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Den amerikanske psykolog James 
J. Gibson udgiver bogen The Perception 

of the Visible World, hvori han redegør 
for, at vores verdensbillede i høj grad 
dannes af visuelle input.

Den venezuelanske kunstner Jesús 
Rafael Soto lytter til Paris og laver sine 
første geometriske kunstværker med 
optiske efekter. Med inspiration fra 
konkret musik arbejder han de følgende 
år videre med fokus på progression, 
gentagelse og vibration.

Ungarske Victor Vasarely påbegynder serien af Photo-

graphisme-værker og udstiller dem på Galerie Denise 
René. De består af sort-hvide mønstre på akrylplader 
lagt oven på hinanden, som synes at vibrere og foran-
dre sig ved beskuerens bevægelse foran værket.

I Paris præsenterer den ungarske kunstner 
Nicolas Schöfer en række arbejder, hvor 
beskueren manuelt kan få dele af værket 
til at rotere. 

Den venezuelanske arkitekt Carlos Raúl 
Villanueva indtænker udsmykninger af 
blandt andre Alexander Calder, Vasarely 
og Soto til det nye universitet i Caracas. 
Her ses Vasarelys keramiske væg 
Hommage à Malevich (1954).

Soto laver første gang 
silketryk på lag af plexi-
glas-plader, der giver en 
optisk dynamisk efekt, 
når man bevæger sig 
foran dem.

I Paris udstiller den isra-
elske kunstner Yaacov 
Agam sine første kineti-
ske værker samt relief-
fer, hvor overladen er 
dækket af forskelligar-
tede geometriske for-
mer, som afsløres, når 
beskueren går værket 
i møde.

De første mobile 
relieffer af den belgiske 
kunstner Pol Bury 
udstilles i Bruxelles. 
Bury har siden 1950, 
inspireret af Calder, 
arbejdet sig væk fra 
maleriet og hen imod 
tredimensionelle vær-
ker med fokus på 
bevægelse.

Den abstrakte ekspressionismes hoved-
igur Jackson Pollock, fotograferet i ak-
tion året efter i magasinet Life’s berømte 
artikel ”Er han den største nulevende 
maler i USA?” 

Krig på den koreanske halvø, der efter 
Anden Verdenskrig var delt i to besæt-
telseszoner: en sovjetisk i nord og en 
amerikansk i syd. I 1953 indgår parterne 
en våbenhvile, og landet deles i to.

’Folkevognsrugbrødet’ fra tyske 
Volkswagen sættes i produktion.

Flere science iction-ilm har premiere, 
herunder The Day the Earth Stood Still. 

Forfatteren J.D. Salingers roman The Catcher 

in the Rye udkommer i USA, og skildringen af 
en teenagers angst og fremmedgørelse 
bliver øjeblikkeligt en klassiker.

Stregkoden patenteres af Joseph Woodland 
og Bob Silver i USA. 

De første jetfly indføres på ruter mellem 
Storbritannien og Sydafrika.  

Brintbomben, verdens første termonukleare 
våben, testes for første gang i USA. Året efter 
fremstiller Sovjetunionen våben af samme 
type.

Komponisten John Cages lydløse komposition 
4’33” har premiere i Woodstock, New York. 

Dna-molekylets struk-
tur kortlægges af to 
molekylærbiologer, 
amerikanske James 
Watson og britiske 
Francis Crick, hvilket 
bliver skelsættende 
for forståelsen af 
menneskets biologi.

Josef Stalin – Sovjet-
unionens leder – dør, 
og der er kortvarigt 
håb om en aftrapning 
af den kolde krig. 

1950 1951 1952 1953 1954
Farve-tv-apparatet gør sit 
indtog på det amerikanske 
marked. I Danmark kan man 
dog først i 1968 opleve 
fjernsyn i farver. 

Det fælleseuropæiske forsk-
ningslaboratorium for atom-
fysik, CERN (Conseil Euro-
péen pour la Recherche 
Nucléaire), grundlægges i 
Genève, Schweiz. 

Den tyskfødte teoretiker og 
perceptionspsykolog Rudolf 
Arnheim udgiver Art and 

Visual Perception: A Psycho-

logy of the Creative Eye, hvor 
han bruger psykologien til at 
nå til en bedre kunstfor-
ståelse. 

Den schweiziske kunstner 
Jean Tinguely præsenterer 
reliefer på Galerie Arnaud 
i Paris under titlen Méta-

Malevich. Værkernes geo-
metriske former bevæger sig 
på den sorte baggrund ved 
hjælp af en elektrisk motor.
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Udarbejdet af 
Mia Tine Bowden Christiansen, 
Signe Marie Ebbe Jacobsen 
og Kristian Handberg

Galerie 
Denise René
Denise René (1913-2012) 
var en central igur i strøm-
ningen af kinetisk og optisk 
kunst, og hendes galleri i 
Paris blev et samlingspunkt 
for kunstnerne. René 
ønskede at fremme den nye 
kunst og de teknikker, som 
enten havde været dømt 
ude under Anden Verdens-
krig eller som repræsente-
rede et nyt kapitel for kun-
sten. I 1944 åbnede hun sin 
første udstilling med Victor 
Vasarely, og i de følgende 
år præsenterede hun en 
række udstillinger, der viste 
udviklingen inden for den 
konkrete og geometriske 
kunst. René var internatio-
nalt orienteret og var med 
til at arrangere udstillinger 
både i Sydamerika og Skan-
dinavien, herunder udstillin-
gen Klar Form på Charlot-
tenborg i København i 1951.

