsten haltede

sprog, der mimede og gestikulerede

så hvorfor da gøre det til en pointe?
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Heldigvis, efter denne deres tilståel-

drer de til med distancens fordel, at

at både Kasper Monrad tilbage i en

der kan forfølges gennem hele det

se, folder artiklen sig godt ud. Rigtig

vi ikke taler ”med den postmoderne

anmeldelse i Information i 1983 og

20. århundredes avantgarde. Her

godt endda med et væld af detaljer.

tunge, men om den”, for således

andre har hæftet sig ved, at denne

skal blot nævnes Marcel Duchamp

bliver der ”andre måder at ramme-

mimen og simulering af det så-

og for eksempel Addi Köpcke, der

Nye blikke på de ”gamle” billeder

sætte det vilde maleri på”. Og svaret

kaldt ekspressionistiske maleri fra

begge opererede med at overføre et

I kapitlet ”Rammesætning” antyder

”er derfor, at man ikke kun skal se

begyndelsen af det 20. århundrede

sprogligt udtryk bogstaveligt til en

forfatterne, at der findes nye og

på det vilde maleri som maleri, men

dybest set inkluderer kroppen samt

kunstnerisk visuel form. En transfor-

andre måder at anskue og tale om

også som den måde, man dengang i

en handlen og en gøren, som jo altså

mation fra sprog til billede, hvorved

80er-maleriet. De fremhæver det

1980’erne taler om det på”. Man bør

er en del af det performative interes-

der opstår et nyt og overraskende

postmoderne blik som det domine-

se på det efterliv, billederne har fået.

sefelt. Jeg har selv anvendt termen

udsagn. For at afrunde dette aspekt

”gestisk” for den distancerede kunst-

blandt flere andre interessante er det

rende dengang som nu.
Der opstilles en tese om, at ”man”

neriske handling, og jeg kan tilføje, at

dog værd at bemærke, at gentagel-

Det er det blik, der grundigt indfarvet af

hidtil har set gennem postmoderne

80er-kunsten er karakteristisk ved

sesmotivet af performativitetsfor-

den postmoderne teori ser malerierne

briller, men nu vil forfatterne tage

det processuelle, det uafsluttede og

skere identificeres som karakteristisk

som tegn, ironi og citater. Postmoder-

andre briller på: de performative.

fragmenterede på det formelle plan. I

performativ.

nismen er med andre ord den ramme,

Imidlertid afstår de fra deciderede

det hele taget er kunsten i 1980erne

som kritikere, såvel som nogle kunstnere

værkanalyser (eller traditionelle

så meget mere end ovenstående

Forfatternes indkredsende refleksio-

synes at se igennem. Det er det mantra,

analyser, som de skriver), som ellers

postmoderne karakteristika, som de

ner over forskellen på en performa-

de kan opremse som deres Fadervor, for

kunne være et af flere redskaber til

formuleres i artiklen.

tiv og en ikke erkendt performativ

så indgroet er forestillingerne om de store

at udfolde en anden forståelse og

fortællingers død, at den i sig selv bliver en

læsning af 80er-maleriet. Der er to

Eksempelvis kunne gentagelsen og

have været mere interessante, hvis

stor fortælling.

felter, forfatterne koncentrerer sig

bogstaveligheden som strategier

de havde udført en eller flere værk-

om, nemlig selve malehandlingen

og motiver være interessante at

analyser med hele det performative

(Bøgh, Jalving og Høholt, 2010, p. 17)

håndtering ville efter min mening

og kroppen/kropsligheden som

undersøge, da de faktisk optræder

teoriapparat kørt i stilling og dermed

Og de forfølger sporet med en ind-

performative elementer, der gør en

hos en hel del af kunstnerne. En

havde tilført stoffet det nye blik, som

kredsning af det blik, de fra en aktuel

forskel hos ”de vilde” i forhold til ”de

strategi, de danske kunstnere i første

stafetten lagde op til. Forhåbentlig

position tilbyder, idet de fremhæver,

ikke-vilde” modernister. Men selvom

omgang uden tvivl har overtaget

bliver der lejlighed til sådanne analy-

at spørgsmålet ikke så meget er

krop og malehandling ikke tidligere

fra deres samtidige tyske kolleger,

ser på et senere tidspunkt. Artiklen

hvem, der ser på de vilde malerier,

er ekspliciteret som performative,

som dog ikke begrænser sig til

skal dog roses for sin opfølgning af

men hvordan der ses. Derfor opfor-

påpeger de tre forfattere dog selv,

denne korte periode, men er et spor,

emnet ”maleriets skæbne” – hvor
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forfatterne fortrinsvis inddrager de

loger og tidsskrifter – først og frem-

nyere danske temaudstillinger og

mest kataloget til ”Kniven på hovedet”.

tilhørende kataloger i deres diskus-

............................

sion. Den internationale kritik af det
postmoderne maleri inkluderes kort

De vilde 80’ere indeholder følgende bidrag:
Christian Gether, ”Forord”
Marie Louise Helveg Bøgh, Camilla Jalving og Stine Høholt, ”Da 80’erne blev vilde”
Frederik Stjernfelt, ”Billedet efter stormen”

med henvisning til Benjamin Buchloh og Hal Foster, men ellers er det

Litteratur

hovedsageligt det danske materiale,
der udgør konteksten for perspekti-

Bløndal, Torsten (red.), Northern Poles:

vering af maleriet fra 1980erne og

Breakaways and Breakthroughs in Nordic

frem, på trods af flere bemærkelses-

Painting and Sculpture of the 1970’s and

værdige internationale udstillinger

1980’s (Hellerup: Bløndal, 1986)

med fokus på maleri som mulighed.
Hornung, Peter Michael og Mikkel Bogh,

Alt i alt er konklusionen, at De vilde

Ny dansk kunsthistorie. Bd. 10. Kunsten i

80’ere er en velskrevet og samlende

mediernes tid (København: Fogtdal, 1996)

fortælling om dengang samt en
detaljeret introduktion til fænome-

Kniven på hovedet. Udstillingskatalog

net ”det vilde maleri” med og uden

(Gentofte: Tranegården, 1982)

postmoderne optik. Fremhæves skal
katalogets fyldige billedmateriale og

Stjernfelt, Frederik og Poul Erik Tøjner,

dets veldisponerede lay-out.

Billedstorm: Om dansk kunst og kultur på
det seneste (Valby: Amadeus, 1989)

For videre læsning anbefales Billed-

............................

storm, Northern Poles og Ny dansk
kunsthistorie, bind 10. Samt det ikke
ringe antal monografier om de involverede kunstnere, der er udkommet i
løbet af 2000-årene. Og naturligvis de
mange, mange dengang aktuelle kata-
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