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Eye Attack
Udstillingen Eye Attack sætter fokus 

på en bred, international strømning i 

moderne billedkunst, som går målrettet 

efter at påvirke vores sanseapparat. 

Op Art (en forkortelse af Optical Art, dvs. 

optisk kunst) og kinetisk kunst (af græsk 

kinētikos, vedr. bevægelse) vil angribe 

vores kølige overblik med synsforstyrrel-

ser og værker i bevægelse. ’Bevægelse’ 

er et kodeord. Bevægelse på maleriets 

todimensionelle lade og i den tredimen-

sionelle skulptur. Bevægelse i vores øjne, 

hjerne, krop. Bevægelse i de gammel-

dags idéer om kunstværket som et 

stabilt, tidløst, ophøjet, selvberoende 

udsagn. Denne udstillings kunstnere vil 

sætte os, beskuerne, i kunstværkets 

centrum som aktiv medproducent, sna-

rere end passiv modtager af information. 

Med et cool, abstrakt-geometrisk form-

sprog og nye, industrielle materialer 

skulle billedkunsten bringes i trit med 

den moderne teknologiske, limrende, 

dynamiske virkelighed og vores erfa-

ringer af og i den. Ud med den følsomme 

kunstners subjektive, indforståede navle-

pilleri og kunstens elitære koder. Ind med 

mere upersonlige, geometriske struktu-

rer, demokratisk åbenhed – og dig.

Kunstnerne vægtede den umiddelbare 

sansning, og da den optiske og kinetiske 

kunst brød frem fra midten af 1950’erne, 

gav værkernes efektfulde påvirkning af 

sanseapparatet nye, overraskende ople-

velser. Nyhedsværdien er selvsagt ikke 

den samme i dag, hvor vi er vant til, at 

det uskyldige øje angribes og snydes, og 

kender de optiske illusioner og rumlige 

kompleksiteter fra talrige reproduktioner, 

reklamer, computerspil, natklubber, tv-

shows, samtidskunstudstillinger og stor-

magasiner. Alligevel står de historiske 

værkers efekt på sanseapparatet langt 

hen usvækket. Om Louisianas vagter vil 

bære solbriller under udstillingen for at 

mildne værkernes efekt, ligesom deres 

kolleger efter sigende gjorde det på den 

skelsættende udstilling The Responsive 

Eye på MoMA i New York i 1965, vil vise 

sig. Hos nogle fremkalder værkerne 

både svimmelhed og kvalmende ubehag. 

Eller bare irritation. Når man læser om 

Op Art er der fx ofte noget, der sitrer i 

øjenkrogen og distraherer ens læsefo-

kus. Hvis du oplever det lige nu, har du 

måske allerede lagt en hånd over det 

billede, der står og rykker i dine øjne ved 

siden af denne tekst. Eller du dækker 

billedet til nu. Aaah – som når nogen 

slukker for en visuel emhætte. Oplevel-

sen er illustrativ: Dels konstaterer man, 

at billederne kan være særdeles påtræn-

gende og efektfulde. Dels viser det, at 

Op Art-billederne er stærkere end tek-

sten; de vil i kontakt med vores umiddel-

bare sansning, snarere end de vil ’læses’ 

– og læses om.

 

What’s Op?

Mange af os forbinder måske begrebet 

Op Art udelukkende med de graiske, 

mønstrede billeder, der buler ind og ud 

og snurrer i øjnene, og vi ser måske 

genren som et lidt kitschet, overladisk, 

amerikansk 60’er-fænomen, der blot 

underholder øjnene for underholdnin-

gens skyld. Men historien er i virkelig -

heden en lidt anden. Op Art er nemlig 

ikke noget amerikansk fænomen, selvom 

navnet er, og der er tale om en strøm-

ning, som oprindeligt langt fra bare ville 

kilde i øjnene for underholdningens skyld 

– men snarere for erkendelsens skyld, 

kunne man sige.

