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Hvad er Louisianas lærerpakke? 

Louisianas lærerpakke består af:  
 
Lærervejledning, som indeholder:  

• Introduktion til Kiefer og de temaer, som optager ham.  
• Gennemgang af udvalgte værker fra udstillingen.    
• Introduktion til udstilling samt kort kunstnerbiografi.  
• Forslag til litteratur, film og links.  
• Beskrivelse af værkerne, som vises i powerpoint. 

 
Powerpoint-præsentation, som indeholder:   

•      Udstillingens mest centrale værker samt komparativt og perspektiverende 
billedmateriale. 

• En film med kurator på Kiefer-udstillingen, Anders Kold, som fortæller om Kiefer og 
værkerne.   

 
Elevark:   

•      Ark med opgaver til at tage med på udstillingen.  
 
Lærerpakken henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at introducere den tyske kunstner 
Anselm Kiefers kunst i undervisningen. Med lærerpakkens powerpoint har du mulighed for at 
vise udstillingens værker før eller efter et besøg på Louisiana.    

Hvordan bruger jeg Louisianas lærerpakke?  
Lærerpakken kan bruges af undervisere i folkeskolen, gymnasiet, semiariet eller andet sted. 
Brug pakken som introduktion FØR et besøg på Louisianas Kiefer-udstilling. Eller brug den som 
opsamling og perspektivering EFTER et besøg. Lærerpakken kan også bruges uafhængigt af et 
besøg.  

Husk! 
Kunst stiller ofte flere spørgsmål end den giver svar. Eleverne får det største udbytte af kunsten, 
hvis de forbliver åbne sammen med dig, tør tvivle og gå på opdagelse i tanker og materialer. 
Langt fra alle pointer er eksplicitte, men brug lærerpakkens billeder, citater, iagttagelser og idéer 
til videre inspiration og udforskning.  
 
 

Praktiske oplysninger 

 Book 1 eller 2 timers undervisning på Louisiana på tlf. 4919 0719 på alle hverdage ml. kl. 10-
13. Pris: 1 time: kr. 350,-. 2 timer: kr. 750,-. Undervisning af både 1- og 2-timers varighed 
foregår i udstillingen. Du kan få rabat ved at blive medlem af Louisiana Zoom, Louisianas 
skolemedlemskab. Læs mere på www.louisiana.dk/undervisning. Ved 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 klassen 
rundt i udstillingen sammen med en kunstformidler. Undervisningen er dialogbaseret, hvilket 
gælder i forhold til elever, men du er også velkommen til at deltage.  
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Jeg har altid været 
fascineret af bly… du kan 
lugte det, forme det, 
smelte det. Det var et chok 
og jeg begyndte derpå at 
lære om bly, jeg læste 
bøger om det, også om 
dets transformations-
muligheder og om alkymi, 
og jeg har brugt det lige 
siden. 
 

Anselm Kiefer, Udgydelse, 
1982-86 

I skyggen af et stort sort hul 

Om Anselm Kiefers kunst 

Tænder, hår, maling og bly er nogle af ingredienserne, når tyske Anselm Kiefer skaber kunst. Af 
og til udsættes de monumentale værker tilmed for flammekasterens varme ild. Hvem er denne 
kunstner, som har udtalt: ”Min biografi er Tysklands biografi”? Og hvorfor er materialerne så 
nødvendige for ham?  
 
Værkerne er så store og monumentale, at de nærmest overmander én, når man ellers har fået 
vovet sig helt ind foran dem. Det er malerier, ja, men der er også meget andet end maling i 
Kiefers værker: bly, hår, solsikkekerner, jord, tænder, bregner, stole, øksehug, jern, afbrændt 
strå, sand og aske, for at nævne nogle af de mange materialer, han arbejder med. Det er 
jordnære materialer, der lægger op til et nærstudie. De gør hans værker stærkt visuelle og 
tilstedeværende. Forskellen på at se et værk i en bog fx og så at stå over for værket i 
virkeligheden er stor. Man kan næsten gå ind i værkerne; se, dufte, sanse alle de mange lag af 
materialer. Men de forestiller jo også noget, materialerne. Store, øde og golde landskaber er der 
mange af. Stemningen her minder én om dystre skildringer af menneskers og alverdens lidelser. 

Tysklands år nul?  

