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DRØM OG REVOLUTION



Kan vores drømme bruges til at forandre verden? 
    Det mener den tyske kunstner Max Ernst (1891-

1976), som gennem sine billeder vil vise vej til nye verdener 
og nye måder at tænke på. Max Ernst vil igennem 
drømmen revolutionere kunsten og finde verdener, hvor 
frihed og poesi hersker frem for regler og konventioner. 

Max Ernst er i en periode en del af den franske 
surrealisme, som opstår som en kunstnerisk bevægelse 
omkring 1924. Det sker med udgivelsen af Det 
surrealistiske manifest skrevet af digteren André Breton 
(1896-1966). Surrealisterne er en gruppe forfattere og 
kunstnere, som mener, at kunsten ikke kan fortsætte 
som før 1. verdenskrig. De vil gøre op med den rationelle 
tænkning, som i deres øjne gennemsyrer samfundet og er 
indirekte årsag til krigen

Surrealisme betyder overvirkelighed. Surrealisterne 
ønsker at forene drøm og virkelighed i en ny 
overvirkelighed, inspireret af Sigmund Freuds teorier om 
drømmen og det underbevidstes betydning. Ved at det 
enkelte menneske frigøres, kan et nyt og bedre samfund 
opstå. 

Udstillingen Drøm og Revolution viser Max Ernsts collager, 
malerier, skulpturer, grafik og tegninger. Den er opdelt 
efter fire perioder i hans liv; Dada-årene i Köln (1891-1922), 
surrealist-perioden i Frankrig (1921-1941), årene i eksil i 
USA (1941-53) og fra han vender tilbage til Europa igen til 
hans død (1953-1976). 

Spørgsmål
· Find værket Drøm og Revolution på udstillingen. 
· Hvordan passer titlen til billedet?
· På udstillingen Drøm og Revolution har man valgt at opdele   
  udstillingen efter de fire perioder i Max Ernst liv. Kunne man 
  forestille sig en anden opdeling af hans værk? Giv forslag!

Hvad sker der, når man forlader virkeligheden og 
træder ind drømmens verden? 

    En mand med bowlerhat, frakke, skjorte og slips sidder 
på knæ. Han har overskæg og halvt lukkede øjne med 
lange øjenvipper. Hans krop går i et med den brune mur 
og gelænderet i baggrunden. I sine arme holder han en 
anden mand, som er grå i hovedet, som en statue af sten. 
Han har en hvid bluse på og røde bukser der træder frem 
mod den mørke baggrund. I højre hjørne har Max Ernst 
tegnet en mand med lukkede øjne, som er på vej op af 
en trappe. Han har et bind om hovedet, som om han har 
slået sig. Mændene virker passive og søvngængeragtige. 
Billedet er mørkt. Måske er det kun månen, der lyser? 

Max Ernst kalder sit billede for Pièta eller revolutionen 
om natten. En pièta er et billede, der forestiller jomfru 
Maria med den døde Jesus i skødet. Max Ernst laver 
sin egen pièta. En fortolkning af billedet kan være, at 
det er Max Ernst far med bowlerhatten, og Max selv 
han holder i sine arme. Max Ernst har et problematisk 
forhold til sin far, som er en stærkt troende katolik 
og som fordømmer Max Ernst billeder. Manden i 
baggrunden er måske Sigmund Freud eller den franske 
poet Guillaume Apollinaire, som blev såret i hovedet 
under 1. verdenskrig. 

Spørgsmål
· Beskriv stemningen i billedet. 
· Hvordan afspejler billedet forholdet mellem far og søn ?
· Hvorfor hedder billedet også Revolutionen om natten ?

