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Undervisningsmateriale til udstillingen  
ASGER JORN & JACKSON POLLOCK 
REVOLUTIONÆRE VEJE 

på Louisiana Museum for Moderne Kunst 
 

 
Jackson Pollock i sit atelier, 1950.  

Foto: Hans Namuth Ltd., courtesy Pollock-

Krasner House and Study Center. 

 

Til udstillingen ASGER JORN & JACKSON POLLOCK har vi udarbejdet et 

undervisningsmateriale, som består af:  

 
1. En lærervejledning, som indeholder: 

 En introduktion til udstillingens idé og til de to kunstnere, med hovedvægten 
lagt på Jackson Pollock. Materialet skal suppleres med 
undervisningsmaterialet om Asger Jorn, som ligger på her 

 Gennemgang af udvalgte værker 

 Forslag til litteratur, film og andre links  
 

2. En powerpointpræsentation med nedslag blandt udstillingens værker. 

Du finder powerpointen på Louisianas hjemmeside under 
www.louisiana.dk/learning 

 
 

Hvordan bruger jeg Louisianas undervisningsmateriale? 

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

Asger Jorn & Jackson Pollock og til at arbejde med det spontane abstrakte maleri. Det kan 

anvendes i folkeskole, gymnasiet, HF og seminariet eller andre steder. Ideen er at give dig 

som underviser et godt afsæt til, sammen med dine elever, at arbejde med værker af 

kunstnerne og også med tiden omkring dem i hhv. Europa og USA.  

 

God fornøjelse!  

 

 

 
Asger Jorn, 1963.  

Foto: Scanpix/Egon Engmann. 

 

http://www.louisiana.dk/globalsite.aspx?Preview=True&ObjectId=0F8FD611-013B-44B4-B173-41951283F9D4


 

 

LÆRERVEJLEDNING / ASGER JORN & JACKSON POLLOCK. REVOLUTIONÆRE VEJE / 15.11.13 – 23.2.14 / SIDE 3 

 

ASGER JORN & JACKSON POLLOCK 

REVOLUTIONÆRE VEJE 

Om udstillingen 

Det er første gang Asger Jorn og Jackson Pollocks værker danner parløb på en udstilling. 

Sammenstillingen af deres værker, alle skabt inden for to årtier fra 1943 til 1963, giver 

anledning til at undersøge forholdet mellem Europa og USA under og efter 2. verdenskrig, 

her særligt hvad maleriet angår. Hos både Jorn i København og Pollock i New York bliver 

der eksperimenteret med maleriske praksisser i forsøg på at udfordre måden at bruge 

maleriet på. ”Hvad kan man med et maleri?”, synes de begge at spørge. De undersøger og 

afprøver fra hver sit kontinent forholdet mellem det figurative og det abstrakte, mellem den 

kunstneriske kontrol og en fri spontanitet, mellem den ydre og den indre verden. 

Udstillingen på Louisiana zoomer ind på tilblivelsen af det spontane abstrakte maleri i sin 

grundfortælling, foldet ud hos to kunstnere, som vi ellers først og fremmest kender som 

hhv. europæisk CoBrA-maler og amerikansk action painter.  

Fælles drøm om frisættelse 

Jorn og Pollock er berømte på hver deres banehalvdele. De møder aldrig hinanden. 

Pollock kendte sandsynligvis slet ikke til Jorns eksistens, mens Jorn, i hvert fald fra 1956, 

er beviseligt opmærksom på Pollocks værker. Som kunstnertyper er de vidt forskellige; 

hvor den ene - Asger Jorn - er en kunstnerisk kosmopolit med et stort socialt og politisk 

engagement, foretrækker den anden - Jackson Pollock - med tiden at blive i sin atelier-lade 

med udsigt til Long Islands åbne vidder. Ikke desto mindre er de optaget af nogle af de 

samme ting og går begge efter at revolutionere maleriet. Efter 1930ernes depression og 

den efterfølgende krig opstår en fælles vestlig drøm om at søge efter en menneskelig 

frigørelse, både fysisk og mentalt. Med afsæt i det indre og med lån i psykoanalysen og 

surrealismen rækkes der ud efter et nyt, mere frit og ekspressivt, maleri, hvori farven, 

materien, ”kroppen” er sat fri, ud fra en overbevisning om, at det stof, vi alle er gjort af, skal 

flyde frit fra kunstner til lærred. Hvor New York-skolens kunstnere, som Pollock, Robert 