I 1955 åbnede Denise René 
udstillingen Le Mouvement, 
som i dag ses som et start-
skud for den kinetiske og 
optiske strømning. Her blev 
Marcel Duchamps rotoreli-
efer og Alexander Calders 
mobiler vist sammen med 
værker af Victor Vasarely 
og på det tidspunkt mindre 
kendte kunstnere som Jean 
Tinguely, Jesús Rafael Soto, 
Yaacov Agam, Pol Bury samt 
danske Robert Jacobsen. 
René var desuden rådgiver 
på den banebrydende 
udstilling The Responsive 

Eye på MoMA i New York 
i 1965. I de følgende år 
åbnede hun gallerier i både 
New York og Düsseldorf for 
at efterkomme den sti-
gende interesse for den 
abstrakte, optiske og kineti-
ske kunst. Galleriet i Paris 
eksisterer stadig i dag.

Denise René ved Yaacov Agams værk Dibouk, 1954
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Rumalderen indledes for alvor med Sovjetunionens 
opsendelse af satellitten Sputnik. Senere dette år 
følger Sputnik 2, som for første gang sender et 
levende væsen ud i rummet – rumhunden Laika (tv.) 
overlever dog ikke missionen.

I den populære forlystelsespark Disneyland åbnes 
Monsanto Chemical Companys House of the Future 
med et komplet interiør i plastik og et futuristisk 
space age-design i pagt med tids ånden (th.).

Den europæiske økonomiske union EEC etableres 
med Rom-traktaten. Samarbejdet, som Danmark til-
træder i 1972, bliver senere til det nuværende EU.

Skrifttypen Helvetica, oprindelig kaldt Neue Haas 
Grotesk (som bruges i denne Louisiana Revy), 
bliver tegnet af Max Miedinger.

Filmen The Seven Year Itch af Billy Wilder 
med den ikoniske scene med Marilyn 
Monroe i hvid kjole har premiere. 

Bandung-konferencen afholdes i Indone-
sien som første internationale topmøde 
mellem tidligere kolonier i Asien og 
Afrika. Perioden karakteriseres af afvik-
lingen af de europæiske imperier og en 
global magtkamp mellem den kolde 
krigs parter. 

Udstillingen Le Mouvement åbner på Galerie 
Denise René i Paris (n.) og er arrangeret af 
Vasarely, Pontus Hultén og Denise René. I 
den forbindelse udgiver Vasarely Det gule 

manifest (ø.), hvori han introducerer princip-
perne bag optisk og kinetisk kunst.

Amerikanerne William Shockley, John 
Bardeen og Walter Brattain tildeles 
Nobelprisen i fysik for opindelsen af 
transistoren. Den lille komponent til for-
stærkelse af elektroniske signaler bliver 
basis for den moderne informations-
teknologi.

Ungarns befolknings opstand mod den 
Sovjet-dominerede kommunisme ned-
kæmpes brutalt af en sovjetisk invasions-
styrke. 

Storbritanniens og Frankrigs forsøg på at 
erobre Suezkanalen fra præsident Gamal 
Abdel Nassers Ægypten udløser Suez-
krisen. Efter pres fra USA, Sovjetunionen 
og FN trækkes tropperne tilbage, hvilket 
betragtes som et ydmygende nederlag 
for de gamle kolonimagter.

På udstillingen Mouvement i Le Corbusiers Cité Radieuse 
i Marseille præsenterer Schöfer installationen CYSP I 

(tv.), hans første frit bevægelige skulptur. Den vises sam-
men med den franske koreograf Maurice Béjarts dansere 
og forener således den abstrakte kinetiske skulptur med 
kropslig bevægelse. 

Udstillingen This is Tomorrow åbner på Whitechapel 
Art Gallery i London. Et af temaerne ”Classical Optical 
Illusions Developed by Albers and Duchamp” tager fat 
om det optiske i kunsten. Udstillingen, der behandler 
aspekter af populærkulturen, anses desuden som en af 
de første udstillinger med Pop Art. Den britiske kunstner 
Richard Hamiltons collage Just What Is It that Makes 

Today’s Homes So Diferent, So Appealing? bliver brugt 
som udstillingsplakat (th.).

Schöfers bevægelige skulpturer 
betegnes som ’mobilt maleri’ af den 
franske kunsthistoriker Guy Habasque. 
Selv beskriver Schöfer dem som 
luminodynamiske skulpturer. 

Gruppen Equipo 57 bliver stiftet i Paris. 
De udgiver samtidig et manifest, der 
skal give et kollektivt grundlag for 
deres individuelle arbejder. 

Gruppen ZERO bliver stiftet i Düsseldorf.