DRØM OG REVOLUTION

Pietà ou la révolution la nuit, 1923
Pieta eller revolutionen om natten
Olie på lærred, 116 x 89 cm
Tate



« Collage-teknikken er den systematiske udnyttelse af 
det tilfældige eller kunstigt fremkaldte møde mellem 
to eller flere væsensfremmede virkeligheder på en 
dertil øjensynligt uegnet flade – og gnisten af poesi, der 
springer ved disse virkeligheders nærmen sig hinanden. 
» (Max Ernst, Au-delà de la peinture, 1936)

En kvindekrop befinder sig i et rum med hvide 
vægge og brunt trægulv. Det er en klassisk nøgen 

kvindetorso, men uden hoved og med en rem om halsen. 
På kvindens højre lår ser vi ind under huden, til sener eller 
blodårer. Kvinden er omsluttet af en stor valmuelignende 
frøkapsel. To store fugle krydser kvindens krop, under 
hendes arm og mellem hendes ben. I baggrunden står en 
mand og stirrer på kvinden. Hans krop ses både bagfra og 
forfra, udefra og indefra. 

I billedet Ordet (Fuglekvinde) blander Max Ernst 
virkelighed, drøm og fantasi. Umiddelbart ser kroppene 
ud til at være hentet fra en lægevidenskabelig bog, og 
nogle vil måske få øje på at kvindens krop er hentet 
fra den tyske kunstner Albrecht Dürers stik af Adam 
og Eva (1504).  Sammenstillingen af krop, dyr, rum 
og plante virker imidlertid absurd og modsætter sig 
naturvidenskabelig rationalitet. Med den hovedløse 
kvinde er det nemt at tænke udelukkende på kvinden 
som krop og som drift, snarere end tænkende væsen. 
I en psykoanalytisk optik, optræder fuglen som et 
fallossymbol, men også et symbol på frihed. 

Max Ernst arbejder med collagen, hvor han 
sammenføjer billeder fra forskellige sammenhænge som 
læremiddelkataloger, modeblade og naturvidenskabelige 
leksika indenfor botanik, zoologi og mekanik. Collagen 
er en teknik, som Max Ernst bruger til at bringe ellers 
adskilte verdener sammen i en ny virkelighed, som minder 
om noget, der kan finde sted i en drøm. Max Ernst bruger 
håndkolorering eller fotograferer sin collager for at skjule 
overgangen mellem billederne. I modsætning til Picasso 
og Braque, der bruger collagen til at indføre den ydre 
virkelighed i kunsten, vil Max Ernst skabe en illusion om 
en anden virkelighed.

Max Ernst mener, at han gennem collagen kan få 
forbindelse til poesien. Ved at føje ting samme, vi ellers 
har vænnet os til er uden indbyrdes relation til hinanden, 
kan der skabes ”poetiske gnister” – en elektrisk eller 
erotisk spænding.

Spørgsmål 
· Hvordan forstår du billedet? 
· Beskriv ”de poetiske gnister” i billedet Ordet (Fuglekvinde).
· Sammenlign Ordet (Fuglekvinde) med andre af Max Ernst  
  collager.

La parole (femme-oiseau), 1921 
Ordet (Fuglekvinde)
Collage og gouache på papir, 
18,5 x 10,6 cm
Privateje, 
Courtesy Blondeau & Associés, Paris



Hvad sker der, når man slipper kontrollen og lader 
det tilfældige styre?

Surrealisterne eksperimenterer med nye teknikker, 
hvor de lader legen, det ubevidste og tilfældige styre, 
når de skriver eller tegner. Den kreative teknik kaldes 
automatisme. Max Ernst udvikler nye teknikker, som 
bygger på tilfældighed frem for kontrol. Han bruger 
teknikkerne til at fremkalde tilfældige mønstre, 
som han siden bearbejder til nye billedverdener. 
Max Ernst mener, at de nye teknikker kan frigøre 
underbevidstheden, drømmen og lysterne, og nedbryde 
grænsen mellem den ydre og indre verden.

Sammenstillingen af forskellige verdener, som i collagen, 
er grundlæggende for Max Ernst, men han udvikler 
også andre teknikker. Han udvikler frottagen, hvor han 
lægger papir over et materiale med strukturer f.eks  
træ, planter, fletværk, bark, tråd. Max Ernst fortæller, 
at han opfandt frottagen en dag, han sad og så ned på 
et bræddegulv. Han blev optaget af træets mønstre og 
får den idé at lægge et papir på gulvet og gnide træets 
mønstre frem på papiret. Et billede opstår, som er et 

Hvad er det for et underligt væsen, der er 
undsluppet? Et væsen med et lille næb, finner og et 

kæmpestort øje. En fugl, en fisk eller en fuglefisk? Måske 
er det en kuffertfisk der har pustet sig op, fordi den er 
blevet bange? Ved nærmere granskning ser vi, at den har 
fine prikkede og krakelerede mønstre. Fisken flyder over 
et landskab eller et hav. Noget ryger i horisonten. 

