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Introduktion til Andreas Gursky 

Velkommen til Louisiana Undervisning og et forår med tysk fotografi. 

 

Louisianas lærerpakke består af: 

En lærervejledning som indeholder: 

 

 Introduktion til fotografen Andreas Gursky, hans tematikker og teknikker 

 Gennemgang af udvalgte værker fra udstillingen 

 Forslag til litteratur, film og links 

 Kommentarer til de værker, der er præsenteres som powerpoint 

 

Powerpoint-præsentation, som indeholder: 

Nedslag i udstillingens værker og temaer samt perspektiverende billedmateriale 

 

Hvordan bruger jeg Louisianas lærerpakke? 

Lærerpakken henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at introducere deres elever til 

Andreas Gurskys kunstfotografier. Det kan anvendes i folkeskole, gymnasiet, HF, seminariet 

eller andre steder. Ideen er at give dig som underviser et godt afsæt til at arbejde med 

fotografierne sammen med dine elever. 

 

Lærerpakkens powerpoint giver dig mulighed for at vise udstillingens værker i klassen. Brug 

lærerpakken som introduktion FØR et besøg på Louisianas Andreas Gursky-udstilling. Eller brug  

det som opsamling EFTER et besøg.  

 

 

 

 

Praktiske oplysninger 

 
Bestil et 1 eller 2 timers undervisningsforløb på tlf. 4919 0719 tirsdag til fredag ml kl. 9-14.  

Pris: 1 time: kr. 350,- 2 timer: kr. 750,-. Undervisning af både 1 og 2 timers varighed foregår i 

udstillingen. Læs mere på www.louisiana.dk/undervising 

 

Ved et besøg på egen hånd skal jeres ankomst anmeldes i forvejen.  Det er muligt at booke borde 

til frokost-madpakkerne. Når du bestiller undervisning på Louisiana forventer vi, at du følger med 

klassen rundt i udstillingen sammen med en kunstformidler. Undervisningen er dialogbaseret, 

hvilket gælder ifht. eleverne, men du er også meget velkommen til at deltage i diskussionerne.  

 

 

 
 

 
Amsterdam, Arena, 2003 

 
 
 
 

 

http://www.louisiana.dk/undervising
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 Tokyo, Börse, 1990 

 

Gurskymania! 

Den tyske fotograf Andreas Gursky har fået status som fotokunstens superstar. Hans fotografier 

er for øjeblikket de absolut dyrest solgte fotografier på kunstauktionerne. Vi kender andre 

superstars, som mange beundrer og forguder fx Madonna, David Beckham eller Justin Bieber, 

som har millioner af skrigende teenagere på slæb. Men hvad gør en fotograf til en superstjerne?  

 

Andreas Gurskys fotografier er i enhver henseende usædvanlige; de virker på én og samme tid 

overvældende og betagende. Derudover adskiller Gurskys værker sig ved deres store format. 

Hans fotografier er så gigantiske, at man slet ikke ved, hvad man egentlig skal fokusere på til 

trods for en nærmest hysterisk skarphed i gengivelsen af motivet. Kunstneren er vovet og 

arbejder med billedstørrelser, som man kun kender fra gadebilledets reklameplakater. Dog 

spejler hans værker ikke reklameindhold, men derimod vores verden, som den ser ud i dag. 

Gursky er altid på sporet af nutiden og indsamler sine motiver på rejser verden over og bevæger 

sig rundt i en bred vifte af motiver, men dyrker samtidigt særlige motivgrupper. Hans fotografier 

af landskaber, arbejdspladser, børser, popkoncerter, hoteller, rave-partys og supermarkeder 

viser stederne fra usædvanlige synsvinkler og giver et både magisk og abstrakt syn på 

omverdenen. 
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” Jeg påstår 
aldrig, at billedet 
er en skildring af 
virkeligheden… 
det er altid en 
blanding af noget 
opfundet og en 
realitet – en 
tolkning af 
virkeligheden. 
… et billede er 
ikke godt, fordi 
dets genstand er 
god, men fordi 
man synliggør 
noget som ligger 
bag genstanden; 
noget som giver 
billedet retning. 
Men jeg opgiver 
aldrig 
forbindelsen til 
det 
dokumentariske.” 
(Gursky) 