Op Art er en avantgardebevægelse, der 

brød frem i Europa i midten af 1950’erne 

med sin egen dynamiske, geometriske 

æstetik i forlængelse af den konstruk-

tivistiske og konkrete kunst. Billedkunst 

har naturligvis alle dage henvendt sig til 

synssansen og således været ’optisk’, og 

maleriets historie er én lang historie om 

optiske efekter, rumillusioner, trompe 

l’oeil og illusioner af bevægelse. Men Op 

Art rendyrker de optiske efekter og illu-

sioner i sin speciikke interesse for vores 

perception. Betegnelsen ’Op’ blev opfun-

det relativt sent i bevægelsens liv, nemlig 

i 1964 af en amerikansk kulturjournalist i 

artiklen ”Op Art: Pictures that Attack the 

Eye” i magasinet Time (se s. 8). Begrebet 

Pop Art var allerede kendt, og den ame-

rikanske skribent fjernede blot et ’p’ og 

skabte dermed et nyt, smart begreb for 

det, man – ligeledes lidt smart – kan 

beskrive som den amerikanske pop-

kunsts abstrakt-geometriske, viden-

skabsinteresserede fætter fra Europa. 

’Han’ kom med den nye betegnelse til at 

lyde som en helt ny og moderne ameri-

kaner, og trådene til den idealistiske 

familie af ’kinetisk kunst’ blev mere eller 

mindre overset.

Kinetisk kunst er en samlebetegnelse 

for værker, der dyrker bevægelse. 

I snæver forstand bruges begrebet om 

kunstværker, der helt konkret bevæger 

Op Art og kinetisk kunst 1950-1970
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sig, eksempelvis skulpturer med bevæ-

gelige dele. Denne historie kan blandt 

andet føres tilbage til 1910-20’erne med 

Marcel Duchamps ikoniske cykelhjul og 

rotoreliefer og konstruktivisternes 

skulptureksperimenter. Alexander Cal-

ders mobiler og Jean Tinguelys bevæge-

lige skulpturer og reliefer er ligeledes 

centrale i den kinetiske skulpturs histo-

rie, men de bevæger sig i mindre geome-

triske og stramt programmerede spor 

end den gren af kinetisk kunst, som nær-

værende udstilling fokuserer på. Beteg-

nelsen ’kinetisk’ bruges også om statiske 

værker, der blot benytter sig af illusionen 

om bevægelse – som i Op Art – og tillige 

om værker, der kræver beskuerens 

bevægelse for at folde sig ud. Betegnel-

sen blev brugt om både virtuel og reel 

bevægelseskunst længe før, begrebet 

’Op’ så dagens lys, og stadig i dag er der 

mange, som tager afstand fra etiketten 

’Op’ – der straks vandt indpas og blev 

den hyppigst brugte betegnelse for den 

kinetiske strømnings todimensionelle 

værker – og i stedet foretrækker beteg-

nelserne ’kinetisk’ eller ’perceptuel’. 

Nuancer og værdikampe er altså indlej-

ret i de forskellige betegnelser, ikke 

mindst mellem en europæisk og en ame-

rikansk tradition og modtagelse. Her og 

nu benytter vi både betegnelsen Op Art 

og kinetisk kunst som nuancer i den 

strømning af geometrisk perceptions- og 

bevægelsesorienteret kunst, som opstod 

på tværs af forskellige medier i perioden 

1950-70.

Den optiske og kinetiske kunst udviklede 

sig hånd i hånd i et forgrenet netværk 

af enkeltkunstnere, kunstnergrupper, 

interessefællesskaber og samarbejder. 