Max Ernst skaber med sin frottageteknik en serie 
billeder, som han kalder Naturhistorie. I billederne 
skaber han underlige landskaber, objekter og dyr. 

direkte aftryk af virkeligheden, men som samtidig kan 
give associationer og inspiration til nye virkeligheder.

Grattagen er frottage som maleri, hvor Max Ernst 
maler på lærredet og herefter lægger det over 
strukturer og skraber, så billeder kommer frem. 
For at opnå mos – eller korallignende strukturer 
trykker han maling under en plade. Teknikken kaldes 
décalcomania. En anden mærkværdig teknik er 
oscillation, der foregår ved at hælde maling i en dåse 
med et hul. Dåsen er fastgjort til en snor og svinges hen 
over lærredet, så der opstår tilfældige og overraskende 
linier.  

Spørgsmål
· Hvordan er Max Ernst teknikker et opgør med malerens 
  klassiske håndværk?
· Find eksempler på Max Ernst teknikker i materialet og 
  på udstillingen. Hvilken virkning har brugen af den enkelte 
  teknik på udtrykket?
· Diskuter forholdet mellem tilfældighed og kontrol i 
  forbindelse med Max Ernst teknikker.

NyE TEkNIkkER

L’évadé, 1925
Den undslupne
Histoire naturelle, blad 30
Frottage, blyant på papir, 26 x43 cm
Moderna Museet, Stockholm

Spørgsmål
· Hvad kan have skabt mønstrene i Max Ernsts billede 
  Den undslupne?
· Sammenlign Den undslupne med andre af Max Ernsts 
  frottager fra bogen Naturhistorie 
· Lav din egne eksperimenter og opfind egne teknikker, 
  som kan bruges til at skabe tilfældige billeder med. 



Vi ser et kæmpemæssigt uhyre i farverige, flagrende 
gevandter. Øjnene er lukkede, og det fægter med 

arme og ben imens det skriger eller griner. Løber eller 
danser det? Skriger eller griner det? Figuren er en 
blanding af menneske, dyr og plante. Det har arme og 
ben, men et fugle- eller øglehoved, en hestehov som sin 
ene fod og lange klør på hænderne. Det er beklædt med 
fjer, pels og stof. En øglelignende figur klæber, som en 
parasit til kroppen.

En husengel kalder Max Ernst uhyret. Men umiddelbart 
er der langt fra det kluntede uhyre til de hjælpende 
væsener vi forbinder med guds sendebud.

Max Ernst maler sit billede, imens der er krig i Europa. 
Spanien er i borgerkrig og 2. verdenskrig lurer lige om 
hjørnet. Max Ernst siger, at husenglen er et symbol 
på krigens ødelæggende kræfter, og dermed kan hans 
billede ses som et oprør mod krigen. Men han kalder 
også billedet Surrealismens triumf. I 1937, hvor Max 
Ernst maler sit billede, er surrealismen for alvor slået 
igennem i Frankrig. Måske er det Max Ernst selv, der 
danser en sejrsdans?

SURREALISME OG FANTASTISkE VERDENER

L’ange du foyer (Le triomphe du surréalisme), 1937
Husenglen (Surrealismens triumf)
Olie på karton, 114 x 146 cm
Privatsamling

Spørgsmål
· Hvordan kommer figurens følelser til udtryk i billedet? Se 
  på malemåde, brug af farver osv. 
· Hvilke revolutionære potentialer ligger der i at male et 
  billede, som det Max Ernst har malet? Kunne man forestille 
  sig et lignende billede i dag? 
· Beskriv de surrealistiske træk i billederne Husenglen 
  (Surrealismens triumf) og Den hellige Antoniuś fristelse.