Anselm Kiefer er født i 1945. ”Stunde Null”, som året ofte betegnes. Nazi-regimet bryder 
sammen, Hitler dør, men Historien, og til dels også det tankegods, nazismen var båret af, lever 
videre til trods for et brændende ønske om at kunne nulstille. ”Stunde Null” er således måske 
mere en illusion, et ønske, en myte? Kiefer tillægger sammenfaldet mellem afslutningen på 2. 
verdenskrig og eget fødselsår stor betydning. For nok har de mennesker, der bliver født her ikke 
oplevet krigen på egen krop, men de vokser op i skyggen af et stort sort hul. De er fra fødslen på 
taberholdet. De bliver arvtagere til krigen, den tyske skyldfølelse og det sorte hul, som rummer 
alt det, man ikke taler om, endsige husker. Inden for kunsten ser man en hel generation, som 
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spørger sig selv, hvordan man som tysker kan skabe kunst efter Auschwitz? Er det overhovedet 
muligt? Og hvad skal man som kunstner gribe fat i og bygge videre på? Det er første gang i 12 
år, siden Hitlers magtovertagelse i 1933, at kunsten igen er fri og uafhængig.  
 
Den tyske forfatter Thomas Manns ord om, at ”Man har at gøre med tysk skæbne og tysk skyld, 
når man er født som tysker” og Kiefers egne om at ”Min biografi er Tysklands biografi”, vidner om 
et stort behov for at forholde sig til dette ”hul” i historien. Georg Baselitz, Gerhard Richter og 
Sigmar Polke tilhører sammen med Kiefer kredsen af tyske efterkrigskunstnere, som alle 
forholder sig til deres lands historie. Kiefer-udstillingen afrunder Louisianas præsentation af de 
fire store tyske efterkrigskunstnere.  
 

 

 

Anselm Kiefer, Heroisk 
Sindbillede V, 1970   

 
I 1969-70 kommer en ukendt 24-årig Kiefer med sit kontroversielle bud: En række pastelfarvede 
malerier med titlen Heroisches Sinnbilder (Heroiske sindbilleder) af en ung mand iført 
uniformsjakke og hippie-hår, placeret i store mennesketomme landskaber, med højre arm løftet i 
heilende hilsen! Gennem sommeren 1969 rejser Kiefer rundt til steder i Europa, som de 
nazistiske tropper ikke besatte – Schweiz, Italien og Sydfrankrig – og udfører ”besættelser” i 
landskabet, som han i første omgang lader fotografere. Disse iscenesatte fotografier indgår i 
Kiefers mange bøger, som han i disse år skaber et helt kompendium af, og som i øvrigt danner 
grundlag for mange af hans kommende værker. Dernæst har han malet ud fra fotografierne.  
 
Det er altså Kiefer selv, vi ser i malerierne, heilende ud i de tomme landskaber, lille og underligt 
trykket ned i landskabet. ”Som en nar”, konstaterer Kiefer. Værkerne har naturligvis virket dybt 
provokerende. Mange var i tvivl om, hvordan denne unge Kiefer forholdt sig til den ellers så 
tabubelagte nationale historie. "Jeg identificerer mig ikke med Nero eller Hitler, men jeg har 
behov for at genopføre en smule af det, de gjorde, for at prøve at forstå deres vanvid”, udtaler  
Kiefer. Det er et forsøg på at leve sig ind i den historie og den myte, som han ufrivilligt er født ind 
i. Målet er at opnå større erkendelse og forståelse, både på et personligt og et kollektivt plan. 
Strategien ligger i konfrontationen med dette stærkt tabu-belagte emne. På et andet plan baner 
værkerne plads til at kunsten på ny har mulighed for at trække sig ud af samfundet og se på det 
udefra, og ikke nødvendigvis følge samfundets normer.  
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At erindre et stof 

Landskabet - eller måske snarere terræner, som er knap så specifikt - følger i mange 
afskygninger fra 1969 og frem til i dag, mens ”Historien” løber som det gennemgribende råstof 
gennem hans værker. Både Kiefers eget lands historie, som vi har hørt det, men også i høj grad 
en større Historie, som en flertydig, dynamisk og konstant foranderlig størrelse. Som små og 
store forsøg på at sætte mennesket ind i en større universel sammenhæng. Forsøg på at 
afdække en pinefuld og tabuiseret fortid. Forsøg på at sætte fokus på sorg og bearbejdning. 
 
