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EYE ATTACK 

OP ART OG KINETISK KUNST 1950-1970  

 
                         Alberto Biasi: Dynamisk struktur, 1961-66 

Undervisningsmaterialet består af:  

 
1. En lærervejledning med forslag til, hvordan EYE ATTACK kan bruges i 

undervisningen, liste over relevant litteratur og links samt oversigt over det 
materiale, der indgår i powerpointen med uddybende kommentarer.  
 

2. En powerpoint præsentation med udvalgte værker fra udstillingen samt 

perspektiverende billedmateriale. 

 
3. Elevark med opgaver, der kan bruges under og efter et besøg på Louisiana.  

 
4. Tidslinje om Op Art og kinetisk kunst med udblik til tidens store begivenheder.  

 
5. En introduktion til Op Art og kinetisk kunst af Tine Colstrup, kurator på Eye Attack 

Tidslinje og introduktion opr. publiceret i Louisiana Revy (2016): Eye Attack. 

 

Kort om Eye Attack 

 Louisiana slår dørene op til et visuelt eksperimentarium af Op Art og kinetisk kunst. En 

kunstretning, der slog igennem i 1960’erne, men stadig den dag i dag virker lige 

overraskende i sit direkte "angreb" på vores sanseapparat. Op Art forfører, forvirrer og 

irriterer øjet med optiske illusioner og kunstværker sat i bevægelse. Her handler det ikke om 

tolkninger af en indre eller ydre verden fra en følsom kunstnersjæl, men i stedet om at sætte 

vores egen sansning i centrum. Eye Attack viser omkring 100 værker af 40 kunstnere, og 

favner hele paletten af udtryksformer: malerier, relieffer, objekter, bevægelige skulpturer, 

lysværker og større rumlige installationer. 
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EYE ATTACK I UNDERVISNINGEN 

 
Bridget Riley: Current, 1964, The  Museum of Modern Art, Philp Johnson Fund, 1964 

 

Kunst, der bevæger øjet 

Et hvidt, kvadratisk lærred er dækket af en række bølgende vertikale linjer malet med en 

næsten matematisk præcision. Umiddelbart er det et statisk værk, men når stregerne 

møder vores blik, sætter det i bevægelse: De sorte streger begynder at flimre for øjet, og 

måske opstår der endda farveglimt i billedet – i rød og blå mellem det sorte og hvide.  

 

Umiddelbart ser der ikke ud til at gemme sig nogen dybere betydning i Bridget Rileys 

bølgende billede. Som det er karakteristisk for hende såvel som kollegerne fra Op Art og 

den kinetiske kunst, sker det hele i overfladen; i de brudte mønstre, i farvevibrationerne, i 

fladerne der åbner til urolige perspektiver.  

 

Kunstnerne tager ikke afsæt i deres personlige stof eller dyrker deres individuelle aftryk i 

materialerne. De foretrækker at arbejde i anonyme, maskinelt fremstillede materialer som 

plexiglas, aluminium, spejle, neonlys og plastik. Flere dropper næsten demonstrativt den 

traditionelle kunstnersignatur i hjørnet af billedet eller arbejder sammen i grupper. I stedet 

samler deres interesse sig om billedets beskuer - de vil pege på os, ”angribe” vores sanser 

og gøre det tydeligt, at kunsten bliver til, når sanserne sætter den i bevægelse. De viser 

os, at kunsten sker i os. Vi er medskabere. 

 

Bridget Riley i sit atelier Warwick Road 

studio, London, med  forlæg til 

Continuum, 1963 

© Bridget Riley 2015, courtesy Karsten 

Schubert, London  
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Op Art og tiden 

Op Art og kinetisk kunst voksede frem som kunstretning i slutningen af 1950’erne, men 

slog for alvor igennem – ikke alene på kunstscenen – men overalt i den visuelle kultur i 

midten af 1960’erne. Kunst, mode, design, offentlige udsmykninger og musikken lod sig 

inspirere af Op Art. Samtidig med at der blev vist Op Art på et af verdens førende 

kunstmuseer, Museum of Modern Art i New York, solgte stormagasinerne tøj med Op Art- 

mønstre, og forsiderne på livsstilsmagasinerne hentede motiver fra Op Art’en mm. 