Motherwell og Mark Rothko, i perioder helt udelader det figurative i maleriet til fordel for 

den rene abstraktion, er Jorn dog kritisk over for denne drejning. Helt bevidst tillader Jorn 

aldrig figuren at forsvinde helt ned i malingens klatter og strint. Et hoved eller et øje i det 

mindste titter altid frem efter lidt venten og inviterer os med ind.   

 

Sidst set på Louisiana  

Jorn er en central kunstner i Louisianas samling og er repræsenteret med sit helt eget rum 

på museet. Louisiana Learning har med udgangspunkt i Jorn-værkerne i samlingen 

udarbejdet et undervisningsmateriale, som du kan hente på www.louisiana.dk/learning 

Sidst Pollock gæstede Louisiana med en stor udstilling var i 1963, hvor over 100 værker 

blev udstillet på en stor Pollock-udstilling.  

 

 

tv.: Forside til undervisnings- 

materiale om Asger Jorn og  

Louisianas samling.  

 

th.: Installationsfoto fra  

Pollock-udstillingen på 

Louisiana i 1963. 

Foto: Jørn Freddie.   

 

 

 
 

 

 

 

http://www.louisiana.dk/learning
http://www.louisiana.dk/globalsite.aspx?Preview=True&ObjectId=0F8FD611-013B-44B4-B173-41951283F9D4
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Jackson Pollock 

Paul Jackson Pollock (1912-1956) er født i Wyoming, som den yngste af i alt fem sønner. 

Efter studier ved Manual Arts High School i Los Angeles rejser han som 18-årig med sin 

bror til New York og studerer hos den selverklærede anti-modernist, Thomas Hart Benton. 

Han introducerer bl.a. Pollock for murmaleriet og de indfødte amerikaneres rituelle kunst. 

Efter 15 år i New York City flytter Pollock i 1945 med kunstneren Lee Krasner ud på Long 

Island, hvor de med økonomisk støtte fra kunstsamleren og galleriejeren Peggy 

Guggenheim køber et træhus på en stor naturgrund. Laden bliver hans atelier og her - eller 

udenfor, direkte i naturen - bliver nogle af det 20. århundredes største og væsentligste 

eksperimenter skabt inden for maleri. Dryp- og hældemalerierne, som dengang fik en 

noget blandet modtagelse, bliver bl.a. til her; var de kaotiske, anarkistiske og hovedløst 

spontane, eller var de visuelt udfordrende for billedrummet og en stærk start på et nyt 

amerikansk maleri løsrevet fra den europæiske kunsthistoriske tradition? Pollock er blevet 

kaldt for det moderne amerikanske maleris fader. Han tegner et billede af en ny generation 

af amerikanske abstrakte ekspressionister, som lever på kanten af samfundet. Som en 

kunstens James Dean dør han i en bilulykke i en alder af 44 år, hvor de sidste tre år er 

fyldt op med druk og depression. En tragisk, men altså også romantisk afslutning på tidens 

maskuline action hero, hvilket giver næring til et spirende kunstmarked, som nærmest 

eksploderer efter hans død. Nærmest som en moderne shaman havde han med sine 

eksperimenter vist vejen frem mod et nyt og frit, amerikansk maleri.  