Kiefer trækker os på den ene side ind i sit univers via erindring. De næsten scenografiske udspil 
appellerer til vores kropslige erfaringer, associationer og også fortrængninger, både på et 
individuelt og kollektivt plan. Og får os til at erindre noget, som vi havde forsøgt at glemme. Eller 
som vi ikke vidste, at kroppen erindrede. Derfor får materialerne så stor betydning for vores 
oplevelse af og indlevelse i Kiefers værker.  
 
Naturens materialer indeholder både vores individuelle og vores fælles Historie. Kiefer henter 
bl.a. inspiration hos den tyske kunstner Joseph Beuys, hvis forelæsninger han følger i Düsseldorf 
i begyndelsen af 1970erne. Beuys arbejdede med ”virkelige” materialer i sine værker, som fedt, 
filt, knogler, svovl og honning, og var meget bevidst om materialernes symbolværdi; fx så han 
fedtet som oplagret energi, og filt som et varmebevarende stof. Når Beuys sætter materialer 
sammen, som ikke umiddelbart passer sammen, som fx i Fedtstol, 1964, søger han at trække på 
en betydning, som hentes fra menneskets instinkt og underbevidsthed. Beuys’ værker kræver – 
ligesom Kiefers – at vi er aktive, når vi betragter værkerne, tør være åbne, sanse og tænke med 
værkerne og ikke bare se tilbagelænet på dem som en nydende (modtagende) betragter.  
 
Men materialerne har samtidig også en anden funktion i mange af Kiefers værker: de blokerer for 
den ikonografiske læsning, de forhindrer os i at fortabe os i landskaberne, trækker os ud, op på 
overfladen, og over i det stoflige i stedet. Materialerne arbejder på en gang med og mod 
fortællingen, hos Kiefer. 

Nedbrændt romantik 

På det tidspunkt, hvor Kiefer dukker op med sine nedbrændte landskaber, er kunstscenen i 
Tyskland og det øvrige Europa klinisk renset for alt, hvad der kunne minde om landskaber. Mens 
den øvrige avantgarde er optaget af pop, performance og koncept er Kiefer her konfronterende 
og ekstrem atypisk i sin insisteren på både landskab, historie, maleri og essens. Og forekommer 
på samme tid konservativ og avantgardistisk. Skuer man tilbage har Tyskland en lang tradition 
for de store landskabsmalerier, som man fx ser det hos den romantiske maler Caspar David 
Friedrichs Munken ved havet, ca. 1808-10, hvor det lille menneske møder den store endeløse 
natur. Den store sublime natur er så kraftfuld her, at mennesket ikke har nogen indflydelse på 
den. Men både romantikkens dragende urnatur og den senere tyske ekspressionismes frodige 
og grønne græs er hos Kiefer brændt ned og vidner om natur som kampplads for krig og 
strategisk tænkning. Kiefer sætter dermed også en brat afslutning på traditionen, samtidig med 
han genoptager den. Her er ikke plads til grønne marker, endsige stor himmel. Desuden 
refererer den brændte jord til tysk og russisk strategi under 2. verdenskrig, fortæller Kiefer. Den 
brændte jords taktik består i at destruere bygninger og brænde den tabte jord af under en 
tilbagetrækning og dermed forhindre, at jorden kunne anvendes af fjenden. 

 
Caspar David Friedrich, 

Munken ved havet,  

ca. 1808-10. 
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Anselm Kiefer, Dit askegrå hår, Sulamith, 1981 og Dit gyldne hår, Margarethe, 1981 

 

Tæt på et værk:  

Dit askegrå hår, Sulamith, 1981 / Dit gyldne hår, Margarethe , 1981.  

I værkerne her skuer vi netop ud over nedbrændte sorte marker, vores blik bliver næsten kastet 
hen over dem via plovfurernes perspektiviske sug. Himlen er klemt, horisonten er høj. Med 
Kiefers håndskrift står værkernes titler skrevet henover lærrederne: Dit gyldne hår, Margarethe. 
Dit askegrå hår, Sulamith. Sætningerne er hentet fra den berømte Todesfuge  / Dødsfuga, 
skrevet i 1945, af den jødiske digter Paul Celan (1920-70), efter at have overlevet en tysk 
arbejdslejr i det nuværende Rumænien. Et digt, der af mange anskues som værende det første 
forsøg på at formulere kunst efter Auschwitz, og som har været eksamenspensum for tyske (og 
også danske) skoleelever i mange år. Celans digt er en allegori på de frygtelige, kyniske 
hændelser, der samles i navnet Auschwitz.  
 