ZERO. Fra venstre: Heinz Mack, Otto Piene 

og Günther Uecker, 1962

Expo 58 afholdes i Bruxelles som den første verdensudstilling efter Anden Verdenskrig. Med 
bygningen Atomium (tv.) som vartegn fremvises den nye teknologi ved en international begivenhed. 

Alfred Hitchcocks psykologiske thriller Vertigo har premiere. Filmens visuelle graik illustrerer 
hoved personens svimmelhed og synsforstyrrelser. Titelsekvensen og plakaten (mf.) er designet af 
den amerikanske graiske designer Saul Bass og animationstegneren John Whitney, som senere 
bliver en af opinderne af computergraikken.

Campaign for Nuclear Disarmament (CND) grundlægges i Storbritannien og får tegnet sit 
karakteristiske logo af Gerald Holtom (th.). Bevægelsen får stor kulturel betydning, blandt 
andet gennem organiseringen af atommarcher i de følgende år. Logoet bliver siden udbredt 
som fredssymbol.

Den danske legetøjsproducent Lego sender sine første plastikklodser på markedet. 
I 1961 introduceres Lego med succes på det amerikanske marked. 

Louisiana åbner 14. august. 

1955 1956 1957 1958 1959

Günther Uecker inviterer 
beskueren til selv at del-
tage og rotere værket 
Light Globe, hvis overlade 
er dækket af søm. 

Heinz Mack færdiggør 
sine første Light-Reliefs 
og Light-Dynamos.

Den argentinske kunstner 
Julio Le Parc lytter til 
Paris og stifter her 
bekendtskab med den 
abstrakte kunstbevægelse 
omkring Galerie Denise 
René. Forud for dette har 
han set en udstilling med 
Vasarely på Museo Nacio-
nal de Bellas Artes i 
Buenos Aires.

Yves Klein, Bury, Tinguely og ZERO-kunstnerne Mack, Piene og Uecker arrangerer 
sammen med den schweiziske kunstner Daniel Spoerri udstillingen Vision in Motion / 

Motion in Vision i Antwerpen. Efterfølgende arrangerer Mack og Piene udstillingen 
Dynamo 1 i Wiesbaden og kommer i den forbindelse i kontakt med den italienske kunstner 
Piero Manzoni. Samme år åbner Manzoni Galleria Azimuth i Milano og lancerer tidsskriftet 
af samme navn. Dette fungerer som en international platform, hvor kunstnere tilknyttet 
den kinetiske kunstbe vægelse kan præsentere værker og udveksle idéer.

Den tyske kunstner Gerhard von Graevenitz påbegynder sin undersøgelse af den 
vibration, der sker i øjet, når man ser på geometriske former, der gentages.

Kunstnergruppen Gruppo T (tv.) etableres i Milano og Gruppo N (mf.) i Padua i Italien.
 
Den britiske kunstner Bridget Riley maler Copy after Le Pont de Courbevoie by Georges 

Seurat (th.). Riley bruger Seurats værk fra 1886-87 i en undersøgelse af farvens betydning 
for perceptionen. Den prikkede, dirrende overlade af Seurats pointilistiske penselstrøg 
bliver hos Riley de følgende år omdannet til abstrakte geometriske former.

Solomon R. Guggenheim Museum med den 
ikoniske spiralform, tegnet af Frank Lloyd 
Wright, åbner i New York. 

Den amerikanske trompetist Miles Davis udgi-
ver albummet Kind of Blue, ofte kåret til bed-
ste jazz-album nogensinde. Jazzen nyder stor 
popularitet, ikke mindst som studerende og 
kulturelt orienterede unges favoritgenre. 
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Gruppo T. Fra venstre: Gianni Colombo, 

Giovanni Anceschi, Grazia Varisco, Davide 

Boriani og Gabriele Devecchi, 1964

Gruppo N. Fra venstre: Toni Costa, Ennio 

Chiggio, Manfredo Massironi, Edoardo 

Landi og Alberto Biasi

Bridget Riley: Copy after Le Pont de 

Courbevoie by Georges Seurat, 1959. 

Olie på lærred. 71,1 x 91,1 cm

© Bridget Riley 2015. All rights reserved, 

courtesy Karsten Schubert, London
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Den første tv-transmitterede præsidentvalgkamp i USA (tv.)
mellem Richard Nixon og John F. Kennedy, som knebent 
vinder valget.

Kunstbevægelsen Nouveau réalisme etableres af blandt andre 
den franske kunstkritiker Pierre Restany og den franske kunstner 
Yves Klein. I stedet for at dyrke et personligt udtryk eksperimen-
terer gruppens medlemmer med teknikker, som mere direkte 
gengiver det moderne. Et eksempel er Kleins performance 
Anthropométrie de l’Époque bleue (Antropometri i den blå peri-
ode) på Galerie Internationale d’Art Contemporain i Paris (th.). 
Her bliver nøgne modeller rullet i blå maling for efterfølgende 
at sætte aftryk på lærredet med kroppen. 

Den første laser (Light Ampliication by Stimulated Emission 
of Radiation) præsenteres af Theodore Maiman ved Hughes 
Research Laboratories i USA.