Asger Jorn 

Ligesom Pollock er udråbt til sit lands væsentligste kunstner i det 20. århundrede, har også 

danske Asger Jorn (1914-1973) fået denne kroning i Danmark. Men han adskiller sig - her 

set på 50 års afstand - med sit enorme livsværk, der ud over de mange malerier, skulpturer 

og grafiske værker, også indeholder en lang række af tekster, traktater og kulturhistoriske 

publikationer, fra den højmodernistiske Pollock. Jorn trækker, med sine mange 

berøringsflader og krydsninger til både kunst, samfund, politik, mere over mod det 

postmoderne.     

 

Supplér med Biografi om Asger Jorn, som du finder i undervisningsmaterialet om ham.  

 

 

 
Asger Jorn, 1963.  

Foto: Scanpix/Egon Engmann. 

 

 

Jackson Pollock i sit atelier, 1950.  

Foto: Hans Namuth Ltd., courtesy 

Pollock-Krasner House and Study 

Center.   
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Jackson Pollock, The She-Wolf, 1943  

 
Jackson Pollock, The She-Wolf (Hunulven), 1943.  

Foto: 2013 Digital Image, The Museum of Modern Art, New York / Scala.  

 

Dette tidlige hovedværk fra Pollocks hånd blev i 1944 det første af MoMAs i alt 25 Pollock-

erhvervelser. Maleriet er tydeligvist malet i flere lag, hvor grunden består af tynd maling, 

som er sprøjtet, dryppet og malet på og allerede her peger på de senere så skelsættende 

dryp-malerier. En figurs form, malet op i sorte og hvide linjer, træder dernæst frem i mere 

afgrænsede felter. Gentagende overmalinger markerer og regulerer hunulvens form oven 

på det første mere frie lag. Forholdet mellem rum og figur er under delvis opløsning, 

næsten som i et kubistisk rum, zigzaggende omkring billedfladen. Med hovedet presset 

helt ud i venstre del af billedet og halen den anden vej, står dyret klart tegnet i profil, som 

var det et hulemaleri med abstrakte og ekspressive tegn i og omkring sig.   

 

Parallelt til flere af de danske kunstnere under krigen dykker Pollock ned i mytestoffet og 

studerer både den græske og romerske mytologi, som her med (mulige) referencer til 

Romulus og Remus, men også den amerikanske forhistorie. Hvor Picasso i starten af 

århundredet var optaget af særligt afrikansk kunst, henter Pollock inspiration hos indfødte 

amerikanere til sin ”direkte” og mere ubevidste kunst, skabt i nuet. Med en barndom i 

Wyoming kendte Pollock til deres billeder og ser også Navahjo-indianere udføre 

sandmalerier på gulvet i udstillingssalene på MoMA. Jorn og kredsen omkring tidsskriftet 

Helhesten henter ligeledes den nordiske billedkultur frem og finder stor inspiration i bl.a. 

vikingernes brug af tegn. Jorns Konge i underverdenen fra ca. 1942 er blevet til under 

isolation fra den franske avantgarde, her grundet den tyske besættelse af Danmark. Et 

kronet insekt-væsen spreder vingerne ud på hele billedfladen og holder os fast i et frontalt 

og kropsligt blik. Klare kontrasterende farver (eller to nye figurer?) balancerer på hver sin 

side af den maskerede hersker, men ligesom hos The She-Wolf trækker tykke sorte 

konturer hen over malingen og skiftevis samler og nedbryder forholdet mellem figur og 

bund. Hos Jorn bliver nye billeder til i mødet mellem den konkrete maling på lærredet og 

os, der med vores fantasi kigger på, mens Pollock i løbet af de kommende år går mere og 

mere mod den rene autonome abstraktion. Jorn trækker også på den græske mytologi i 

værket Titania II, 1940-41, som er beskrevet i undervisningsmaterialet om Jorn.  

 

”The She-Wolf blev 

til, fordi jeg måtte 

male det. Ethvert 

forsøg fra min side 

på at forklare det, at 

forklare det 

uforklarlige, vil blot 

ødelægge det.” 
 