Strømningen havde sin storhedsperiode 

i 1960’erne, side om side med årtiets 

mange andre eksperimenterende kunst- 

og kulturfænomener, og etablerede sig 

internationalt på tværs af forskellige 

politiske og kulturelle skel i Europa, 

Nord- og Latinamerika. Kunstnerne var 

optaget af videnskab og perceptions-

psykologi og var inspireret af epokens 

teknologiske landvindinger. Med viden-

skabsmandens rationelle afsæt gik de i 

dialog med den moderne efterkrigssam-

tid i en ofte industriel, prædigital æstetik 

– som en modpol til de mere følelses-

drevne, spontane strømninger i samme 

periode, fx den abstrakte ekspressio-

nisme og det informelle maleri, og helt 

modsat den mere rodede og kaotiske 

Fluxus eller den igurative popkunst. 

Alle angreb de moderniteten og kunst-

begrebet, men fra helt forskellige vinkler. 

1950-1970

Udstillingen Le Mouvement (Bevægel-

sen) på det parisiske Galerie Denise 

René i 1955 sammenbragte to- og tre-

dimensionelle værker, der dyrkede 

’bevægelse’, og udstillingen står som et 

startskud for udviklingen af den optisk-

kinetiske strømning. Den var arrangeret 

af den ungarsk-franske kunstner Victor 

Vasarely og den svenske kurator Pontus 

Hultén, der senere blev direktør for 

Moderna Museet i Stockholm. Flere 

udstillinger fulgte i årene efter og ledte 

frem mod en anden nøgleudstilling for 

bevægelsen i 1961 i Zagreb, nemlig Nove 

Tendencije (Nye tendenser), hvilket 

efterfølgende blev en paraplybetegnelse 

for strømningen. De nye tendenser slog 

for alvor igennem uden for Europa og 

Latinamerika med føromtalte The 

Responsive Eye på MoMA i New York i 

1965. Udstillingen viste et bredt, interna-

tionalt udvalg af ”perceptuel kunst”. 

Newyorkerne valfartede til. Udstillingen 

ramte plet hos rumalder-mennesket og 

blev en af de første blockbuster-udstillin-

ger med samtidskunst. Den dengang 

unge ilminstruktør Brian De Palma 

(siden kendt for ilm som Scarface og 

Mission: Impossible) lavede ligefrem en 

dokumentarilm om udstillingen, hvor der 

indgår reaktioner fra publikum, inter-

views med kunstnere og introduktioner 

af udstillingens kurator, William C. Seitz, 

samt perceptionspsykologen Rudolf 

Arnheim (De Palmas ilm The Responsive 

Eye indes på UbuWeb og YouTube).

Opturen fortsatte de efterfølgende år. 

På Venedig Biennalerne i både 1966 og 

1968 spillede den kinetiske og optiske 

kunst en stor rolle. Hvor popkunsten 

havde været central i 1964-udgaven, var 

der nu abstrakt kinetik, Op Art og Arte 

programmata (det italienske spor i 

samme strømning) på programmet med 

blandt andet installationer af venezu-

elanske Jesús Rafael Soto og argentin-

ske Julio Le Parc, som vandt biennalens 

maleripris i 1966. På den følgende 

Biennale tilfaldt priserne blandt andre 

italienske Gianni Colombo, og den inter-

nationale skulpturpris og maleripris gik til 

henholdsvis Nicolas Schöfer og Bridget 

Riley. Sidstnævnte repræsenterede 

Storbritannien og vandt prisen som den 

første kvinde i Biennalens historie. 

Riley deltog også på samme års store 

Documenta-udstilling i Kassel, hvor 

strømningen ligeledes var velrepræsen-

teret i udstillingens ambition om at 

afspejle samtidens aktuelle kunst. 

Mod 1970 stilnede energien og opmærk-

somheden så igen af; kunstnergrup-

perne var gået eller gik i opløsning, og 

luften gik lidt af ballonen, ikke mindst 

grundet den temmelig lunkne opbakning 

fra kunstkritikerne, som ikke havde delt 

begejstringen for Op.