Gruppo T åbner udstillingen Miriorama 1 i 
Milano – den første af 12 udstillinger vist for-
skellige steder over de næste to år. De udgiver 
et manifest til lejligheden.

’Kinetisk kunst’ bliver dette år et etableret 
begreb på kunstscenen gennem udgivelser og 
udstillinger dedikeret til strømningen. 

Den franske kunstner François Morellet har sin 
første soloudstilling i udlandet på Galerie 
Aujourd’hui i Bruxelles.

Kunstnergruppen Nul-Groep stiftes i Holland.

Den franske kunstnergruppe GRAV stiftes.

GRAV. Fra venstre: Julio Le Parc, Joël Stein, Hector Garcia Rossi, 

Francisco Sobrino, François Morellet, Jean-Pierre Yvaral, 1968

Russeren Yuri Gagarin (tv.) bliver det første menneske i rummet med 
opsendelsen af Vostok-rumfartøjet den 12. april. Gagarin kredser om 
jorden og lander succesfuldt igen. Som svar annoncerer præsident 
Kennedy, at USA inden udgangen af 1960’erne vil have sendt et 
menneske sikkert til Månen. 

Raymond Queneau udgiver Cent mille milliards de poèmes (th.), som 
han kalder ”en slags maskine til at lave digte”: 10 sonetter a 14 linjer, 
hver skåret i strimler, så de kan kombineres på hundrede tusinde milliar-
der forskellige måder. Året før grundlagde Queneau og François Le 
Lionnais den eksperimenterende gruppe af forfattere og matematikere 
Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle/værksted for potentiel 
litteratur), der arbejder med faste regler for skriften.

Berlinmuren bliver bygget, og det såkaldte jerntæppe gennem 
Europa bliver dermed endeligt lukket.

Kunstnergruppen GRAV udstiller på den 2. Paris Biennale og udgiver en folder 
med titlen Assez de mystiications (Ikke lere mystiikationer), der understreger, 
at de kæmper for en kunst for alle. Samme år beslutter gruppen at forkaste 
maleriet og i stedet udforske de nye skulpturelle muligheder og medier, 
herunder elektrisk lys. 

Udstillingen Nove Tendencije (Nye tendenser) inder sted i Zagreb og samler 
internationale kunstnere, der arbejder med den fysiske involvering af beskueren 
samt med at skabe optiske efekter gennem bevægelse. Frem til 1973 inder 
fem af disse udstillinger sted.

Udstillingen Bevægelse i kunsten åbner på Louisiana (mf.). Den havde forinden 
været vist på Stedelijk Museum i Amsterdam og på Moderna Museet i Stockholm 
(udstillingskatalog tv.), og anses som et gennembrud for den optiske og kinetiske 
strømning. Efter at have set udstillingen i Amsterdam erklærer den tyske kunst-
ner Hans Richter, at ”bevægelse er blevet en bevægelse”.

Bridget Riley begynder at male værker udelukkende i sort og hvid. Først 
omkring slutningen af 1960’erne reintroducerer hun farve i sine malerier.

Andy Warhol skaber Close Cover before Striking, Campbell’s 

Soup Cans og silketrykket Marilyn Diptych kort efter Marilyn 
Monroes død. 

Sovjetunionens forsøg på at opstille atommissiler hos sine 
allierede på Fidel Castros Cuba udløser Cuba-krisen mellem 
de amerikanske og sovjetiske ledere og bringer verden på 
randen af atomkrig. 

Den amerikansk-europæiske satellit Telstar sendes i 
kredsløb om jorden og kan som den første kommunikations-
satellit transmittere tv-signaler og telefonsamtaler over 
Atlanten.

Der organiseres GRAV-udstillinger under titlen L’Instabilité i Frankrig, 
Italien, Brasilien og USA. Hertil producerer Le Parc sine første rum-
installationer med lys, og Morellet overfører sine todimensionelle 
Trames-værker til tredimensionelle rum.

Det første møde i gruppen Nouvelle Tendance inder sted i GRAVs 
atelier i Paris.

Mack, Piene og Uecker præsenterer deres første rumlige installation 
under titlen Lichtraum (tv.) ved udstillingen Nul på Stedelijk Museum. 

Udstillingen Arte programmata: Arte cinetica, opere moltiplicate, opera 

aperta (Programmeret kunst: Kinetisk kunst, det mangedoblede værk, 
det åbne værk) vises i Milano på skrivemaskinevirksomheden Olivettis 
showroom og efterfølgende i London, Washington, New York og 
Düsseldorf. Her er værker af blandt andre GRAV, Gruppo N, Gruppo T 
og Enzo Mari. I udstillingskataloget (th.) introducerer den italienske 
ilosof Umberto Eco principperne bag den kinetiske kunst.

Den franske forfatter Alain 
Robbe-Grillet udgiver Pour un 

Nouveau Roman (På vej mod 
en ny roman), en poetik for en 
ny litteratur baseret på en rå 
beskrivelse af verden. 

The Beatles har enorm succes, 
og der udbryder ’Beatlemania’ 
blandt unge, først i Storbritan-
nien, så over det meste af 
verden. 