―JACKSON POLLOCK   

 

Asger Jorn, Konge i underverdenen, 

ca. 1942.  

KUNSTEN, Museum of Modern Art, 

Aalborg. Foto: Niels Fabæk.  
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Jackson Pollock, Number 6, 1949 

 
Jackson Pollock, Number 6, 1949.  

The Museum of Fine Arts, Houston, gift of D. and J. de Menil. Foto: Michael Bodycomb. 

 

Direkte fra bøtten hælder han fortyndet maling ud på lærredet eller bruger en pind til at 

trække de lange tynde, ubrudte tråde og de rytmiske dryp og sprøjt på lærredet med, men 

altid uden at røre lærredet direkte. Pollock forsøger her at arbejde så ”direkte” som muligt, 

forstået på den måde at han forsøger at udtrykke sine følelser fremfor at afbilde eller 

illustrere dem. I 1947 slipper han staffeliet og smider store formater direkte på gulvet og 

maler på det, han kalder ”arenaen”, fra alle fire sider. Linjen holder op med at fungere som 

kontur om farven og bliver i sig selv en form på overfladen, som skyder vores blik ud af 

farvernes dybde. Som energi, der bliver synliggjort, tager Pollock i dryp-malerierne afsæt i 

en indre verden og bruger abstraktionen til at komme tilbage til noget helt bogstaveligt, 

nemlig en tilbagevenden til en væren i verden, bagom repræsentationen. Der er ikke 

nogen begyndelse og heller ikke en slutning, men derimod en fornemmelse af noget 

uendeligt i disse all-over-malerier, hvor intet er mere vigtigt og centralt end andet, og 

forholdet mellem figur og grund er ophævet. For Pollock handler det om at forsøge at 

skabe et mere sandt og direkte maleri, som aftryk af ren tilstedeværelse, både fysisk og 

psykisk. Pollock taler om at være i maleriet - en situation man finder bevidst modarbejdet 

hos Jorn, for hvem maleriet bør indeholde samfund, politik og holdninger til livet. Måske 

derfor slipper Jorn aldrig det figurative (eller de fortællende og associationsrige titler), men 

håndhæver det selv når det abstrakte synes at sætte dagsordenen - simpelthen fordi han 

er af den overbevisning, at vi som mennesker danner betydning i en hvilken som helst 

(også abstrakt) form. Begge svinger de mellem figuration og abstraktion, kontrol og 

frigørelse i spontaniteten. Begge arbejder de på et maleri, som ligger i krydsfeltet mellem 

fysisk materialitet og det indre, psykologiske og irrationelle. For Jorn skal virkeligheden dog 

inviteres ind i maleriet, hvor maleriet for Pollock er virkeligheden.   

 

 

Number 6. Number 14. Number 11. Number 18. Number…  

Nogle af Pollocks værktitler er numre, der i al deres neutralitet tvinger os til at se på maleriet 

uden en forudindtaget idé om, hvilket motiv eller hvilken fortælling vi skal lede efter.   
 

 

Dette er nok det nærmeste Jorn 

kommer (og ønsker at komme) Pollock, 

hvor farver fletter sig sammen med 

linjer på billedfladen, slipper fri, endda 

uden horisontlinjen som ellers så ofte 

er at ane i hans værker. Men det 

figurative er stadig i billedet, til trods. 

 

Asger Jorn, Ausverkauf einer Seele, 

1958-59. En sjæl på udsalg.   

Solomon R. Guggenheim Museum, 

New York.  

  

”På gulvet er jeg 

mere fri. Jeg føler 

mig nærmere, mere 

som en del af 

maleriet, da jeg her 

kan gå rundt om 

det, arbejde fra alle 

sider og 

bogstaveligt være i 

maleriet… Når jeg 

er i mit maleri, er 

jeg ikke klar over, 

hvad jeg gør. Det er 

først efter en slags 

fortrolighed med 

det, at jeg kan se, 

hvad jeg har været i 

gang med.” 
 