 Bahrain, 2005 

Tæt på et værk: Bahrain, 2005 

Hvad er det for et besynderligt papirklip, vi ser? Det må have været tidskrævende at klippe et 

sådant abstrakt mønster og gøre det så virkningsfuldt mod den lyse baggrund. Lader man øjet 

glide langs kanterne af de grafiske mønstre, ser man, hvordan de enkelte bånd fortsætter, 

krydser hinanden uden nogensinde at skabe sammenhængende linier i billedet. 

Dette over tre meter høje fotografi virker på én gang overvældende, irriterende og abstrakt. Man 

begynder at spekulere over, hvorvidt mønsteret måske snarere end et papirklip kan være et 

abstrakt maleri. Et værk, hvor en maler med kraftige sorte penselsstrøg har malet dynamiske 

streger henover lærredet. Der foregår en leg med synet, der lader os betragte værket på 
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forskellig vis: Ser vi billedet på afstand fremtræder et heftigt zig-zag mønster. Går vi derimod 

tættere på billedet, vil vi være tilbøjelige til omhyggeligt at undersøge indholdet og detaljerne. 

Gursky har skabt et billedunivers udfra egne idéer, han sammensætter billeder kompositorisk, 

som det passer ham. Fotokunstneren ændrer sine fotografier vha. computerteknik. Han gengiver 

altså ikke alene det skete, men skaber noget nyt. Billedet er hans fortolkning eller generindring af 

et eksisterende sted i verden. Tilsyneladende skaber han overblik blot for i næste bevægelse at 

undergrave selv samme.  

 

Først i anden, tredje, måske fjerde runde opdager vi, at dette billede blev behandlet kunstnerisk. 

Men hvad får vi egentlig øje på i billedet? Noget der kunne ligne et papirklip eller et dynamisk 

abstrakt maleri, er i virkeligheden en racerbane i Bahrain. Velsignet med råolie og naturgas ligger 

dette sted syd for Saudi-Arabien, nemlig ø-staten Bahrain, der er dækket af sand og udover sine 

rige olieforekomster også byder på diverse luksus hoteller og en Formel 1-racerbane. 

 

Mange Formel-1 fans har fulgt Michael Schuhmachers talrige sejre i fjernsynet. Gursky har 

derimod personligt rejst ud til Sakhir ørknen og fotograferet en af de famøse racerbaner. Men det 

sker fra en helikopter, hvilket samtidig skaber afstand til motivet. Afstand og usædvanlige 

synsvinkler hører blandt til de greb, Gursky ofte benytter sig af. Han ser ikke alene sine motiver 

fra helikoptere, men også fra kraner og stilladser i andre værker.  

Alligevel opdager vi ved nærmere eftersyn nogle bittesmå racerbiler på banen og et par 

personer. Hvad deres opgave er ifht. racerløbet, overlades dog til vores fantasi. Den 

komprimerede udgave giver os et indtryk af Bahrains arkitektur og industri, som den toner frem i 

baggrunden. Men først og fremmest giver Gursky os chancen for at se en Formel-1 racerbane 

fra en ny og anderledes synsvinkel, og dermed et syn som de færreste af os nogensinde ville få 

adgang til. 

 

 

 

 

 F1 Boxenstopp I, 2007 
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Mennesker i Gurskys værker 

Med sin fotografiske fremstilling af menneske og rum har Andreas Gursky lige fra begyndelsen af 

sin kunstneriske løbebane – dvs. fra midten af 1980’erne – fundet et tema, han fortsat er lige 

optaget af.  