Den amerikanske præsident, 
John F. Kennedy, myrdes i 
Dallas, Texas. Den formodede 
gerningsmand, Lee Harvey 
Oswald, skydes to dage efter. 
Begivenheden kan ses på tv, 
hvilket 90 procent af ameri-
kanske husstande har. 

Tidsskriftet Scientiic American 
udkommer med Op Art på for-
siden (se s. 28). Flere viden-
skabelige tidsskrifter behand-
ler teorier om optisk illusion 
og den visuelle oplevelse af 
bevægelse.

Den tyskfødte kunstner 
Josef Albers udgiver bogen 
Interaction of Color, hvori han 
beskriver sine maleriske og 
skulpturelle undersøgelser 
af farvens virkning.

I forbindelse med den 3. 
Paris Biennale laver GRAV 
den første af deres 
Labyrinthe-installationer 
på Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris. 

Bridget Riley skaber sin 
eneste skulpturelle installa-
tion, Continuum, der består 
af et vertikalt sort-hvidt panel 
spændt på et spiralformet 
skelet, som beskueren kan 
gå ind i.
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Et nyt blik 
på verden
Teknologi og videnskab 
spillede afgørende roller 
i tidens forestillingsver-
den. Mennesket nåede 
både ud i rummet og ned 
i dna-molekylers mikro-
perspektiv, og forsknin-
gens landvindinger 
ramte hurtigt dagligda-
gen med kunststofer, 
p-piller og transistorra-
dioer. Anden Verdenskrig 
skabte et klart skel til 
verden af i går med dens 
århundredgamle impe-
rier, traditioner og vær-
dier. Nu levede man i ’jet-
alderen’, ’atom-’ eller 
’rum-alderen’. Tiden kræ-
vede, med den britiske 
premierminister Harold 
Wilsons ord fra 1964, at 
”et nyt Storbritannien 
skulle smedes i den hvid-
glødende hede fra den 
videnskabelige revolu-
tion.” Et budskab, der 
gav genlyd i resten af 
verden. Verden blev set 
som en maskine, der 
med menneskets indgri-
ben til stadighed kunne 
optimeres. ”Gør gode 
tider bedre” var teksten 
på en socialdemokratisk 
valgplakat fra folketings-
valget i 1960 med et bil-
lede af en familie foran 
det nye tv-apparat. 

Op Art kan ses som et 
udtryk for tidens nye blik 
på verden: pågående, 
præcis og progressiv, 
ryddet for traditioner, 
indforstået symbolbrug 
eller referencer til forti-
den. Det er her og nu, på 
vej mod fremtiden. 
Et angreb på øjet og en 
opfordring til at hænge 
på i en tid, hvor meget er 
under ombygning.
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Den amerikanske skandaleombruste psykolog 
Timothy Leary udgiver en plade, hvor han 
advokerer for brugen af psykedeliske stofer 
som terapiform (tv.). 

Tv-serien Star Trek (th.) vises for første gang i 
USA. Science iction-serier er populære i tiden 
og bruger ofte tidstypiske designs, inklusive 
Op Art. Det gælder også de britiske serier The 

Avengers (1961-69) og Doctor Who (1963-).

I Kina indleder formand Mao Kulturrevolutio-
nen, der skal føre Kina endeligt ud af den feu-
dale og borgerlige samfundsorden og samtidig 
fjerne alle tiltag til ny kapitalisme i landet. 
Kulturrevolutionen bliver uhørt blodig.

En række videnskabelige bøger, der beskæftiger sig med psykologien omkring, 
hvordan man opfatter bevægelse, bliver udgivet, herunder Eye and Brain: The 

Psychology of Seeing af den britiske neuropsykolog Richard L. Gregory.

Venedig Biennalen i 1966 viser meget optisk og kinetisk kunst, blandt andre 
Soto og Le Parc. Le Parc, der repræsenterer Argentina, vinder desuden prisen 
for maleri med værker produceret med gruppen GRAV.

Flere udstillinger, der beskæftiger sig med lys og bevægelse, inder sted i USA og 
Europa, herunder Kunst Licht Kunst på Van Abbemuseum i Eindhoven, og senere i 
Boston og London. Udstillingen er den første, der beskæftiger sig speciikt med lys som 
kunstnerisk medium. En række enkeltkunstnere samt grupperne Gruppo T, Equipo 57, 
ZERO og GRAV er repræsenteret. Senere samme år opløses både Equipo 57 og ZERO.

GRAV arrangerer Une journée dans la rue (En dag på gaden) (nedenfor) i Paris hvor 
forbipasserende bliver inviteret til at interagere med kinetiske værker – fx forvridende 
briller eller gang på ujævne træstykker. Kunstnerne beskriver arrangementet som 
organiserede punkteringer af det ofentlige rum.

1964 1965 1966

Modemagasinet Vogue udkommer med Op Art på forsiden (se s. 35). 
Der er lere artikler om den nye Op Art-mode dette år, blandt andet også 
i magasinet Life med artiklen ”It’s OP from Toe to Top” (tv.).