―JACKSON POLLOCK  
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Litteraturforslag  

 

Jorn & Pollock, Louisiana Revy, 2013 

Anders Kold, ”Revolutionære veje”, artikel i Louisiana Magasin 

Helle Brøns, Asger Jorn, Louisiana Library, 2009 

Jeremy Lewison, Interpreting Pollock, Tate Gallery, 1999 

Jens Jørgen Thorsen, Modernisme, 1987 

Kirk Varnedoe, Pepe Karmel (Ed.), Jackson Pollock. New Approaches, Museum of Modern 

Art, New York, 1999 

OCTOBER 141, Sommer 2012. Special Issue: Asger Jorn  

Jorn International, ARoS, 2011 

 

Allan Kaprows nekrolog om, hvad Pollock gav os, ”The legacy of Jackson Pollock”:  

http://goo.gl/lSQmWn 

 

Hans Namuths film-optagelser af Jackson Pollock, mens han maler:  

http://goo.gl/qSXUTS 

 

Pollock Dokumentar. Interviews, Pollock, Lee Krasner, Ruth Kligman og Clement 

Greenberg bl.a.:  

http://goo.gl/5frKT1 

 

 

 

 

 

 

tv.: Jackson Pollock in action i sit atelier, 1950.     

Foto: Hans Namuth Ltd., courtesy Pollock-Krasner House and Study Center. 

th.: Asger Jorn laver Luxus-malerier, ca. 1961.   

Foto: Ib Hansen / Galleri Moderne, Silkeborg. 

 

 

 

 

Tekst: Helle Søndergaard. Redaktion: Elisabeth Bodin.  

Louisiana Museum for Moderne Kunst 2013.  

 

 

http://books.google.dk/books?id=HMKyDQr4kHEC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=allan+kaprow+the+legacy+of+jackson+pollock&source=bl&ots=qZw74t-PLF&sig=Pjf8ZXr6Q18eDRdlky3OlSQ6Q-A&hl=en&sa=X&ei=mYRSUqTjHqG14ASO74DYCA&sqi=2&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=allan kaprow the legacy of jackson pollock&f=false
http://www.youtube.com/watch?v=6cgBvpjwOGo
http://www.youtube.com/watch?v=lfwUxQrDGqw


 

 

LÆRERVEJLEDNING / ASGER JORN & JACKSON POLLOCK. REVOLUTIONÆRE VEJE / 15.11.13 – 23.2.14 / SIDE 8 

 

Powerpoint til  
ASGER JORN & JACKSON POLLOCK 
REVOLUTIONÆRE VEJE 

 

 

 

 1. Jackson Pollock, The She-Wolf (Hunulven), 1943. Olie, gouache og gips på lærred.  

106,4 x 170,2 cm. Foto: 2013 Digital Image, The Museum of Modern Art, New York / Scala.  

Se omtale i undervisningsmaterialet, s. 4-5.  

 

 

 
 

 2. Asger Jorn, Konge i underverdenen, ca. 1942. Olie på krydsfiner. 85,2 x 102 cm. 

KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg. Foto: Niels Fabæk.  

Se omtale i undervisningsmateriale, s. 5.    

 

 

 

 

 

 3. (Kik til) Pablo Picasso, Guernica, 1937. Foto: Statens Museum for Kunst, 1938.    

Guernica er udstillet på Statens Museum for Kunst i forbindelse med Den Franske Udstilling i 

1938. Jorn ser vægmaleriet allerede året før i Paris, hvor det er udstillet på den spanske pavillon 

på Verdensudstillingen. Pollock ser det på MoMA i 1939. Picassos værker indeholder både det 

mytologiske, det ”primitive” og det moderne. Guernicas størrelse som et historiemaleri, de 

nedtonede farver, den post-kubistiske komposition og det fragmentariske udtryk er nogle af de 

ting, som både Jorn og Pollock tager med sig. Pollock finder en begyndende all-over-struktur her, 

en pendulering mellem flade og rum, hvor Jorn finder inspiration til en række dystre billeder fra 

omkring 1950, der afspejler angsten for den kolde krigs udvikling, fx værket Churchills indtog i 

København.  