I Den hellige Antonius fristelser, bliver vi øjenvidner 
til en frygtindgydende hændelse. I billedet bliver 

Antonius udsat for overfald af sære blandingsvæsener. 
Fugle– og krybdyrlignende væsner med lange klør og 
spidse tænder hiver i hans tøj, skæg og ansigt og bider 
ham i fingrene. Scenen kunne foregå i helvede, men 
nogle af figurerne ser også ganske søde og sjove ud. 
I baggrunden ser vi en spejlblank sø og et fantastisk 
klippelandskab med træer og nøgne kvinder. 

Den hellige Antonius var en munk, der levede i Egypten 
i det 4. århundrede. Han levede sit liv i ensomhed og 
askese. Han var en god og kristen mand, men kæmpede 
også til tider mod djævelens fristelser. Den hellige 
Antonius´ fristelse er et motiv der ofte er blevet gengivet 
i kunsthistorien. I Max Ernsts version genbruger 
han motiver fra kunsthistorien, f.eks. fra Mathias 
Grünewalds, Isenheimer Alteret (ca. 1512-16). 

Antonius’ ansigt er forvredet, og han vender øjne, som 
om han hallucinerer. Er det den ydre eller hans indre 
verden, vi ser? For surrealisterne var hallucinationen, 
ligesom drømmen, en vigtig adgang til den indre verden.
I billedet gør Max Ernst brug af décalcomania. Med 
udgangspunkt i de strukturer, der fremkommer skaber 
han sit fantastiske landskab. Max Ernst skaber en bizar 
fantasiverden, som kan minde om noget der findes 
indenfor fantasygenren og computerspil. En alternativ 
verden med magi, fabelvæsener og andre overnaturlige 
elementer.

Spørgsmål
· Beskriv forholdet mellem forgrund og baggrund i Den 
  hellige Antoniuś  fristelse.
· Hvordan afspejler teknikken décalcomania sig i billedet?
· Sammenlign billedet med historier du kender fra film eller 
  computerspil.

The Temptation of St. Anthony, 1945 
Den hellige Antonius’ fristelse
Olie på lærred, 108 x 128 cm
Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum – Zentrum 
Internationaler Skulptur, Duisburg



Den store hjælper, frøen og skildpadden møder os med 
spidse munde og runde, tomme øjne. Max Ernst har 

skabt tre fantasivæsener, der optræder som en blanding 
mellem menneske og dyr. Frøen har fået ben som et 
menneske, og den store hjælper ligner en blanding af 
fugl og menneske med sine vingeformede arme og sit 
lille næb. 

Oprindelig er de tre skulpturer en del af en stor offentlig 
udsmykning, som Max Ernst har udført til en fontæne i 
Amboise, Frankrig (1966-68). Fontænen er en hyldest til 
renæssancekunstneren Leonardo da Vinci (1452-1519), 
som døde i denne by. Her står Frøen og Skildpadden 
og spytter vand ud af munden med Den store hjælper 
i baggrunden, som den øverste og kontrollerende 
autoritet. 

Leonardo da Vinci skriver i sine notesbøger, at frøer og 
skildpadder ligesom fugle udklækkes af æg, hvilket er 
grunden til udvælgelsen af de tre dyr. Men Max Ernst 
er også inspireret af de figurer, han møder hos zuni- 
og hopiindianerne under sit ophold i det sydvestlige 
USA. I indianernes mytologi er skildpadden og frøen 
symboler på frugtbarhed. De tre skulpturer har karakter 
af tilbedelsesfigurer, som man ser i den indianske 
kultur. De kan minde om kachinaer; ånder eller guder, 
indianerne dyrker. 

Max Ernst har en forkærlighed for fuglen. Han skildrer 
ofte sig selv som en fugl og kalder den Loplop. Navnet 
stammer fra hans lille søns gyngehest. Ansporet af 
råbbet ”gallop-gallop”, kaldte drengen sin gyngehest 
Loplop, et udtryk Max Ernst overtog. 

Næsten som en collage i 3-d kombinerer Max Ernst 
hverdagsting og industrielle materialer i sine skulpturer. 
Han laver afstøbninger i gips af gamle urtepotter, 
tallerkener, skåle osv. Herefter sætter han dem sammen 
til en skulptur og støber siden skulpturen i bronze. 
Metoden kaldes additiv, idet han lægger dele sammen. 