 

Hvorfor blev kunstformen så populær? Måske fordi den ramte lige ind i tidens ånd. Tænk 

på fascinationen af videnskab og menneskets drøm om at erobre rummet, som i 1969 

bragte de første mennesker til månen. Tænk på tv’et, der blev allemandseje i 1960’erne 

med det velkendte ’sne på skærmen’. Tænk på tidens eksperimenter med 

hallucinationsfremkaldende rusmidler, hvis virkning kunne minde om den optiske kunsts 

angreb på øjet. Og tænk på den enorme teknologiske udvikling, der bragte nye 

masseproducerede materialer ind i industriproduktionen – og ind i kunsten. 

Op Art var altså i den grad en kunst skabt af og til tiden! 

 

Lunken modtagelse og stor popularitet 

I den kunsthistoriske litteratur om 1960’erne har Op Art og kinetisk kunst fået en noget 

beskeden placering og er af mange kunstkritikere blevet set som ren underholdning. Som 

kunstretning mistede den pusten hen mod 1970erne, men dens visuelle effekter vandrede 

videre særligt til reklameindustrien, hvor Op Art æstetikken har levet i bedste velgående 

siden. Flere kunstnere i dag er dog begyndt at arbejde med det, der gjorde Op Art og 

kinetisk kunst til meget mere end effektfuld underholdning, nemlig hele spørgsmålet om 

hvordan vi erkender verden omkring os. For blot at nævne et par stykker: dansk-islandske 

Olafur Eliassons eksperimenter med at lade os se os selv sanse, schweiziske John 

Armleders ofte farverige og geometriske malerier og danske Julie Riis Andersen, som bl.a. 

arbejder med optiske illusioner i rumlig skala. 

 

Systemkunst 

Et kunstværk baseret på tallet π og lige dele 

rød og blå. François Morellet bruger sin viden 

om geometriske og aritmetiske grundbegreber 

fra matematikundervisningen i 6. klasse. Han 

lægger malerpenslen på hylden og skifter til 

lineal, passer og vinkelmåler. 

 

François Morellet er medlem af den franske 

gruppe GRAV (forkortelse for Groupe de 

Recherche d’Art Visuel / Gruppen for 

billedkunstnerisk forskning), der eksisterede 

1960-68. Navnet sender et klart signal om en 

rationel, forskningsbetonet tilgang til det at lave 

kunst. Gruppen udgiver en folder med titlen 

Assez de mystifications (Ikke flere 

mystifikationer). Ud med fantasi, spontanitet og 

mystik. Ud med maleriet. Ind med nye 

skulpturelle muligheder og medier, 

forudbestemte systemer og materiale-

eksperimenter.   

 

 
Francois Morellet: Tilfældig fordeling af 88.000 kvadrater ved 

brug af lige og ulige decimaler i π, 50% blå, 50% rød, 

1963/2016, Courtesy of the artist and Galerie Hervé Bize, 

Nancy 

Op Art og 
kinetisk kunst  

 Op Art er en 

forkortelse af optical 

art, dvs. optisk kunst, 

og der er tale om 

værker, som med 

rendyrkede optiske 

illusioner og effekter 

går lige i kødet på 

vores synsapparat.  

 

Kinetisk kunst 

betegner bredt 

kunstværker, der har 

en inkorporeret 

bevægelse, enten 

konkret eller som 

illusion. Kinetisk 

kunst og Op Art gik 

hånd i hånd og fælles 

om at dyrke 

bevægelse og 

dynamik.  

 

Strømningen var 

international med 

kunstnere fra Europa, 

USA og Latinamerika. 
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Gabriele Devecchi: Urmnt, 1963. Værket bevæger sig ved hjælp af en elmotor, og billedet forandrer sig dermed hele tiden.  

Her ses to forskellige versioner, VAF-Stiftung, Frankfurt/Main 

Alt afhænger af øjnene, der ser 

Man kunne næsten tro, at Op Art er skabt med særlig tanke på folk med farveblindhed, for 

en stor del af værkerne er holdt i sort/hvid. Der er skåret helt ind til benet, og det handler 

om et konkret optisk eksperiment, som fx at afprøve moiré-effekten: Her lægges to 

ensartede mønstre, eksempelvis cirkler eller linjer oven på hinanden, og ved forskydning 

skaber det forstyrrelse i overfladen, kaldet interferens. Moiré-effekten giver en flydende 

fornemmelse – værket er konstant i bevægelse alt efter, hvor vi bevæger os hen. 