 

 

 

 

 

 4. Asger Jorn, Churchills indtog i København, 1949-50. Olie på to paneler. 163 x 368 cm. 

Carlsberg Forskningscenter. Foto: Poul Buchard.  

Med historiemaleriets format tager Jorn her fat på en begivenhed, som finder sted uden for 

maleriets ramme i den virkelige verden. Winston Churchill besøger København i 1950 og 

udnævnes til ridder af Elefantordenen. På sin hyldest-vej gennem byen smider kommunistiske 

tilhængere papir-brochurer efter ham som et signal om en stærk utilfredshed med den polarisering 

mellem øst og vest, som også Jorn er stor modstander af. I sit billede presser Jorn et 

desillusioneret triumftog for feltherren ind i et virvar af kantede figurer, som hober sig op mellem 

abstrakte ”åndehuller”. Den store og klodsede figur i midten, en ”Kopffüssler”, som Jorn kalder 

dette hoved på ben, trækker folkemasser bag sig og det hele ser meget klemt ud, hvad enten man 

ligger, står eller svæver. Et eksempel på Jorns også politiske værker.  
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 5. Jackson Pollock, Number 11, 1951. Emalje på lærred. 146 x 352 cm.  

Daros Collection, Schweiz.   

I sit format og vekslen mellem det figurative og det abstrakte kan de to værker, Number 11 og 

Jorns Churchills indtog i København ligne hinanden. Men hvor Jorns værk peger ud af rammen og 

kommenterer på en politisk begivenhed, peger Pollocks værker sjældent derud (eller herud!) i 

virkeligheden og samtiden. Hans værker er langt mere autonome. I 1951 gennemgår Pollock en 

forandring - verden får nærmest et chok, da han genintroducerer, hvis ikke egentlige figurer, så 

figurative mønstre i maleriets labyrintiske lag. Men for Pollock var der egentlig ikke tale om et så 

stort skifte, idet de tre års dryp og abstraktioner jo var en form for overmalinger af det figurative. I 

Number 11 danner fragmenter af menneskekroppe, dyr og landskaber et horisontalt flow. De er 

skabt ved at hælde malingen ud med styring i håndleddet. Pollock skriver i 1951: ”Jeg har haft en 

periode med tegning på lærred med sort - hvor nogle af mine tidlige figurer trænger igennem - tror 

de abstrakte vil finde dem forstyrrende - og de unge, der tror det er nemt bare at sprøjte en Pollock 

ud”.  

 

 

 6. Asger Jorn, Allmen, 1961. Lakfarve på lærred. 80,5 x 64,3 cm.  

Museum Jorn, Silkeborg. Foto: Lars Bay.   

I årene 1960-61 udfører Jorn en serie af Luxus-billeder, hvor han smider penslen og i stedet 

drypper med eller dypper lange snore i lakmaling og bruger disse formelige og delvist ustyrlige 

snore som aftryk på maleriet. Enten lader han dem falde ned, ramme lærredet på gulvet og tegne 

et aftryk. Eller han trækker dem hen over lærredet. Aftrykkene danner en form eller figur, som 

hindrer Luxus-billederne i den totale abstraktion og bliver dermed en form for efter-moderne 

parafraser over det Pollock’ske dryp-maleri med en ansats af humor og ironi, idet Jorns 

Luxusbilleder ikke nødvendigvis afspejler kunstnerens inderste, som Pollock forklarede hans dryp 

gjorde mere end ti år tidligere. Jorns betegnelse ”luxus” henviser både til lys (lux) og muligvis også 

til den ødsle brug af materialer.  

 

 

 7. Jackson Pollock, Number 18, 1948. Olie og emalje på lærred. 86,4 x 96,5 cm.  

Wilhelm Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein.  