Spørgsmål
· Beskriv de tre skulpturer, hver for sig og sammen som 
  skulpturgruppe!
· Sammenlign den additive metode med metoden i Max 
  Ernst collager.
· Sammenlign de tre skulpturer med Capricorne, en 
  anden af Max Ernst skulpturer, på udstillingen Drøm og 
  Revolution.
· Sammenlign udtrykket i Max Ernst skulpturer med figurer 
  fra Louisianas udstilling af indianerkunst fra Wessel Bagge 
  samling. 

MyTER OG NyE GALAXER

Le grand genie (Le grand assistant), Den store hjælper, 
1967/ 1974
Bronze, 157,5 x 221 x 78
Le grand assistant (Le grande grenouille), Den stor Frø, 
1967/ 1974
Bronze, 128 x 82 x 78
La grande tortue, Skildpadde, 1967/ 1974
Bronze, 99 x 80 x 117



En sol over et hav, en planet i rummet eller et abstrakt 
landskab? I En galakses fødsel fylder en stor rund 

cirkel det meste af billedet. Cirkelen lyser på en mørk blå 
baggrund. Den er perforeret af små huller og i midten et 
lidt større blåt hul. I billedet har Max Ernst gjort brug 
af grattageteknikken. Det er en stanset metalplade, der 
skaber strukturen i billedet. I den nederste del af billedet 
løber et bånd med blå tanglignende figurer på den lyse 
gule baggrundsfarve. 

Max Ernst er i den sidste periode af sit liv optaget af 
naturens og livets kræfter. Solen skaber og opretholder 
liv. Solen er et tilbagevende symbol i Max Ernsts billeder. 
Han er også optaget af astronomi. Han arbejder med 
kosmiske billedverdener og komplekse galakser hinsides 
vores fantasi.  

I 1964 udgiver Max Ernst et grafisk værk Maximiliana 
eller den illegale udlevelse af astronomien. Skabt i 
samarbejde med den russiske digter og typograf 

Ilya Zdanevitj –kaldet Iliazd –  præsenterer værket 
kosmiske eller naturlignede billeder i samspil med 
eksperimenterende stykker af tekst og poesi. Værket 
er tilegnet den ret ukendte astronom Ernst Wilhelm 
Leberecht Tempel (1821-1889). Tempel var som Max 
Ernst en autodidakt, der havde forladt Tyskland, hvor 
man havde nægtet at anerkende betydningen af hans 
videnskabelige arbejde. Ernsts grafiske mappe hylder 
den himmelstormende forskertrang, den visionære 
enegængers fantasi.

Spørgsmål
· Hvordan passer titlen En galakses fødsel  til værket?
· Sammenlign En galakses fødsel med bogværket 
  Maximiliana eller den illegale udlevelse af astronomien
  (1964) på udstillingen.
· Lav din egen udgave af en side i en collagenovelle med 
  udgangspunkt i billedet En galakses fødsel.

Naissance d’une galaxie, 1969 
En galakses fødsel
Olie på lærred, 92 x 73 cm
Beyeler Collection, Basel



Længe før science fiction-film og computerens 
animationsspil opsøger Max Ernst ukendte 

universer befolket af sære skabninger. Hans gådefulde 
landskaber står ofte som drømme – måske endda 
mareridt – eller som forsøg på gennem billeder 
at beskrive nogle af de kræfter, der styrer vores 
komplicerede indre verden. Fascinationen af det 
groteske og monstrøse genfinder Max Ernst hos 
middelalderens malere, bl.a. Hieronymus Bosch (ca. 
1450-1514) og Pieter Brueghel (ca. 1525-69).  

I kraft af sine teknikker og drømmende universer har 
Max Ernst inspireret kunstnere i sin eftertid, men også 
spil- og filmskabere. Især collage-teknikken har med 
computerens indtog fået stor betydning når eksisterende 
billeder kombineres i photoshop og manipuleres. 