 

At opleve Op Art og kinetisk kunst tvinger os til at være opmærksomme på selve 

sansningen – på vores visuelle perception: Hvad er det for en effekt, der snyder mit øje? 

Ser jeg farver, eller oplever jeg et efterbillede? Vores synssans presses til sin maksimale 

grænse, og tvinger os til at tænke over, hvordan vi ’ser’ verden. Ikke bare når vi kigger på 

kunst, men i det hele taget: Hvad vil det sige at se? 

 

 
Julio Le Parc: 12 par briller til en anden vision, 1965 
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Udstillingen kan bruges i flere fag 

Billeder og betydning 

Hvor finder vi kunstværkets betydning? I titlen, i motivet, i farvevalget, i kunstnerens tanker 

eller i tiden, værket blev til i? Op Art og kinetisk kunst brød med kunstens konventioner for, 

hvor et værks betydning ligger og rettede fokus mod sansningen og beskuerens aktive 

rolle, frem for værkets motiv og symboler. Hvorfor har vi egentlig denne trang til at finde 

bagvedliggende betydninger? 

 

Fx i dansk og billedkunst 

 

 

Matematisk perspektiv 

Hvem har ikke forsøgt at finde det gyldne snit i et maleri? Et klassisk greb til at lade 

kunsten indgå i matematikundervisningen. Op Art forkaster centralperspektivet og det 

gyldne snit til fordel for arbejdet med geometriske eksperimenter. Der skal en del præcision 

til med passer og lineal for at skabe en optisk illusion à la Op Art. Prøv selv! I kan fx lade 

jer inspirere af Victor Vasarelys værk Vega (til venstre), eller I kan afprøve moiré-effektens 

muligheder.  

 

Fx i matematik og billedkunst 

 

 

 

Farver og perception 

Ser du en kjole i hvid og guld eller sort og blå? Et spørgsmål, der sammen med billedet til 

venstre, har floreret på de sociale medier. Videnskaben viser, at ca 50% af os ser guld og 

hvid, mens resten ser blå og sort (Se: http://videnskab.dk/krop-sundhed/hvilken-farve-har-

denne-kjole). Hvordan oplever vi egentlig farver, og oplever vi det ens allesammen? Carlos 

Cruz-Diez installation Chromosaturation på Eye Attack-udstillingen er et oplagt 

udgangspunkt for at tale om oplevelsen af farver. Værket består af tre farvekamre – et 

grønt, et rødt og et blåt. Hvordan er det at være totalt omsluttet af kun én farve ad gangen?  

 

Fx i biologi, psykologi, fysik og billedkunst 

 

 

Kunst og design 

Op Art på kjoler og slips, på kopper, briller og på vægge, gulve og lofter i natklubber. 

Bevægelsen blev hurtigt mainstream og de optiske effekter er stadig populære. Gå på jagt 

efter Op Art-design i jeres hverdag. Hvad sker der, når kunst og design smelter sammen? 

Udvander det kunsten? Eller kan kunst og design berige hinanden? 

 

Fx i samfundsfag,dansk, design og innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Victor Vasarely: Vega, 1957,  

Collection Simonyi, Seattle 

 

Kjole med optisk bedrag 

 

 

 
Op Art-inspirerede Mads Nørgaard-is, 

sommeren 2015  

http://videnskab.dk/krop-sundhed/hvilken-farve-har-denne-kjole
http://videnskab.dk/krop-sundhed/hvilken-farve-har-denne-kjole
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LITTERATUR 

 

Louisiana Revy (2016): Eye Attack. 56. årgang, nr. 2 

 

Morten L. Kringelbach (2009): Den farverige hjerne, i Louisiana Magasin nr. 31, Humlebæk 

 

Martina Weinhardt (2007): In the Eye of the Beholder – A Brief History of Op Art, i 

udstillingskatalog Op Art fra Schirn Kunsthalle Frankfurt 

 

 

LINKS 

 

Brian De Palmas film (26 min): The Responsive Eye om udstillingen på MoMA i 1965 ved 

samme navn:  

http://ubu.com/film/depalma_responsive.html  

 

Overbliksside på engelsk om Op Art’ens historie samt portrætter af udvalgte kunstnere:  

http://www.op-art.co.uk/ 

 

Undervisningsmaterialerne Kroppens Sprog, Olafur Eliasson og Pop Art & design kan 

bruges som perspektiv på dette materiale.  