Den japanske kunstner Yayoi Kusama skaber sin første spejlinstallation, Ininity 

Mirror Room – Phalli’s Field, i New York (th.). Hun deltager ofte på udstillinger med 
kunstnere fra den europæiske avantgarde, herunder ZERO-bevægelsen.

USA indsætter de første marinesoldater i Vietnam, og året efter er 250.000 
amerikanske soldater i aktion.

Le Parc præsenterer sine Lunettes pour une vision autre (Briller til en 
anden vision) (se s. 70) på The Contemporaries Gallery i New York. 
Brillerne giver de besøgende en række forstyrrelser af synet.

Udstillingen Nul 1965, arrangeret af Willem Sandberg, åbner på Stedelijk 
Museum i Amsterdam. Den samler kunstnere fra avantgarde-strømnin-
ger fra hele verden.

Kunsthalle Bern i Schweiz arrangerer, under kuratoren Harald 
Szeemann, en udstilling med titlen Licht und Bewegung/Lumière et 

Mouvement/Luce e Movimento/Light and Movement: Kinetische Kunst. 
Szeemann beskriver den som en levende udstilling, hvor både børn 
og voksne inviteres til at lege med kunsten.

Gruppo T afbryder deres kollektive samarbejde.

Udstillingen The Responsive Eye åbner på MoMA i New York og vises 
efterfølgende i lere amerikanske byer. Udstillingen samler lere end 
hundrede internationale kunstnere og cementerer Op Art-bevægelsens 
betydning i USA.

Den canadiske ilosof og kommunikations-
teoretiker Marshall McLuhan udtaler, at ”The 
medium is the message”, dvs. at de medier, vi 
kommunikerer i, er budskaber i sig selv. Tre 
år efter udkommer bogen The Medium is the 

Massage – titlens ”Massage” skyldes efter 
sigende en slåfejl, som forfatteren sidenhen 
beslutter sig for at beholde.

Opdagelsen af den kosmiske baggrundsstrå-
ling bliver vigtig for Big Bang-teorien. 

Martin Luther King modtager Nobels Freds-
pris for sin indsats for afroamerikaneres ret-
tigheder – et af de største konliktpunkter i 
tidens USA. King myrdes i 1968. 

Den 32. Venedig Biennale inder sted, og mange af de kinetiske kunstnere er 
repræsenteret, herunder Bury, Gruppo N, Gruppo T, Le Parc og Soto, som vinder 
David Bright-prisen for maleri.

Udstillingen Propositions visuelles du mouvement Nouvelle Tendance åbner på 
Musée des Arts Décoratifs i Paris. Til denne lejlighed skaber Colombo sin første 
Ambiente abitabile, som minder om denne udstillings Spazio Elastico (se s. 78).

Documenta III afholdes i Kassel, hvor en hel sektion er dedikeret til lys og bevæ-
gelse med blandt andre medlemmerne af GRAV, Soto, Tinguely og gruppen ZERO.

Kunstnerne i Gruppo N går hver til sit på grund af uenigheder omkring regler for 
gruppens samarbejde.

Begrebet ’Op Art’ introduceres i Time Magazine i artiklen ”Op Art: Pictures That 
Attack the Eye” (se s. 8). Fremover bliver dette begreb brugt som fællesbeteg-
nelse for malerier, som arbejder med optiske efekter.

Udstillingen Le Mouvement 2, opfølgeren til Denise Renés toneangivende 
Le Mouvement-udstilling fra 1955, åbner på Galerie Denise René.

Gruppo MID bliver stiftet i Milano.

© Courtesy Atelier Cruz-Diez Paris

Gruppo MID. Fra venstre: 

Alberto Marangoni, Gianfranco 

Laminarca, Alfonso Grassi 

og Antonio Barrese, 1966. 

Courtesy Antonio Barrese
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Kunstnergrupper
I kølvandet på gruppeudstillingen Le Mouvement 
på Galerie Denise René i Paris i 1955 opstod en 
række kunstnergrupper dedikeret til den kineti-
ske og optiske kunst. Netop i Paris blev gruppen 
Equipo 57 stiftet i 1957 af de spanske kunstnere 
Juan Cuenca, José Duarte, Ángel Duarte, 
Agustín Ibarrola og Juan Serrano. Mest kendt 
blev gruppen GRAV (Groupe de Recherche 
d’Art Visuel), der blev dannet i 1960 af Hugo 
Demarco, Héctor García Miranda, Horacio 
Garcia Rossi, Julio Le Parc, Vera Molnár, 
François Morellet, Sergio Moyano, Simone 
Servanes, Francisco Sobrino, Joël Stein og 
Yvaral (Jean-Pierre Vasarely).

I Tyskland i 1957 stiftede Heinz Mack og Otto 
Piene, senere tilsluttet af Günther Uecker, 
kunstnerkollektivet ZERO med ønsket om en ny 
start – et punkt 0 – for kunsten. Mellem 1958 og 
1961 udsendte ZERO tre udgaver af tidsskriftet 
med samme navn. Gruppen havde mange med-
lemmer på tværs af lande og blev inspiration for 
blandt andre hollandske Nul-groep, stiftet af 
Jan Schoonhoven, Armando, Jan Henderikse, 
Herman de Vries og Henk Peeters.