Lærredet her har ligget på gulvet, og Pollock har improviseret nogle hurtige bevægelser indover 

det med en dryppende tynd maling på en pind. Selve billedets former er motivet. Netop et sådan 

værk synes Jorn at stille spørgsmålstegn ved med sit Allmen, hvor han kommenterer på Pollocks 

signaturstil.   

 

 

 8. Jackson Pollock, Number 6, 1949. Automobillak og aluminiumsmaling på lærred.  

Ca. 112 x 137,16 cm. The Museum of Fine Arts, Houston. Gave fra D. og J. de Menil.  
Foto: Michael Bodycomb  

Se omtale i undervisningsmaterialet, s. 5-6. 
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 9. Asger Jorn, Ausverkauf einer Seele (Sjæl på udsalg), 1958-59. Olie med sand på lærred. 

200 x 250 cm. Solomon R. Guggenheim Museum, New York. Deponering på Louisiana.  

Se omtale i undervisningsmaterialet, s. 6. 

 

 

 

 10. Asger Jorn laver Luxus-malerier, ca. 1961.   

Foto: Ib Hansen / Galleri Moderne, Silkeborg. 

 

 11. Jackson Pollock in action i sit atelier, 1950.     

Foto: Hans Namuth Ltd., courtesy Pollock-Krasner House and Study Center. 

 

 12. Installationsfoto fra Andreas Gursky-udstillingen på Louisiana,  

13. januar - 13. maj 2012. Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co.  

Værket til højre i billedet er den tyske fotograf Andreas Gurskys Untitled VI, 1997, hvor han har 

fotograferet et af de store ikoniske Pollock-dryp-malerier på MoMA. På samme måde som Pollock 

arbejder med en all-overness gør også Gursky som fotograf brug af et ikke-hierarkisk billede.  

Læs mere om Andreas Gursky i undervisningsmaterialet til Gursky-udstillingen: 

http://www.louisiana.dk/dk/Menu/Learning/Undervisningsmaterialer 

  

 

 

 

 13. Jonatan Meese, Dr. Pounddaddy, 2006. Louisiana Museum of Modern Art.  

Donation: Contemporary Fine Arts, Berlin.  

Mange kunstnere har ligesom Pollock arbejdet med legenden om og billedet af hunulven, som 

giver næring til tvillingerne Romulus og Remus. Den japansk/tyske kunstner Jonatan Meese har 

med sin bronze-skulptur i tre dele skabt sin version af Romulus og Remus, hvor der ligesom hos 

Pollock også fletter sig et parallelt univers ind via tegn og abstraktioner på hunulvens krop.    

Louisiana Channel: Lyt til Jonatan Meese, som fortæller om sin kunst:  

http://channel.louisiana.dk/video/story-jonathan-meese 

 

http://www.louisiana.dk/dk/Menu/Learning/Undervisningsmaterialer
http://channel.louisiana.dk/video/story-jonathan-meese
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 14. Asger Jorn, Dead Drunk Danes (Døddrukne danskere), 1960. Olie på lærred.  

130 x 200 cm. Louisiana Museum of Modern Art. Donation: Louisiana-Fonden.   

Læs om Døddrukne danskere i undervisningsmaterialet om Asger Jorn.  

 

 

 

 

 15. Jorns afvisning af Guggenheim Museum’s International Award, 1963.  

Museum Jorn, Silkeborg. Foto: Lars Bay / Museum Jorn.   

I 1963 bliver Jorns Dead Drunk Danes udstillet på Guggenheim-museet i New York, værkets 

ophavsmand bliver udvalgt til at modtage museets æresfyldte internationale pris på 10.000 $.  

Med dette telegram afslår Jorn at modtage prisen: Kunst er ikke en konkurrence! En markant 

gestus som vidner om Jorns usvækkede avantgardistiske sindelag.  

 

 

 

 

 

 

 