De findes på louisiana.dk/learning 

 

Tiden som Op Art og kinetisk kunsten vokser ud af beskrives bl.a.her i dansk perspektiv: 

http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-

1973/ungdomsoproer-og-kulturliv-i-1960erne/ og http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/de-nye-kulturstroemninger-i-efterkrigstiden-1945-65/?no_cache=1 

 

 
Nicholas Schöffer: Lux 9B, 1959/1968, Louisiana Museum Art Museum, Donation: The Riklis Collection of McCrory 

Corperation 

 

Louisiana Museum for Moderne Kunst 2016 

Tekst: Hanne Flarup. Redaktion: Elisabeth Bodin. 

http://ubu.com/film/depalma_responsive.html
http://www.op-art.co.uk/
http://www.louisiana.dk/learning/undervisningsmaterialer
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/ungdomsoproer-og-kulturliv-i-1960erne/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/ungdomsoproer-og-kulturliv-i-1960erne/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/de-nye-kulturstroemninger-i-efterkrigstiden-1945-65/?no_cache=1
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/de-nye-kulturstroemninger-i-efterkrigstiden-1945-65/?no_cache=1
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POWERPOINT 

 

 1. Bridget Riley: Blaze 4, 1964, Privateje 

En skydeskive med forskudt centrum, en tragt, en hvirvelvind, orkanens øje? Bridget Riley, som 

var en af kunstretningens mest markante skikkelser og derfor ofte kaldes Op Art’ens mor, suger på 

én gang øjets opmærksomhed til sig og angriber det med sin sitrende optiske illusion.  

 

 2. François Morellet: Tilfældig fordeling af 88.000 kvadrater ved brug af lige og ulige 

decimaler i π, 50% blå, 50% rød, 1963-2016, Cortesy of the artist and Galerie Hervé Bize, Nancy 

 

François Morellet ville ikke ses som en traditionel kunstner. Han arbejdede mere som en 

videnskabsmand og var del af en gruppe kaldet GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel), som 

blev dannet i Paris i 1960. I dag kan Morellets blå-røde værk minde om forstørrede pixels, som vi 

kender så godt fra vores digitale hverdag. Godt nok arbejdede Morellet i en prædigital tid, men 

hans inspiration til værkets grid-system kom fra matematikkens strukturer – præcis som den 

digitale verden bygger på 0- og 1-taller sat i system. 

 

 3. Victor Vasarely: Citra, 1955/59, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Donation: The 

Riklis Collection of McCrory Corperation 

Ungarske Victor Vasarely (1906-1997), som var uddannet reklametegner, flyttede til Paris i 1930 

og begyndte allerede i begyndelsen af 1950’erne at arbejde med optiske eksperimenter. I 1955 var 

han med til at arrangere udstillingen Le Mouvement, som var optakten til Op Art. Til udstillingen 

udgav Vasarely sit Gule Manifest, hvor han beskrev, hvordan dynamik skulle erstatte stilstand i 

maleriet. Han gjorde op med centralperspektivet og ville i stedet dyrke en fladebetonet, umiddelbar 

kunst. Han ønskede også at kunsten skulle være umiddelbart tilgængelig for alle og ikke kun for en 

indviet elite, der var opdraget til at afkode kunsten.  

 

 4. Victor Vasarely: Alom (Rêve), 1966, Centre Pompidou, Paris, Gave fra kunstneren 1977 

Op Art-kunstnerne indførte både nye formater og materialer i maleriet: Her har Victor Vasarely 

arbejdet med et kvadratisk billede, hvor øjet ledes mod et sitrende centrum. Værket består af små 

stykker farvet papir, minutiøst sat sammen som en collage til et geometrisk mønster. Andre 

kunstnere brugte industriens nye materialer: aluminium, neonlys, søm, spejle mm. 