Dødsfuga . Af Paul Celan (oversat af Peter Nielsen)  
 
Dæmringens sorte mælk vi drikker den hver aften  
vi drikker den middag og morgen vi drikker den hver nat  
vi drikker og drikker  
vi graver en grav i vindene dér ligger man ikke trangt  
En mand bor i huset han leger med slangerne han skriver  
han skriver til Tyskland mens det mørkner dit gyldne hår Margarete  
han skriver det og træder ud foran huset og stjernerne blinker han fløjter på sine hunde   
han fløjter på sine jøder lader grave en grav i jorden  
han befaler os spil nu op til dans  
 
Dæmringens sorte mælk vi drikker dig hver nat  
vi drikker dig morgen og middag vi drikker dig hver aften  
vi drikker og drikker  
En mand bor i huset han leger med slangerne han skriver  
han skriver til Tyskland mens det mørkner dit gyldne hår Margarete  
Dit askegrå hår Sulamith vi graver en grav vindene dér ligger man ikke trangt   

 
Han råber stik dybere ned i mulden I dér og I andre syng og spil  
han griber jernet i bæltet og fægter med det hans øjne er blå  
stik spaderne dybere I dér og I andre spil videre op til dans  



 

 LÆRERVEJLEDNING  / ANSELM KIEFER / 10.9.2010-9.1.2011 / SIDE 8

 

 
Dæmringens sorte mælk vi drikker dig hver nat  
vi drikker dig middag og morgen vi drikker dig hver aften  
vi drikker og drikker  
en mand bor i huset dit gyldne hår Margarete  
dit askegrå hår Sulamith han leger med slangerne  
Han råber spil døden med følelse døden er en mester fra Tyskland  
han råber stryg violinerne mørkere så stiger I som røg i luften  
så har I en grav i skyerne dér ligger man ikke trangt  
 
Dæmringens sorte mælk vi drikker dig hver nat  
vi drikker dig hver middag døden er en mester fra Tyskland  
vi drikker dig aften og morgen vi drikker og drikker  
døden er en mester fra Tyskland hans øjne er blå  
han træffer dig med blykugler han træffer dig præcist  
en mand bor i huset dit gyldne hår Margarete  
han hidser sine hunde på os han skænker os en grav i luften 
han leger med slangerne og drømmer døden er en mester fra Tyskland  
 
dit gyldne hår Margarete  
dit askegrå hår Sulamith  
 
Digtet udspiller sig mellem to kvinder, den tyske Margarete og den jødiske Sulamith, hvis 
skæbne flettes sammen. Sulamith er den jødiske brud og ophøjet kvindeskikkelse i Salomons 
Højsang fra Det Gamle Testamente. Navnet Margarete henter Celan til gengæld fra tysk 
litteratur, nemlig Goethes Faust. Her bliver den troskyldige Margareta svigtet af Faust og ender 
med at blive henrettet som barnemorderske.  
 
Kiefer tildeler et maleri til hver kvinde og dedikerer i øvrigt en række af værker til dem. 
Margarethes hår er gyldent og stærkt, bøjet i gule strå hen over hendes (fraværende) hovedform. 
Sulamiths hår er ikke længere sort, men nu ”askegråt”, fordi hun har fået ”en grav i luften”, som 
det hedder i digtet.  
 
Hår, strå, nedbrændte landskaber og håndskrevne citater hvirvles sammen i Kiefers malerier og 
fungerer som relikvier fra fortiden. Hvor Celans digt er midt i lidelsen, ser vi i Kiefers værker ud 
over det landskab, som står tilbage efter katastrofen. Den brændte halm vidner om det skete. Og 
det er måske netop det, at de to kvinder ikke er direkte til stede i Kiefers værker, som virker 
allermest stærkt. For netop ved at undgå en direkte afbildning (jvfr. Billedstrid, se powerpoint-
billede nr. 6) arbejder materialerne for ham og for os, vækker associationer, trækker på vores 
egne og kollektive erfaringer. Samtidig benytter han sig også her af metoden med at stoppe 
vores blik med et materiale, blokere for udsynet over markerne, og gør det til hvad, det er, nemlig 
maleri og stof. 