Kunstnere fra Italien samledes også omkring 
den kinetiske kunst, og især Milano var et knu-
depunkt. Her blev Gruppo T dannet i 1959 af 
Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Gianni 
Colombo, Gabriele Devecchi og Grazia Varisco. 
T står for ’tempo’ og peger på gruppens arbejde 
med tid som en foranderlig faktor i oplevelsen af 
kunstværket. 

Ligeledes i 1959 blev Gruppo N dannet i Padua 
af Alberto Biasi, Ennio Chiggio, Toni Costa, 
Edoardo Landi og Manfredo Massironi. De 
udstillede anonymt, og mange af de kollektive 
samarbejder var orienteret mod litteratur, indu-
strielt design, arkitektur, musik og videnskab.
Gruppo MID (Movimento Immagine Dimensione) 
blev stiftet i Milano i 1964 af Antonio Barrese, 
Alberto Marangoni, Gianfranco Laminarca og 
Alfonso Grassi. MID arbejdede med det kollek-
tive som bærende element og underskrev ikke 
værker individuelt men kun med gruppens navn. 

Den internationale gruppering Nouvelle Ten-

dance (tv.) blev dannet i 1962 på baggrund af 
mødet mellem medlemmerne fra Gruppo N, 
Gruppo T, ZERO og GRAV på udstillingen Nove 

Tendencije i Zagreb (1961). Senere bliver Gruppo 
MID også en del af gruppen. Kendetegnende for 
mange af kunstnerne var netop, at de var tilknyt-
tet lere grupperinger og at det kollektive arbejde 
vægtedes højere end den enkeltes produktion.
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Den amerikanske ilminstruktør Stanley Kubricks ambitiøse 
rum-epos 2001: A Space Odyssey (tv.) har premiere. 
Filmen eksperimenterer med optiske efekter og tematiserer 
forholdet mellem menneske og teknologi og menneskets 
eksistens i rumalderen. 

Mexico er vært for de Olympiske Lege. Den graiske linje 
for begivenheden, designet af Eduardo Terrazas og Lance 
Wyman i 1967, er inspireret af traditionel mexicansk kunst såvel 
som af tidens Op Art-strømning (th.).

Uroligheder blandt studerende og arbejdere i Paris i maj, kendt 
som Studenteroprøret, inspirerer til lignende begivenheder ved 
en lang række universiteter især i den vestlige verden. 

Foråret i Prag, den tjekkoslovakiske førstesekretær Alexander 
Dubčeks forsøg på at reformere landets kommunistiske 
styre, nedkæmpes hårdt af Sovjetunionen.

GRAV opløses. Inden da vises en retrospektiv udstilling med titlen 
Participation over deres otteårige samarbejde på Museum am 
Ostwall i Dortmund. 

På den 34. Venedig Biennale er en sektion dedikeret til kunst, der er 
optisk stimulerende, hvor blandt andre Josef Albers, Lucio Fontana, 
Le Parc og Soto er med. Priser bliver givet til Schöfer og Riley, som er 
den første kvindelige modtager nogensinde. Colombo får prisen for 
værket Spazio Elastico (1967) (tv.).

På Documenta IV i Kassel er næsten halvdelen af de inviterede kunst-
nere fra den optisk-kinetiske bevægelse. Den schweiziske kunstner 
Christian Megert opfører her sit Spiegelraum (th.). Allerede i 1961 havde 
han udgivet et manifest i forbindelse med en soloudstilling på Galerie 
Köpcke i København, hvor idéen bag denne nye rumtype blev fremlagt. 
En del værker fra Documenta bliver efterfølgende vist på Louisiana.

Astronauterne Neil Armstrong og Buzz Aldrin bliver de
første mennesker på månen med Apollo 11-missionen (ø.).

Op mod 400.000 unge samles til Woodstock-festivalen i 
staten New York, præsenteret som ”An Aquarian Exposition: 
3 Days of Peace & Music”, med navne som Jimi Hendrix, 
The Who, The Band og Crosby, Stills, Nash & Young (n.). 

Den venezuelanske kunstner Carlos Cruz-Diez 
opfører Labyrinthe de Chromosaturation på festiva-
len Art dans la Rue (Kunst på gaden) på Boulevard 
Saint-Germaine i Paris. Her inviteres man til at gå 
igennem forskellige farvede rum for at kunne 
opleve farvernes intensitet.

Robert Smithson laver Spiral Jetty ud fra 
kysten ved Great Salt Lake, Utah. Dette værk 
ses som et af de mest prominente inden for 
Land Art-genren. 

På Kent State-universitetet i Ohio, USA, ned-
skydes ire studerende. Sammen med mordet 
på Robert F. Kennedy i 1968 og den fortsatte 
Vietnamkrig øger det mistroen til de ameri-
kanske myndigheder.