 

 5. Bridget Riley: Current, 1964, The Museum of Modern Art, New York, Phillip Johnson Fund, 

1964 

Bridget Rileys (1931-) værk Current prydede forsiden af udstillingskataloget til MoMAs 

blockbuster-udstilling The Responsive Eye i 1965, en udstilling som for alvor gjorde hende til en 

stjerne i kunstverdenen. Bridget Riley betragter et kunstværk som en slags ”happening”: Værket 

eksisterer først, når beskueren oplever det og bliver ’bevæget’ af dets visuelle flimmer. Hun har 

ofte arbejdet med at lade andre udføre sine værker, for det er ikke hendes hånd, men hendes idé 

om værket, der er det centrale. 
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 6. Bridget Riley: Cataract 3, 1967, British Council Collection 

I første halvdel af 1960’erne arbejder Riley i sort/hvid, men efterhånden sniger farven sig ind på 

lærredet. Som ung kunstner så Riley den franske neopimpressionist George Seurat, som et af sine 

største kunstneriske forbilleder. For Seurat var farven det centrale og han var optaget af vores 

dynamiske perception: Hans billeder var bygget op af bittesmå farvede prikker, der ved hjælp af 

kontrastfarver, gav et flimrende, levende billede af virkeligheden. Han udnyttede, hvordan vi selv 

blander de rene farveprikker, når øjnene møder prikkerne. Måske er det interessen for Seurat og 

farverne, Riley bringer ind i Op Art’ens univers med et værk som Cataract 3? 

 

 

 7. ”It’s OP from Toe to Top”, artikel i Life Magazine, vol. 58, nr. 15, 16. april 1965 

Bridget Riley, Victor Vasarely og andre kunstneres værker vandrede ud i den kommercielle verden 

og var med til at gøre Op Art til et enormt populært fænomen i tiden.  

Bridget Riley fortæller ifm. udstillingen på Museum of Modern Art i New York i 1965: ”Jeg havde 

overhovedet ingen anelse om, hvad der ventede mig, da jeg ankom. Jeg blev kørt fra lufthavnen 

ind ad Madison Avenue, og til min forbløffelse så jeg vinduer fulde af kjoler med versioner af mine 

malerier, i vinduesudstillinger, alle vegne. Hjertet sank i livet på mig.” Hvordan ville du have det 

med at se din kunst brugt på helt andre måder, end du havde tænkt dig? 

 

 

 8. Stills fra filmen The Responsive Eye af Brian de Palma, 1965 

Bridget Riley deltog i udstillingen The Responsive Eye på MoMA. Den blev en kæmpe 

publikumssucces, men anmelderne var ikke vilde med det. De kaldte det for ”cirkusløjer” og ”ren 

underholdning”. Udstillingen delte også vandene blandt de besøgende. I Brian De Palmas film om 

udstillingen møder vi både de betagede og de uforstående gæster. Vi møder udstillingens kurator 

William C. Seitz, og så fortæller perceptionspsykolog Rudolf Arnheim om, hvad værkerne gør ved 

os. 

Filmen varer 26 min og kan ses her: http://ubu.com/film/depalma_responsive.html  

 

 9. Cover fra Vogue, vol. 145 nr. 10, juni 1965 

Op Art møder modeverdenen. Mere tydeligt bliver det vist ikke end på forsiden af Vogue her fra 

midten af 1960erne, hvor et traditionelt modefotografi er camoufleret bag en struktur, der minder 

om fx Albero Biasis værk længere fremme i powerpointen (billede 15).  

Op Art var på sit højeste, og med Victor Vasarelys ideal om at få kunsten ud til folket nåede Op Art 

bevægelsen på denne vis sit mål. Problemet var bare, at det mere var reklamefolk og designere 

end kunstnere, der gjorde Op Art mainstream.  