Om udstillingen ANSELM KIEFER 

Anselm Kiefer har længe stået på listen over efterkrigskunstnere, Louisiana gerne vil vise i det 
store og perspektivgivende format. Det er der flere grunde til: Der er allerede markante værker af 
Kiefer i Louisianas samling. Louisiana viser over 70 af hans værker, hvilket gør udstillingen til 
den første større visning af Kiefer i Skandinavien. Udstillingen rækker over fire årtier hos den 
tyske kunstner. Værkerne vises ikke i kronologisk rækkefølge, men i afgrænsede tematikker: Nye 
værker, Billedstrid, Landskabet som myte, Verdenstid – Livstid samt Bogen. Samtidig afrunder 

Biografi 
Anselm Kiefer  
 
Anselm Kiefer er født i 

1945 i Donaueschingen i 

det sydvestlige Tyskland.  

Påbegynder i 1966 studier 

i malerkunst ved 

Staatlichen Akademie der 

bildende Künste i Freiburg 

og efterfølgende i 

Karlsruhe.  

Første separatudstilling i 

1969 på Galerie am 

Kaiserplatz, Karlsruhe.  

Adskillige udstillinger 

både nationalt og 

internationalt.  

Rejser til bl.a. Kina, Israel, 

Japan og Indien.  

Kiefer har fra 1993 til 

2007 boet og arbejdet i 

Barjac, i Sydfrankrig.   

Bor og arbejder i dag i 

Paris.    
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udstillingen Louisianas visning af de fire tyske efterkrigskunstnere: Polke, Richter, Baselitz og nu 
Kiefer. Udstillingen har fokus på kunstnerens særlige insisteren på relevansen af store 
fortællinger og myter.  
 

Litteratur, film, links 
Om Kiefer:  

• Anselm Kiefer (2010), Louisiana Museum for moderne kunst  
• Anselm Kiefer. Maleri 1998-2000 (2001), Louisiana Museum for moderne kunst  
• Daniel Arasse (2001): Anselm Kiefer  
• Inger Lauridsen (1986): ”Anselm Kiefer – At male er at erkende”, i: Øystein Hjort (red.), Tids 

Billeder  
• Rafael López-Pedraza (1996), Anselm Kiefer. ’After the Catastrophe’  
• Anders Troelsen (2007): ”Maleriets materie. Anselm Kiefers Dein goldenes Haar 

Margarethe”, i: Lisbeth Bonde og Maria Fabricius Hansen (red.), Hvorfor kunst?  
 
Film:   

• Over Your Cities Grass Will Grow (2010) er en dokumentarfilm om Anselm Kiefers kunst 
med fokus på de kreative processer. Filmen er instrueret af Sophie Fiennes. Den deltog 
på Cannes Festivalen, 2010: “official selection, out of competition”. Filmen vises i 
Louisianas biografsal i udstillingsperioden og varer 105 minutter. Se mere på: 
www.overyourcities.com, hvor man kan se klip fra filmen med Kiefer, der arbejder i sit 
”visuelle univers” i store atelierbygninger, en tidligere silkefabrik i Sydfrankrig.  

 
Interview: 

• Tate Channel: channel.tate.org.uk. Interview (78 min) med Anselm Kiefer.  
 
Relateret litteratur:   

• Paul Celan (1945 / 1994), Du behøver hvert strå. Udvalgte digte. Oversat af Peter Nielsen  
• Fjodor Dostojevskij (1866 / 2003), Forbrydelse og Straf. Bogen giver et indblik i de 

psykologiske konsekvenser, som en forbrydelse kan have.   
• Primo Levi (1947), Hvis dette er et menneske  

 
Perspektiverende film:  

• Armadillo (2010). Instruktion: Janus Metz Pedersen.  
• Baader Meinhof Komplekset (2009). Instruktion: Uli Edel.  
• Flammen & Citronen (2008). Instruktion: Ole Christian Madsen.  
• The Reader (2008). Instruktion: Stephen Daldry. Udgangspunktet er bogen Der Vorleser 

(1995) af Bernhard Schlink. Beskæftiger sig med ”vergangenheitsbewältigung”, dvs. 
bearbejdelse af fortiden. Hvordan man som tysker kan leve med en fortid og en historie, 
der er så domineret af erfaringen med nazismen.  

 

Tak for din hjælp! 