 

Han fanger mennesket, dér hvor det enten er meget lille og alene i forhold til naturen eller i 

menneskeskabte landskaber så som fabrikshaller, betonbroer eller vejnet. Modsat viser han 

mennesket på steder, hvor der nærmest er for mange mennesker som på børser, ved 

sportsbegivenheder eller koncerter. Bl.a. fotograferer han popstjernen Madonna under en 

koncert i 2001, hvor hun kun anes som en lille streg badet i lys i et helt uoverskueligt 

menneskehav, der kan tage pusten fra enhver.  

 

 

 

 

 

  Klausenpass, 1984 

 

 

Fotografiet Klausenpass fra 1984 er et tidligt værk, der viser noget karakteristisk for Gurskys 

motivvalg: Menneske i rum eller menneske i landskab. På en ferierejse med nogle venner bliver 

Gursky af en bekendt bedt om at fotografere dette bjergpanorama i Schweiz. Uden at vide, hvad 

han egentlig gør, eller hvad han fastholder i dette øjeblik, trykker Gursky bare på udløseren. 

Flere uger senere opdager fotokunstneren, hvad der faktisk er sket i billedet: Bittesmå 

mennesker bevæger sig rundt i landskabet og står opstillet tilfældigt i et perfekt forhold til 

hinanden og på den måde strukturerer de rummet. Dette forhold mellem miniature-mennesket og 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Madonna I, 2001 
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det monumentale landskab bliver til et vigtigt omdrejningspunkt i Gursky arbejde i efterfølgende 

værker, ja, han opsøger det ligefrem som motivtype. 

Den digitale arbejdsproces 

Andreas Gursky er en fotokunstner, der arbejder både analogt og digitalt. I de tidlige værker 

arbejder han med det rent analoge fotografi. Ved at anvende ekstreme synsvinkler og ensartet 

dybdeskarphed sætter Gursky beskueren i stand til at se tingene både på lang afstand og 

samtidig helt tæt på. I begyndelsen af 1990’erne da et digitalt nybrud rammer fotokunsten, tager 

Gursky det endelige skridt ud i det digitale fotografi. Herved åbner der sig nye arbejdstekniske 

muligheder, som ikke kan nås via den analoge tilgang. 

 

I dag bearbejder Gursky udelukkende sine fotografier vha. computerteknik og udvikler dermed en 

arbejdsmetode, som skaber en forbindelse mellem det dokumentariske materiale og 

abstraktionen. På den måde forbinder han fotografi og digital kunst og skaber ligesom andre 

kunstnere et nyt værk. Gursky er altså ikke kun fotograf; han arbejder som en slags digital maler. 

I dag er moderne software-programmer i stand til at opbygge et billede fra grunden. Det er dog 

ikke en fiktiv virkelighed, Gursky fremstiller – han orienterer sig nemlig hele tiden mod den 

afbildede genstands virkelighed. Udgangspunktet for den digitale behandling er derfor altid 

negativet – Gursky scanner negativet og laver et digitalt databillede af det. Vha. databilledet 

foretager han sine ændringer på computeren. For ham drejer det sig imidlertid altid om billederne 

og mindre om at eksperimentere med nye digitale teknikker. Det, der adskiller Gurskys billeder 

fra snapshot-fotoet, er at han går langsomt til værks. Han gennemfotograferer steder og 

begivenheder. Siden udforsker han dem omhyggeligt i sin bearbejdelse for endelig at omforme 

dem til noget nyt i computeren. Først retoucherer Gursky det enkelte billede og fjerner evt. 

forstyrrende elementer. Derefter begynder han på at montere, komprimere og forstærke ting i 

billedet vha. den digitale teknik. 

Baggrund 

Allerede før overgangen til det digitale fotografi tilstræber Andreas Gursky i 1980’erne en 

perfektionistisk billedproduktion. Hans første dokumentariske landskabsbilleder, som han skyder 

med et mellemformatkamera i Rhinlandet, viser en klar kompositionsevne og ”objektiv” måde at 

betragte motivet.  