Opvarmningen til The Responsive Eye-

udstillingen begyndte i pressen året før 

med blandt andet den omtalte artikel i 

magasinet Time i 1964. MoMA-udstillin-

gens kurator, William C. Seitz, formidlede 

også selv strømningen uden for den 

snævre kunstsammenhæng, nemlig i 

modebladet Vogue i artiklen ”The New 

Perceptual Art” (amerikansk Vogue, 

februar 1965). Sådanne artikler i medier 

uden for den akademisk-museale kon-

tekst var med virkende til, at strømningen 

ik opmærksomhed og slog sig særdeles 

solidt fast i den brede ofentlighed midt 

i 1960’erne (se Joe Houstons artikel i 

denne Louisiana Revy). Men det var 

antagelig samtidig medvirkende til at 

påvirke den toneangivende kunstkritik 

i negativ retning, for her voksede kritik-

ken, eller bare ignorancen. Den seriøse 

akademiske kunstkritik tog sig nemlig til 

hovedet over Op Art’ens tilsyneladende 

konceptuelle og indholdsmæssige lad-

pandethed og dens alt for populære 

og hurtigt over ståede, gimmick-agtige 

underholdningskarakter – alt imens de 

graiske Op-mønstre bredte sig i masse-

kulturen og blev klistret på snart sagt 

hvad som helst. Den poppede forladi-

gelse vandt ganske enkelt, og den 

manglende akademiske interesse er 

tydelig at spore i diverse oversigtsvær-

kers temmelig korte kapitler om sagen, 

hvis den da over hovedet er nævnt. 

Opgør med kunstnergeniet

At modernisere ikke blot kunstværket, 

men i samme nu også både kunstnerrol-

len og kunstens rolle i samfundet, var en 

grundlæggende motivation for den opti-

ske og kinetiske kunst. Kunstnerne træk-

ker sig på lere måder ud af deres 

værker for i stedet at lade beskueren 

’komme til’ og blive kunstværkets hoved-

person. I opgøret med det (gammeldags) 

geniale kunstnerindivid fandt mange 

kunstnere eksempelvis sammen i grup-

per af mere eller mindre fast karakter; en 

organisationsform og kollektivisme, der 

var generelt udbredt i perioden. Kunst-

nerne producerede deciderede fælles-

værker eller bidrog til fælles projekter 

under en gruppes, ikke den individuelle 

kunstners navn. Således fx i den franske 

gruppe GRAV (forkortelse af Groupe 

de Recherche d’Art Visuel / Gruppe for 

billedkunstnerisk forskning), der eksi-

sterede 1960-68. Flere af gruppens 

medlemmer indgår i Louisianas udstilling, 

også med værker produceret i GRAV-

regi. Gruppen lavede fra 1963 lere 

omfattende installationer i form af arki-

tektoniske labyrintstrukturer, hvor de 

besøgende passerede igennem et rum-

ligt forløb af ’værker’ og interaktive situa-

tioner af forskellig art. GRAV indtog også 

byrummet med objekter, der indbød til 

leg og interaktion. Således eksperimen-

terede de med forskellige formater, der 

kunne gøre betragteren til deltager og 

medskaber af oplevelsen og rive kunsten 

fri af den elitære, kunstnercentrerede 

kunstverden. Gruppens navn sender et 

klart signal om en rationel, forsknings

betonet (versus følelsesbetonet) tilgang 

til det at lave kunst, og kunstnerne pro-

ducerede eksempelvis værker efter 

forudbestemte systemer; farvel til kunst-

nerens spontane intuition og fantasi som 

værkets mystiske drivkraft. Og – hvilket 

er generelt for strømningen – farvel til 

kunstnerens ingeraftryk i slutproduktet, 

for afpersonaliseringen fandt også sted i 

valget og behandlingen af materialer 

som plastik, plexiglas, metal, spejl, glø-

depærer, neonlys – og malede lader 

med et mekanisk udseende. Fravælgel-

sen af traditionelle materialer og udrade-

ringen af den følsomme kunstnersjæls 

spor kendetegnede også arbejdet i 

andre af de grupper, der fra 1957 opstod 

i Europa omkring den kinetiske og opti-

ske kunst (læs mere om kunstnergrup-

per i tidslinjen i denne Louisiana Revy). 