Hvordan bruger I os? Vi vil gerne vide mere. Send kommentarer, fotos, idéer eller andet til 
Louisiana Undervisning, Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk eller undervisning@louisiana.dk 
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Gennemgang af powerpoint  

&
Anselm Kiefer

 

 1. Louisiana undervisning & Anselm Kiefer. 

 2. Portræt af Anselm Kiefer i sit atelier. Foto: copyright 2010, Renate Graf.  
Anselm Kiefer befinder sig her i sit atelier med et væld af fotografier og materialer liggende på 
gulvet. Mange af fotografierne viser små udsnit af hans gigantiske ”atelier-univers”; et stort område 
i Sydfrankrig, som bl.a. rummer en gammel silkefabrik, hvor Kiefer arbejder.   

 

 3. Anselm Kiefer, Sol Invictus / Den uovervindelige sol , 1995 
Det er Kiefer selv, vi ser liggende for foden af den næsten 5 meter høje sorte solsikke. Nu ikke 
længere med hippiehår og uniform, som sidst vi så ham portrætteret i egne malerier, men 
tilsyneladende i en tilstand af indre ro og afklarethed, mens den sorte sol kaster sine frø over hans 
legeme. I Kiefers univers er blomsterne tvetydige; de strækker sig på én gang mod himlens nye liv 
og jordens forrådnelse. Kiefer har udtalt i forbindelse med dette motiv, at han er optaget af 
kosmisk cirkulation og vegetation: vi er som mennesker en del af noget større og indgår i en 
cyklus mellem himmel og jord. Noget, som man også var optaget af i 1500-tallets renæssance, 
hvor lignende motiver kan findes af træer og planter, voksende ud fra mennesket som symbol på 
vækst og menneskets samhørighed med universet. Også i den nordiske mytologi kender man 
Livets Træ som symbol på livets cyklus. Sol Invictus er Den uovervindelige eller ubesejrede Sol; 
oprindelig en orientalsk solgud fra Syrien. Kiefer zoomer fra slutningen af 1980erne ud mod et 
mere universelt perspektiv, som ikke længere er vendt mod tysk historie og 2. Verdenskrig, men 
mod noget større og mere - på sin vis – fjern, men også mere nærværende, idet det angår os alle.  
 

 

 4. Vincent van Gogh, Vase med 12 solsikker , 1888 
Sammenlign Kiefer og van Goghs solsikker!  
Kiefer har fra 1993-2007 boet i nærheden af Arles, hvor Vincent van Gogh gav sin version af 
solsikken ca. 100 år tidligere end Kiefer. Modsat van Gogh venter Kiefer imidlertid til slutningen af 
sæsonen, når den flammende gule har forvandlet sig til små sorte frø. Som en slags efterbilleder 
af solens lys.  
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 5. Anselm Kiefer, Heroisches Sinnbild V / Heroisk sindbillede V , 1970 
Malerierne fra Heroiske Sindbilleder-serien er alle malet på baggrund af de iscenesatte fotografier 
Bezetzungen, hvor Kiefer fotograferer sig selv i heilende positur i øde landskaber med et rungende 
tomt publikum. Et af fotografierne var Kiefers afgangsprojekt fra kunstakademiet i Karlsruhe. Kiefer 
tager fat på det tabubelagte og forsøger at bryde tavsheden i sit land.  
 

 

 6. Anselm Kiefer, Bilderstreit / Billedstrid , 1980 
Hvad må jeg male og hvordan? Ordet ”Billedstrid” henviser oprindeligt til striden i den kristne kirke 
i Byzanz om kunstens gengivelse af det guddommelige. En billedstrid, som fandt sted i det 8. og 9. 
århundrede. Må og kan man overhovedet afbilde det allerhelligste? Med værket her synes Kiefer 
at spørge til flere forskellige billed-stridigheder; Efter Holocaust, hvad må jeg så gengive i billeder? 
Og på hvilken måde skal der males? Abstrakt? Figurativt? Og skal maleriet inddrage historien? 
Striden udspiller sig her på malerens palet.  
 
 

 7. Film: Anders Kold, kurator på Kiefer-udstillinge n, fortæller om Kiefer og om at skabe 
kunst efter 1945. 
Se filmen på www.louisiana.dk/undervisning 
 

 8. Anselm Kiefer, Dein aschenes Haar, Sulamith / Dit askegrå hår, Sulam ith , 1981.  
Se værkgennemgang i lærervejledningen.  
 