 

Fotografisk disciplin og orientering mod snævre formelle og motiviske mål er didaktiske greb, 

som Bernd Becher formidler på Kunstakademiet i Düsseldorf, hvor Gursky begynder at studere i 

1981 sammen med Candida Höfer, Thomas Ruff, Thomas Struth, Jörg Sasse og Axel Hütte. 

 

Deres undervisere, fotograferne Bernd og Hilla Becher retter opmærksomheden mod 

stålindustrien i Rhinlandet i Vesttyskland – de fotograferer fortrinsvis arkitekturemner. 

Kendetegnende for deres stil er sort-hvid billeder, skematisk enkelhed og objektiv affotografering 

af bygninger. Mennesket som motiv eller som en figur i billedet forekommer aldrig i Becher-

parrets værker. Billedtypologier, dvs. sammenstilling af beslægtede motiver, og en seriel 

præsentation af fotografierne er karakteristisk for Becher-parret. Dette koncept bliver til en 

metode, som peger på et stringent billedskema: skyfri, frontale skildringer af stålindustrien. 

Eksperimenter og subjektivisme i fotografiet afviser Becher-parret pure. Gursky, der stiller 

kunstneriske krav til fotografiet, inspireres i nogen grad af Becher-parrets didaktiske skole, deres 

interesse for arkitektoniske strukturer og overtager kunstnerparrets nøgterne, objektive 

synsmåde. 

 
Albert Renger- Patzsch:  

Zeche Zollverein, 1950 

 
Bernd og Hilla Becher: 

Doppelwasserturm Donay, 

Nordfrankreich, 1967 
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Udover Becher-skolen får Otto Steinert en nok så afgørende kunstnerisk indflydelse på den unge 

Gursky. Helt modsat den objektive, saglige tilgang hos kunstnerægteparret Becher tilegner 

Gursky sig hos Steinert på Folkwangsskolen i Essen en spontan, subjektiv iagttagelse af tingene. 

Her lærer han - endnu inden han studerer ved Kunstakademiet i Düsseldorf – hvordan det er 

muligt at opnå en sugende dybdevirkning gennem brug af eksperimentelle billedkompositioner. 

 

 

 

 

 Dolomiten, Seilbahn, 1987 

Gurskymania-effekten 

Svimlende perspektiver og ofte ”overload” af detaljer. Mennesker set som myrer i travl aktivitet, 

der efterlader spor, danner mønstre og strukturer i verden – noget der på én gang skaber orden, 

men også bliver stærkt styrende. Nok viser Gurskys fotografier verden set udefra, men det er en 

verden, der opfordrer os til at gå på opdagelse og lade os opsluge. For alt er ikke, som det plejer 

i hans konstruerede og komprimerede versioner af virkeligheden. Gursky har evnen til at 

fascinere, tiltrække os og gøre os usikre. Han leger med vores blik på verden ved at lade os se 

den fra forskellig afstand samtidigt og skubber os fra en traditionelt statisk og fikseret 

betragterposition typisk for fotografiet over i en mere dynamisk, kropslig. Måske vi nærmer os en 

del af forklaringen på den udbredte Gurskymania, der følger kunstfotografen Andreas Gursky, og 

svaret på, hvorfor manden har fået status af superstar?  
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Litteraturforslag:  

 Louisiana Museum of Modern Art (2011): Andreas Gursky 

 Peter Galassi (2001): Andreas Gursky 

 Thomas Weski (2007): Andreas Gursky, Köln 

 Martin Hentschel (2008): Andreas Gursky, Works 80-08, Kunstmuseum Krefeld, 
Moderna Museet Stockholm, Vancouver Art Gallery 

 Mette Sandbye (1990) Det iscenesatte fotografi 

 Armin Zweite (2009): The Düsseldorf School of Photography 

Film:  

 
Andreas Gursky, Long shut Close up, en 60 min. lang dokumentarfilm om Andreas  

Kontaktoplysninger:  