Udstillingen Eye Attack

Louisianas udstilling indkredser det 

brede felt af optisk og kinetisk kunst 

fra perioden 1950-1970. Med værker 

af centrale aktører favner den de 

Første side af artiklen ”Op Art: Pictures that 

Attack the Eye” i Time Magazine, vol. 84, 

nr. 17, 23. oktober, 1964
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væsentligste praksisser, medier og 

materialer i en tematisk opdeling og 

rummer udtryksformer som reliefer, 

objekter, bevæ gelige skulpturer, lys-

værker, større environments, foruden 

mere traditionelt maleri. 

En lang række kunstnere arbejdede i 

sort og hvid, og en af udstillingens sek-

tioner består af sort-hvide værker. Ved 

at fravælge farven sagde kunstnerne 

dels farvel til et af maleriets mest efekt-

fulde og betydningsladede (og traditio-

nelle) virkemidler, dels tilvalgte de den 

hårdest mulige kontrast for at opnå mak-

simal påvirkning af synsapparatet – for 

man har i bund og grund ikke brug for 

farver for at skabe dynamiske rum- og 

bevægelsesillusioner på laden. I sektio-

nen af sort-hvide værker indes mange 

af strømningens typiske karakteristika 

og virkemidler, og man bemærker, at 

mange af værkerne er kvadratiske eller 

cirkulære, mens det brede landskabs-

format er fraværende – helt i tråd med 

tidens generelle opgør med traditionelle 

maleriformater. I de cirkulære formater 

slynges blikket ind og ud af værkernes 

epicenter, og i andre billeder er der 

ingen centrale ikspunkter, men i stedet 

et allover-mønster, hvor øjet ikke kan 

inde hvile og i stedet fokuserer ind og 

ud som et forvirret digitalkamera i forsø-

get på at afkode og syntetisere informa-

tionerne. I mange af værkerne oplever vi 

rumlighed og bevægelse frembragt med 

enkle, geometriske elementer, der i gen-

tagelser og små forskydninger skaber 

dynamiske, øje-stressende virkninger, 

som er svære at bryde ned og analysere. 

Iøjnefaldende er også den systematiske, 

maskinelle (pixel)æstetik. Andre kunst-

nere arbejdede med en videreudforsk-

ning af optiske efekter med og i farve – 

i forlængelse af hele malerihistorien, ikke 

mindst fra impressionisterne og frem. 

I Op-kunstnernes abstrakte værker ska-

bes der rum eller bevægelse eksempel-

vis med kontraster, der smælder mod 

hinanden, eller med tonale eller kroma-

tiske glidninger og udnyttelse af de 

’værdier’ og visuelle energier, som farver 

tillægges i vores perception.

I kunstnernes opdatering og modernise-

ring af begrebet ’kunst’ indgik naturligt 

nok et opgør med kunstens traditionelle 

genrer og grænserne imellem dem. 

Mange genoptog relief-genren, der lig-

ger et sted mellem maleri og skulptur, og 

i mange af relief-værkerne ses forskel-

lige kombinationer af optiske og kineti-

ske efekter (som hos fx Soto og Carlos 

Cruz-Diez), ikke mindst den hyppigt 

benyttede og efektfulde moiré-efekt, et 

interferensfænomen, som opstår, når 

linjer (eller mønstre) lægges over hinan-

den og forskydes. Nogle værker kræver 

vores bevægelse forbi dem for at virke, 

andre er motoriserede, og relieferne 

vidner tydeligt om strømningens mange 

eksperimenter med både værkers og 

beskueres bevægelse og med underlige 

hybridformater, materialer og teknikker. 