 

 

 9. Anselm Kiefer, Dein goldenes Haar, Margarethe / Dit gyldne hår, Ma rgarethe , 1981. 
Se værkgennemgang i lærervejledningen.  
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Uddrag af Paul Celans Todesfuge,1945:

Dæmringens sorte mælk vi drikker dig hver nat 
vi drikker dig hver middag døden er en mester fra Tyskland 
vi drikker dig aften og morgen vi drikker og drikker 
døden er en mester fra Tyskland hans øjne er blå
han træffer dig med blykugler han træffer dig præcist 
en mand bor i huset dit gyldne hår Margarete
han hidser sine hunde på os han skænker os en grav i luften
han leger med slangerne og drømmer døden er en mester fra Tyskland 

dit gyldne hår Margarete
dit askegrå hår Sulamith
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 10. Uddrag af Paul Celans Todesfuge, 1945 

 11. Mød Kiefer! 
Kort interview med Kiefer på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=yLtgYg2iA0A 
(Anselm Kiefer – Aperiatur Terra gallery tour).  
 
 

 

 12. Anselm Kiefer, Säulen / Søjler , 1983 
Flammerne har godt tag i bygningen, som allerede flere steder er nedbrudt af branden. Nazisterne 
nærede en forkærlighed for den klassiske arkitektur og dets element af monumental storhed. 
Kiefer benytter sig her af sin ”affirmationsstrategi”, der betyder, at han konfronterer sig selv og 
beskueren med et tabubelagt område, hvorefter det kollektivt fortrængte forhåbentlig hentes frem 
til overfladen til videre refleksion. Beskueren tvinges til at se det ubehagelige og det, man ikke vil 
se, i øjnene. For gennem den konfronterende blotlæggelse falder myterne og tilsløringen væk, og 
der kommer en renselse af det givne. Strategien er altså et forsøg på at blotlægge myter. De 
myter, som kan beskrives som begivenheder i historien, der har løsrevet sig fra den oprindelige 
sammenhæng. Det er Kiefers ønske at rense arkitektur, filosofi, musik og kunst, som er blevet 
anvendt under nazismen.   

 13. Anselm Kiefer, Notung , 1973 
Den arketypiske tyske bjælkehytte er symbol på det trygge hjem med jord-forbindelse – og ligner i 
øvrigt Kiefers atelier på dette tidspunkt. Kiefer spiller på nazismens stræben efter en oprindelig 
urtilstand, hvor mennesket er tæt knyttet til jorden og sin hjemstavn (”Heimat”). Titlen refererer 
også til myten om sværdet Notung, som er en fortælling om det germanske folk, der arver en 
blodig historie. I Kiefers maleri spidder sværdet brædderne i bjælkehytten. Sværdet tilhører Wotan 
ifølge germansk mytologi. I den tyske komponist Richard Wagners dramatiske version af myten – 
Nibelungens ring - lover Wotan sin søn Siegmund et sværd, der vil være usynligt i kamp. 
Siegmund døber sværdet Notung. Imidlertid splintrer Wotan sværdet med sit spyd og Siegmund 
dør. Siegmunds søn, Siegfried, arver sværd-resterne, og det er kun ham, der kan samle det igen. 
Det første, han gør med det genvundne sværd, som nu er et uovervindeligt våben, er at flække en 
ambolt i to. 
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 14. Anselm Kiefer, Jason,  1989 
Et bly-fly! Blyet, som Kiefer ofte bruger, var i middelalderen knyttet til mørket og melankolien, 
mens den evige vinder, guldet, var forbundet med solens livgivende lys.  En tur rundt om flyet 
byder på mange opdagelser, bl.a. vil man kunne finde små tænder i flyets vinger og et 
slangeskind. Kongesønnen Jason bliver, ifølge den græske mytologi, sendt ud i verden for at 
erobre det gyldne skind. Han må imidlertid pløje og tilså en mark med dragetænder først og slå 
alle de krigere ihjel, som vokser op af dragetænderne, før han til sidst besidder skindet og kan 
blive konge.  
 

 

 15. Anselm Kiefer, Heroiske Sindbilleder , 1969  
Kiefer skaber fra 1969 og frem til ca. 1980 et væld af bøger, som fungerer som værker i sig selv, 
de er unika. Samtidig fungerer de også som registre for Kiefers kunst gennem årene. I bøgerne 
blander Kiefer sin egen historie med den store Historie. Disse bøger vises i rigt omfang på 
udstillingen. Fra 1980erne bliver bøgerne også store ton-tunge skulpturer i bly - tynget til jorden - 
af viden, myter, tradition og historie. Disse bøger er paradoksalt nok ulæselige.  
 