 
Andreas Gursky, 2008 
http://www.youtube.com/watch?v=AK9Vzeks35Y&feature=related 

 

 

 

Kort biografi 

 
Andreas Gursky er født i Leipzig i Østtyskland i 1955. Som søn af en reklamefotograf er han 

nærmest opflasket med det fotografiske medium. Kort efter sønnens fødsel flytter forældrene 

fra Østtyskland til Ruhrområdet i vest. Her studerer Gursky visuel kommunikation hos Otto 

Steinert på Folkwangsskolen i Essen fra 1978 – 81. og fortsætter derefter hos Bernd og Hilla 

Becher ved Kunstakademiet i Düsseldorf fra 1981 – 87. På sin fotografiske løbebane er 

Gursky således blevet præget af 2 meget forskellige fotokunstneriske retninger. I dag bor og 

arbejder Gursky i Düsseldorf. 

 

Louisiana Museum of Modern Art 2012. Tekst: Greta Kühnast. Redaktion: Elisabeth Bodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Andreas Gursky 
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Præsentation af powerpoint: 

 

  

 

 

1. Andreas Gursky: Klausenpass, 1984 

Se værkgennemgang s. 6 

   

 
 
 

 

2. Andreas Gursky, Ruhrtal, 1989 
Som en myre på jordvolden optræder det anonyme menneske under den monumentale 

motorvejsbro i Ruhrtal. Det virker, som om personen spiller en afgørende rolle i billedet som et 

skalaskabende element snarere end som individ. Måske en moderne udlægning af de ufattelige 

kræfter, der møder mennesket, men også bogstavligt står over mennesket. Billedet sender en 

hilsen tilbage til Romantikkens malere som Casper David Friedrich og hans berømte Munken ved 

havet, 1808-1810. 
 

  

        3. Bernd og Hilla Becher: Doppelwasserturm Donay, Nordfrankreich, 1967 

Bernd og Hilla Becher står med deres fotografi som del af traditionen for dokumentarisk realisme, 

der også kaldes ”Straight Photography”. I bevægelsen er fotograferne knyttet til et nøgternt, klart 

og tilbageholdende billedsprog. Tingene skal vises i deres enkelhed og skønhed, hvilket sker 

gennem en distance til motivet for at kunne indfange dets struktur og form. 

 

Se også de to filmklip om Bernd og Hiller Bechers arbejdsproces.  

Part One: http://www.youtube.com/watch?v=6ZSLvFY1X6g&feature=related 

Part Two: http://www.youtube.com/watch?v=joAcSm0NeI4&feature=related 
 

 

   4.  Albert Renger-Patzsch: Zeche Zollverein, Essen, 1929 

Albert Renger-Patzsch er en vigtig repræsentant for traditionen ”Straight Photography” i Tyskland; 

han giver afkald på den subjektive oplevelse og prøver at vise fotografiets dokumentariske væsen. 
      

 

 5. Otto Steinert: Ein Fussgänger, 1950 

Andreas Gursky har fået undervisning af fotografen Otto Steinert, som repræsenterer det 

subjektive fotografi, hvis mål er at forstærke de billedmæssige kvaliteter vha. et udvidet billetformat 

og eksperimenter med usædvanlige synsvinkler.  
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 6. Andreas Gursky: Siemens, Karlsruhe, 1991 

Et vidtstrakt landskab af produktionsapparater på en af Siemens’ fabrikker i Tyskland er 

fotograferet fra et højt punkt i rummet. Produktionen lader sig ikke aflæse i forgrunden af billedet, 

men gennem den enkle gengivelse af rummet som et selvberoende system, hvor mennesket bare 

smelter ind som anonyme figurer. Søjlerne bærer og strukturer rummet i lag. Fra loftet hænger 

spiralkablerne ned til de elektroniske redskaber på arbejdsbordene og trækker dermed tråde 

mellem gulv og loft. På grund af den gennemgående dybdeskarphed bliver betragteren opfordret 

til at lade blikket vandre gennem rummet og gå på opdagelse i detaljerne. 