Det samme gør sig gældende for de 

fritstående skulpturer (fx Schöfer og 

Gruppo MID), der ligner mærkelige 

maskiner uden ret mange spor af den 

gammeldags skulpturs monumentalitet 

og soliditet. Skulpturerne bevæger sig 

og er lavet af metal og spejle, og lere 

inkorporerer elektrisk lys – både som en 

ny energi og som et dynamisk element, 

der fanger vores øjne og samtidig udvi-

der skulpturens efekt til det omgivende 

rum med limmer og skygger. Værkerne 

vil ikke stivne i sig selv, men er sat i ver-

den for at have en dynamisk efekt på 

omgivelserne og vores perception.

Udstillingen viser tillige en håndfuld rum-

lige installationer, eller med datidens 

begreb, environments. I bestræbelserne 

på at sætte os, beskuerne, i centrum 

arbejdede lere af kunstnerne og kunst-

nergrupperne med ruminstallationens 

omsluttende formater og var tidligt ude 

med at prøve mange forskellige typer 

environments af. I dén genre kan vi ikke 

kigge distanceret på kunstværket, for vi 

er inde i det – omgivet af limrende farve-

pixels, blitzagtigt neonlys, som skaber 

efterbilleder, rum-forvirrende anordnin-

ger med spejle eller ikke-naturlige 

universer af farve (François Morellet, 

Le Parc, Colombo, Cruz-Diez). 

Victor Vasarely og Bridget Riley 

To af de helt centrale kunstnere sættes i 

fokus i udstillingen med et større antal 

værker: Victor Vasarely og Bridget Riley. 

Der er en generation imellem de to, men 

trods forskellene er kunstnerne fælles 

om at have rendyrket de optiske efekter 

i sort-hvid og dernæst videreføre arbej-

det med illusionerne i farve. De er tillige 

fælles om at ville erstatte kunstnerens 

personlige håndskrift med anonymise-

rede lader – ofte malet af assistenter – 

og de opbygger begge deres værker 

af simple, geo metriske elementer, der 

multipliceres og forskydes. 

Victor Vasarely (1906-1997) kaldes ofte 

”Op Art’ens far”. Han er frontigur, hvad 

angår en række formelle greb, men også 

hvad angår idealet om demokratisering 

af kunsten og om beskueren som kunst-

værkets hovedperson – i stedet for 

kunstneren eller et litterært indhold. 

Vasarely blev født i Ungarn og studerede 

bl.a. på en Bauhaus-inspireret kunst-

skole, inden han i 1930 lyttede til Paris. 

Her arbejdede han som reklamegraiker 

og nærmede sig Op Art’en i abstrahe-

rede dyre- og menneskeigurer. I 1944 

var han med til at stifte Galerie Denise 

René, som blev et toneangivende forum 

for den konkrete og kinetiske kunst, der 

ønskede et objektivt grundlag for kun-

sten og tilstræbte et universelt billed-

sprog, der kunne kommunikere på tværs 

af nationalitet, sociale skel og akademi-

ske traditioner. Vasarely kom til at spille 

en hovedrolle i denne retnings udvikling 

og blev en central skikkelse i det parisi-

ske avantgardemiljø. I 1955 var han med 

til at organisere føromtalte udstilling Le 

Mouvement hos Denise René og udgav 

her sit såkaldte Gule manifest, hvori han 

fremlægger sine principper for en ny 

kinetisk, plastisk kunst. Han dømte det 

repræsentative stafeli-maleri ude, og 

ikke mindst centralperspektivets velord-

nede, statiske rum og denne renæssan-

ceopindelses fastholdelse af beskueren 

som en stabilt placeret, enøjet igur med 

et perfekt overblik. Det gammeldags rum 

og den gammeldags idé om stabilitet og 

stilstand ville Vasarely erstatte af en 

mere tidssvarende dynamik. Ved at 

anlægge ikke ét men mange perspekti-

ver og tillige forskyde elementer frem og 

tilbage i billedet med farvekontraster 

skabes en (optisk illusion af en) rumlig 

billedlade, hvor ting ’foregår’ og bevæ-

ger sig i tid – billedets fjerde dimension. 