Et nutidigt eksempel er den tjekkiske kunstner og 
spildesigner Jakub Dvorsky (1978 -), der i årevis har 
arbejdet med animationsspil. Han opbygger sine 
interaktive, organiske verdener af eget fotografisk 
materiale hentet fra naturen. Close-ups af bark, rødder, 
træstammer overgroet med mos og små svampe 
behandler han i photoshop, hvor de klippes og klistres 
sammen på en mørk baggrund. Overgangene mellem 
de forskellige lag retoucheres, indtil billederne flyder 
sammen og danner sælsomme planeter. Bagefter tilføjer 
Dvorsky små figurer, der kan bevæge sig, og tilsætter lyd 
og musik.

 Et af Dvorskys bedst kendte og mest besnærende 
universer er Samorost 2 (2007), som er en 
videreudvikling af Dvorskys første spil Samorost 1 
(2003). Første del af Samorost 2 ligger tilgængeligt 
på nettet på adressen: http://amanita-design.net/
samorost-2/

Der er snarere tale om et interaktivt poetisk udtryk 
end et traditionelt, kommercielt spil. I stedet for kamp 
gælder det om at gå på opdagelse ved at klikke på 
forskellige billedelementer og forsøge at regne ud, hvad 
der vil bringe én videre på rejsen fra den ene planet til 
den næste. 

Rammen om spillet er en fortælling om to rumvæsner, 
der lander med deres fartøj på en lille planet i en have 
med pæretræer. Da rumvæsnerne begynder at spise af 
frugterne, farer en lille hund frem og gør. De stopper 
hunden i en sæk og stikker af i deres rumskib til 
hundeejerens store forfærdelse. Spillet går nu ud på at 
få hunden tilbage, og det bliver starten på en vanskelig 
færd ud i fremmede galakser. 

Under navnet Amanita Design har Jakub Dvorsky 
også lavet opgaver for bl.a. BBC, skoproducenten Nike, 
rockpopband som Polyphonic Spree og det danske band 
Under byen.  

Spørgsmål
· Sammenlign spillet med Max Ernsts billeduniverser? 
· Hvilke ligheder er der mellem Max Ernsts collageteknik 
  og den teknik, Dvorsky bruger?

FRA EN ANDEN GALAkSE

Samorost 2 (2007) Samorost 2 (2007) 



MAX ERNST – BIOGRAFI 

Max Ernst er født i Brühl, Tyskland. Han har ingen 
kunstuddannelse, men studerer bl.a. filosofi, 

psykologi, kunsthistorie og litteratur på  universitetet 
i Bonn. Hjemvendt fra fronten ved 1. verdenskrigs 
afslutning bliver han i 1919 medstifter af dada-
gruppen i Köln under navnet ”Dadamax”. Målet for 
dadabevægelsen var at vise meningsløsheden i tidens 
borgerlige værdier, moral og æstetik i håb om at frigøre 
kunsten. I stedet hylder de alt det absurde, det groteske 
og det ulogiske i kunstneriske udtryk, digtoplæsninger 
og aktioner. 

Samtidig udvikler Max Ernst sine collagebilleder, 
som inspirerer André Breton og andre intellektuelle 

i Paris. Max Ernst drager i 1922 til Paris for at slutte 
sig til gruppen, der senere danner den surrealistiske 
bevægelse. De følgende år er han en hovedfigur indenfor 
surrealismen. I 1937 bliver han stemplet som ”entartet 
kunstner” af nazisterne, som vil forbyde al kunst, der 
ikke er naturalistisk og som ikke afspejler, hvad de 
mener er den særlige tyske folkesjæl. Max Ernst bliver 
i Frankrig anset for”fjendtlig udlænding” og bliver 
flere gange fængslet, inden han flygter  til USA i 1941. 
Han bosætter sig i Sedona, Arizona, hvor han bliver 
fascineret af den indianske kunst og kultur, men også af 
selve landskabet i det sydvestlige USA. Tilbage i Europa 
i 1953, slår han sig ned i Frankrig igen og lever der resten 
af sit liv der.  

Max Ernst and Dorothea Tanning with Capricorne, 
Sedona, Arizona, 1946. Photo: John Kasnetzis
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