 

 7. Jeff Wall: Outburst, 1989 

Udover Bernd og Hilla Becher og Otto Steinert har den amerikanske fotograf Jeff Wall været en 

vigtig inspirationskilde for Andreas Gursky. Der findes ligheder, hvad angår deres arbejdsproces 

og den formelle side af deres billedkompositioner. Begge fotografer fortolker virkeligheden på en 

kunstnerisk måde og inddrager tekniske computerprogrammer. Dette fotografi ser ud som et 

stillbillede fra en film, der bare venter på, at nogen trykker ”play”. 

 

 

 8. Andreas Gursky: Hamm Bergwerg Ost, 2008 

Se uddrag fra filmen Long shut Close up, en dokumentarfilm om tilblivelsen af værket. 

http://www.youtube.com/watch?v=wkcqjN4XcT4 

 

 9. Jeff Wall: After ”Invisible Man” by Ralph Ellison, the prologue, 1999-2000 

Hvad der umiddelbart kan virke som et tilfældig billedet, er i virkeligheden resultatet af en nøje 
planlagt iscenesættelse. Jeff Wall konstruerer sine fotografier i tankerne på samme vis som en 
instruktør tilrettelægger sine film og rekonstruerer så scenen som fotografi. Hertil bygger Wall 
kulisser og engagerer skuespillere modsat Gursky, der fravælger narrative elementer. Men begge 
arbejder med billeder som scener, der sættes sammen på ny, efter billedet er taget, enten 
fototeknisk eller vha. computeren. 
 

 

 10. Andreas Gursky: Reihn II, 1999 

Dette billede af Andreas Gursky viser naturen i en abstrakt form. Billedet er ordnet i forskellige lag: 

græs, vej, flod og himmel. Billedet viser kunstnerens løberute, som han kender indgående den fra 

daglige løbeture, men som efter at blive fastholdt som fotografi pludselig virker fremmed. Billedet 

er bearbejdet fx er et kulkraftværk fjernet til højre i billedet. Forandringen giver billedet et abstrakt 

præg. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wkcqjN4XcT4
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 11. Andreas Gursky: 99 Cent III, 1999/2009 

Her viser Andreas Gursky et amerikansk supermarked i Los Angeles, som kunstneren angiveligt 

opdagede efter ti års søgen. Gennem endeløse reoler med ophobninger af farvestrålende varer 

trækker Gursky beskueren med ind i et rum, hvor købelysten kan få frit løb helt frem til den sidste 

reol. Alt koster jo bare 99 cent. 

 

 

 12. Andreas Gursky: Madonna I, 2001 

Dette billede er taget ved en af Madonnas koncerter på hendes verdensturné i 2001. Man kan 

næsten ikke se, hvor hun står. Først ved en nærmere granskning, får man øje på hende til venstre 

i billedet. Sangeren er i badet i hvidt lys og omgivet af en hysterisk stor og uoverskuelig 

menneskemængde.  

 

 

 13. Andreas Gursky: Bahrain, 2005 

Se værkgennemgang s. 4 

 

 14. Albert Renger-Patzsch: Brasilianischer Melonenbaum, 1928 

I 1928 udgiver Albert Renger-Patzsch bogen "Die Welt ist schön", som bliver et grundlag for 

moderne fotografi. Bogen indeholder 100 fotografier af forskellige motiver fx planter, landskab, 

mennesker, arkitektur, maskiner og industriprodukter. Alt er gengivet i små udsnit og berøvet selve 

konteksten. Betragterens blik vandrer fra objektets overflade, struktur og form vha. usædvanlige 

perspektiver. Gennem en skalaforskydning opstår der abstrakte mønster. I sit fotografi Bahrain, 

2005 leger Andreas Gursky på samme vis med genstandenes overfladestruktur og inviterer 

beskueren med på opdagelse i virkelighedens skjulte skønhed. 

 

 