Vasarely blev bannerfører for en sådan 

plastisk, kinetisk kunst, der skulle kunne 

opleves umiddelbart og uden særlige 

forkundskaber – og meget gerne i grai-

ske tryk og reproduktioner, som kunne 

distribueres bredt. Kunsten ud til folket!

Bridget Riley (f. 1931) er en anden hoved-

igur i den perceptuelle kunst i 1960’erne, 

ikke kun på hjemmebanen i ’Swinging 

London’, men også internationalt. Kunst-

nerens værker, ikke mindst hendes sort-

hvide malerier, skabt mellem 1961 og 

1967, blev ikoniske for Op Art-bevægel-

sen med hendes eftertrykkelige gennem-

brud i New York i 1964-65 i forbin delse 

med The Responsive Eye. 

Værket Current, der måske irriterede 

dine øjne tidligere i denne artikel, pry-

dede katalogets omslag. Kunstneren tog 

– og tager – dog selv afstand fra beteg-

nelsen ’Op’ og den pludselige, overla-

diske hype, som både hun selv og den 

’perceptuelle kunst’ som fænomen 

mødte i forbindelse med udstillingen. 

En af Rileys vigtigste inspirationer er 

den franske maler Georges Seurat. 

Hans såkaldte pointillistiske malerier fra 

1880’erne består af små prikker af ren 

farve, som blandes optisk, når vores øjne 

møder billederne. Riley fortsætter denne 

udforskning af vores dynamisk medpro-

ducerende perception og sender øjnene 

Installationsfoto og udstillingsplakat fra Louisianas 

udstilling Bevægelse i kunsten, 1961
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på ekstremt overarbejde i nøje tilrette-

lagte optiske spil mellem stabilitet/

instabilitet og lade/rum og benytter de 

enkleste midler med maksimal efekt. 

Præcise geometriske mønstre eller 

sorte linjer på hvid bund, intet andet. 

Men når linjerne møder vores øjne, 

hører enkelheden op, for de er arrange-

ret, så de går direkte i kødet på vores 

perceptionsapparat, og lige meget hvor 

vi kigger hen, limrer og bølger det, og 

vi oplever fænomener, som slet ikke er 

der, men udelukkende opstår som 

aledte efekter i hjernens behandling 

af synsindtrykket: bevægelse, gråtoner 

og farve glimt, der uforklarligt synes at 

opstå mellem linjerne. Ofte bærer vær-

kerne enkle men mangetydige titler, der 

både kan knytte an til kendte fænome-

ner i den indre og den ydre verden. 

Mange beskriver, hvordan især Rileys 

billeder forplanter sig som en fysisk 

reaktion i kroppen og fremkalder deci-

deret ubehag eller kvalme. I sig selv er 

billederne sådan set ikke det væsent-

lige, hvilket er et helt generelt træk for 

den optisk-kinetiske kunst: Deres rolle 

er at være velfungerende generatorer 

for intens aktivitet i vores perceptions-

apparat, og det er først hér, værkerne 

realiseres. Fordi det på denne måde 

er en begivenhed, der står i centrum, 

peger kunstneren selv på sine værker 

som beslægtet med happenings.

Op nu

Det er på tide at lære denne efterkrigs-

strømning bedre at kende. Også på 

Louisiana. Af lere grunde: Strømningen 

af kinetisk og optisk kunst har været 

lidt af et blindt punkt i historien om 

kunsten i perioden 1950-70 og ik en 

relativt hård medfart af sin samtids 

toneangivende kritikere, som på det 

tidspunkt groft sagt var amerikanere, 

der havde andre interesser, og som – 

ligesom kunstnerne selv – blev over-

vældet af populærkulturens og 

menneskemassernes kærlighed til 

strømningen. I al virakken blev der ikke 

kradset meget i overladen, og rød-

derne af idealistisk og politisk enga-

gement var der få, der ik øje på. 