 

 

 16. Anselm Kiefer, Wege der Weltweisheit: Die Hermannsschlacht / Verde nsvisdommens 
veje: Hermanns-slaget, 1988-90 
Hvordan skriver vi historie? Hvem udpeger helten og skurken? Hvad er rigtigt og forkert? Hvad er 
forskellen på historie og myter? Findes der overhovedet én sandhed? I Kiefers store bemalede 
træsnit vikles portrætterne af de i alt 35 personer i værket, her fastgjort som blade på det store 
stamtræs grene, ind i edderkoppespindets virvar, hængende over et brændende bål. Portrætterne 
kan inddeles i to hovedgrupper: ”Verdensvisdommens veje” rummer filosoffer, forfattere og en 
enkelt musiker. ”Hermanns-slaget” rummer hærførere, ”krigshelte” og politikere. Således er 
gerningsmænd og ofre, tænkere og militærfolk flettet sammen. Om valget af personer har Kiefer 
udtalt: ”Jeg brugte disse personer, fordi magten havde misbrugt dem”.  

 

 17. Anselm Kiefer, Cepheus , 1997 
Kosmiske sammenhænge, ideologier og nu’et i en større historie optager Kiefer i de senere 
værker. Tallene på stjernebilledet Cepheus refererer til stjernernes klassifikation i moderne 
astronomi, bestemt ud fra afstand, farve og masse. Kiefer bruger, fra 1996 og frem, tallene i flere 
af sine værker som en kommentar til menneskehedens drøm om at kunne kortlægge universets 
uendelighed. Med os selv i centrum. Det paradoksale med stjerner er, at når deres lys endelig 
rammer os på jorden, er de døde. På samme vis har solsikken strøet sine frø ud over universet.  
 
 

 18. Anselm Kiefer, Le dormeur du val / Den sovende i dalen , 2010 
Der er tre helt nye malerier fra 2010 med på udstillingen på Louisiana. Dette er et af dem. Et 
sneklædt terræn i bredformat brydes af huller, og røde ”åbne sår” viser sig. Maleri og konkret 
materiale, som denne gang er hullerne i lærredet, spiller også her op mod hinanden, som vi har 
set det tidligere med andre materialer. Titlen tager afsæt i den franske digter Arthur Rimbauds 
sonet fra 1870 af samme navn, hvor en soldat ligger og sover i græsset i dalen, roligt og med 
hånden på sit bryst, lyder det. Digtet afsluttes med ”Han har to røde huller i højre side”.     
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 19. Caspar David Friedrich, Munk am Mer / Munken ved havet , ca. 1808-10. 
Den rygvendte figur – i den tyske romantiske maler Caspar David Friedrichs maleri - markerer 
skalaforhold og skaber identifikation. Sammenlign måden at gengive og opleve natur hos hhv. 
Friedrich og Kiefer!  
 
 

 20. Joseph Beuys, Stuhl mit Fett / Fedtstol, 1964 
Fedt er næring, brændstof og giver liv. Som bronze beholder det sin form indtil en vis temperatur, 
hvorefter det bliver flydende. Kiefer henter inspiration til sine jordnære materialer hos den tyske 
kunstner Joseph Beuys, som arbejder med ”virkelige” materialer som fedt, filt, knogler, svovl og 
honning.  
 

 

 21. Christian Boltanski, Menschlich ,1994 
Ligesom Kiefer er den franske kunstner Christian Boltanski, født 1944, optaget af kunst efter 
Holocaust. Han hævder, at hele hans værk er relateret til Holocaust, men at han aldrig har ønsket 
at tale direkte om Holocaust. Det er en kunst, der kommer efter, helt som Kiefers. Boltanskis 
installationer fremkalder ofte store følelser hos beskueren – minder, tab og død, men stiller også 
spørgsmål til historien, som Kiefer også gør det. I installationen Menschlich blandes fotografier af 
jødiske skolebørn fra 1930erne med bl.a. private fotografier af ss’ere. Men fordi portrætterne 
rykkes ud af kontekst og historie, ved vi ikke længere, hvem der er hvem. 
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