Den irske kunsthistoriker Cyril Barrett 
udgiver bogen Op Art om blandt andet 
Rileys og Vasarelys brug af visuelle 
virkemidler. Barrett understreger, at 
virkningen af Op Art ikke skal forstås 
som en abstrakt optisk stimulus, men i 
stedet som en direkte fysisk reaktion. 
Barrett betragter Op Art som en mere 
demokratisk kunstform – oplevelses-
baseret frem for teoretisk.

Verdensudstillingen Expo 67 i Montréal, 
Canada, er en populær fejring af tidens 
teknik og kultur i et selvbevidst, moderne 
design. Arkitekten Buckminster Fullers 
pavillon bliver et vartegn for begiven-
heden.

Den første hjertetransplantation foretages 
i Sydafrika af lægen Christiaan Barnard.

Det hallucinogene stof LSD (lysergic 
acid diethylamide), som den amerikanske 
efterretningstjeneste har lavet forsøg med 
i 1950’erne, forbydes af de amerikanske 
myndigheder efter at være blevet udbredt 
blandt unge. Samtidig eksploderer den 
psykedeliske stil og hippiekulturen i 
’The Summer of Love’.

Udstillingen Lumière et mou-

vement: art cinétique à Paris 
åbner på Musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris, 
arrangeret af den tjekkisk-
franske kulturteoretiker Frank 
Popper. Han udgiver samme 
år Naissance de l’art cinétique: 

l’image du mouvement dans 

les arts plastiques depuis 

1860 (Den   kinetiske kunsts 
oprindelse: bevægelse i bil-
ledkunsten siden 1860), base-
ret på sin doktorafhandling, 
hvori han foretager en viden-
skabelig og æstetisk klassi-
icering af kinetikken og 
undersøger fremkomsten af 
både virtuel og reel bevæ-
gelse i kunsten.

Udstillingen Optical and 

Kinetic Art åbner på Tate i 
London med blandt andre 
Le Parc, Mack, Riley, Soto, 
Uecker, Vasarely og Yvaral.

Inter-
national 
spredning
Den kinetiske og 
optiske strømning er 
kendetegnet af stor 
international spred-
ning. Selv om Paris 
var samlingspunkt 
for en række af 
kunstnerne, fandt 
der lignende kunst-
neriske udviklinger 
sted rundt om i 
Europa såvel som i 
Sydamerika, USA og 
Rusland. Eksperi-
menterne med per-
ception og bevæ-
gelse udfoldede sig 
således i mange for-
skellige kulturelle og 
politiske kontekster. 
Fokus lå på at skabe 
værker, som var til-
gængelige og forstå-
elige for alle, og som 
ikke var knyttet til et 
bestemt sted eller en 
historisk situation.

En generel internati-
onalisering af kunst-
miljøet efter Anden 
Verdenskrig kom 
bl.a. til udtryk ved 
kunstnersammen-
slutninger dannet på 
tværs af landegræn-
ser. Det blev mere til-
gængeligt at rejse, 
og samtidig betød 
massemediernes 
udvikling, at det var 
lettere at orientere 
sig globalt. Mange 
grupperinger af 
kunstnere ud sendte 
tidsskrifter, pro-
gramerklæringer og 
manifester for at 
orientere den større 
omverden om 
deres holdninger 
og arbejder.

1967 1969 19701968

Spazio Elastico, 1967. Galleria L’Attico, Rom, 1968. Courtesy Archivio Gianni Colombo, Milano
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Populærkultur
I løbet af 1950’erne og 
60’erne breder populær- og 
ungdomskulturen sig som et 
nyt fænomen i samfundet. 
Forbrugersamfundet mulig-
gjorde udvekslingen af en 
kultur, der med den britiske 
kunstner Richard Hamiltons 
ord om pop-kunsten var 
”populær, kortvarig, udskifte-
lig, billig, masseproduceret, 
ung, vittig, sexet, smart, gla-
mourøs og Big Business.”

Flere ik nu på tværs af 
social klasse og geograisk 
placering mulighed for at 
forbruge kultur. Særligt blev 
der lagt mærke til de unge 
som forbrugere. Teenager 
var et nyt begreb fra 1940’ er-
ne, og i 1959 havde et ungt 
menneske dobbelt så mange 
penge som en jævnaldrende 
i 1939. Markedet indrettede 
sig hurtigt efter den unge 
forbruger, der var både aktiv 
og krævende. De unge blev 
også for alvor en kulturel 
enhed i oprør mod det etab-
lerede samfund. Rockmusik, 
ilm og mode tegnede tiden 
– fra ’Swinging London’ over 
modkulturernes San Fran-
cisco til hjemmenes tv og 
radio. 

Kunstens forhold til popkul-
turen spændte fra begej-
string til mobilisering mod 
’kulturindustrien’. Op Art 
stod i et særligt komplekst 
forhold til tidens pop, som 
gladelig optog ’Op’-mønstre 
som moderigtigt signal. Flere 
af kunstnerne var bekym-
rede over denne omfavnelse, 
som de frygtede ville devalu-
ere deres kunst og gøre den 
til et kortvarigt modefæno-
men. Andre så modsat popu-
lærkulturen som et velkom-
ment middel til at nå et 
større publikum.
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