Op Art’en har derfor siden levet lidt 

diskret i skyggen af 1960’ernes mere 

accepterede og akademisk belyste 

strømninger, fx popkunst, minimalisme, 

konceptkunst og Fluxus. Ikke desto 

mindre deler den optisk-kinetiske kunst 

mange grundtanker med disse strøm-

ninger, ligesom den er i tråd med dati-

dens idéer om fx ”forfatterens død”, 

som formuleret af franske Roland 

Barthes, eller ”det åbne værk(s poetik)”, 

som formuleret af italienske Umberto 

Eco, der blandt andet havde den kineti-

ske kunst og den italienske Arte pro-

grammata som inspiration. 

Også på Louisiana har en lang række 

værker levet længe i magasinerne, og 

udstillingen er derfor en anledning til at 

reaktivere værker i museets samling, 

som kun sjældent – eller aldrig – har 

været vist, men som tidsmæssigt til-

hører museets barndom (Louisiana 

åbnede i 1958). Museet viste i 1961 den 

vigtige udstilling Bevægelse i kunsten 

(se s. 11), der ligesom Le Mouvement i 

Paris i 1955 var kurateret af Pontus 

Hultén. I 1968 viste museet et udvalg af 

værker fra Documenta-udstillingen i 

Kassel, hvor Op Art og kinetisk kunst 

var med. Siden har Louisiana ikke sat 

fokus på feltet ud over enkeltværker i 

skiftende præsentationer af samlingen. 

Når det nu igen er interessant at tage 

fat om feltet, skyldes det først og frem-

mest de tydelige spor – intenderet eller 

ej – som Op Art og kinetisk kunst 

sætter i den helt aktuelle billedkunst 

og visuelle kultur (hvilket bl.a. berøres i 

Matthieu Poiriers artikel i denne Loui

siana Revy). Nogle kunstnere benytter 

Op-æstetikken som en efekt og et 

stiltegn blandt mange andre. Og mas-

ser af kunstnere sætter i dag os, mod-

tagerne, som kunstværkets centrum 

og vækker eller destabiliserer vores 

sanser med spejle, lys, farver, moiré-

efekter og så videre. Danske Olafur 

Eliassons ambition om at få os til at 

”se os selv sanse” var fx i høj grad også 

en ambition for mange af denne udstil-

lings kunstnere. Og i nutidens visuelle 

kultur – i graisk design, reklame, mode 

og ikke mindst i den digitale verden af 

gif’er og computerspil – er der optiske 

illusionsnumre og sort-hvid Op-æstetik 

i rigt mål. I udstillingen ligger også en 

fortælling om brudladen mellem ana-

log/mekanisk og digital teknologi, og i 

lere værker ses en præ-digital æstetik, 

som kan kobles til computerens helt 

spæde barndom (fx Morellets pixels og 

Colombos luorescerende grid). En del 

af vores aktuelle samtidskunsts rødder 

ligger altså i den direkte henvendelse 

til sanserne, eller i det eye attack, som 

kunsten satte ind i 1950-60’erne. Og 

øjet er som bekendt forbundet med 

hjernen, der sidder i den krop, som 

bevæger sig rundt og fortolker verden. 

Vi ser stadig ikke verden igennem 

nypolerede glasøjne, men gennem øjne, 

som sanser dynamisk – og kan manipu-

leres. Det handler om øjnene, der ser.

Tine Colstrup (f. 1975) er museumsinspektør på 

Louisiana Museum of Modern Art og har tilrettelagt 

udstillingen Eye Attack sammen med museums-

inspektør Kirsten Degel.

Victor Vasarely: Vega, 1957

Akryl på lærred

37,5 x 35,5 cm 

Collection Simonyi, Seattle
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