 

 10. Første mand på månen… 

Hvem kommer først til månen? Rumkapløbet mellem USA og USSR var intenst i 1960’erne og 

kulminerede med, at amerikanske Neil Armstrong i 1969 som det første menneske kunne sætte 

fødderne på månen.1960’erne var rumalderen, præget af troen på fremtiden. Mange steder blev 

Op Art-æstetikken associeret med rumalderen. 

http://ubu.com/film/depalma_responsive.html


 

 

LÆRERVEJLEDNING / EYE ATTACK – OP ART OG KINETISK KUNST 1950-1970 / 4.2-5.6.2016 / SIDE 10 

 

 

 11. Sne på skærmen 

TV-signalet er røget, der er sne på skærmen. Det er et forstyrrende element, der flimrer, næsten 

som et Op Art-værk, det irriterer og prikker til øjnene. Vi sidder og venter på, at de ’rigtige’ billeder 

skal komme tilbage på skærmen. TV’et og farvebilleder i bevægelse blev allemandseje i løbet af 

1960’erne. Hjemmet dannede således rammen for levende, visuelle hverdagsoplevelser.  

 

 12. Verner Panton: design til Astoria Hotel og Restaurant i Trondheim, Norge, 1960 

Op Art motiver kunne i løbet af 1960’erne findes på næsten alle typer af forbrugsvarer: bogomslag, 

tasker, kufferter, madkasser, puslespil, logoer, pladecovers osv. 

Den danske designer Verner Pantons mønster Geometri optræder på gardiner, æggebægere og 

her brugt fra gulv til loft i indretningen af et hotelmiljø i Norge. Inspirationen er hentet i Victor 

Vasarelys grafiske mønstre. I kombination med farvet lys og mættede nuancer på gulve, vægge og 

loft, opnår Panton at skabe en totaloplevelse. Det er som at træde ind i et Op Art-værk. 

 

 

 13. Gabriele Devecchi: Urmnt, 1963, VAF-Stiftung, Frankfurt/Main 

Prøv at tage to stykker transparent papir med lige, regelmæssige linjer på. Hold de to stykker papir 

hen over hinanden og begynd nu at bevæge dem forskudt fra hinanden. Linjens helt stringente 

form skaber nu flydende, organiske former. Næsten som olie, der flyder på vand. Fænomenet 

kaldes moiré-effekten, og den bruges i både matematikkens, fysikkens og billedkunstens verden. 

 

 14. Albero Biasi: Struttura dinamica, 1961-66, VAF-Stiftung, Frankfurt/Main 

En blomst? Det inderste af et øje? Saturns ringe? Hvad ser vi i Albero Biasis dynamiske 

strukturer? Biasi har brugt moiré-effekten til at skabe et billede, der ændrer sig hele tiden, alt efter, 

hvor vi står i rummet. Vores bevægelse skaber værket! 

 

 15. Julio Le Parc: Celle med kurvede spejle og lys i bevægelse, 1963/2005, Daros 

Latinamerica Collection, Zürich 

Lyset bevæger sig, rummet bevæger sig, og vi må bevæge os. Julio Le Parc skabte i 1963 sin 

rumlige installation, hvor den enkeltes møde med kunsten er i centrum. Vi behøver ikke være 

kunsteksperter eller kende kunstens koder for at indgå i Le Parcs værk. Oplevelsen af værket er 

intuitiv: Vi træder ind i værket, er omgivet af spejle og bølgende lys. Vi ser os selv sanse. 
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 16. Gianni Colombo: Elastisk rum, 1967/68, Archivio Gianni Colombo, Milano 

Forstil dig at bevæge dig inde i en af Op Artens geometriske strukturer. Den fornemmelse får man 

i Gianni Colombos værk, der består af elastiske snore spændt ud i et grid-system i et kubeformet 

rum. Snorene lyser op i ultraviolet lys, og vha. motorer, der trækker i dem, opstår en fornemmelsen 

af, at rummet langsomt forvrænges.  

 

 17. Yayoi Kusama: Phalli’s Field (Floor Show), 1965. Installationsfoto fra Floor Show, R. 

Castellano Gallery, New York 

Måske har I oplevet Yayoi Kusamas prikkede univers på Louisiana? Op Art-kunstnerne var ikke de 

eneste, der arbejdede med at skabe rumlige illusioner ved hjælp af spejle, farver og lys i 

1960’erne. Kusama begyndte at skabe sine uendelige, prikkede rum i 1965. Se mere i 

undervisningsmaterialet Yayoi Kusama – i uendeligheden, som kan downloades på 

louisiana.dk/learning. 

 

 18. Richard Joseph Anuszkiewicz: Volumes, 1970, Louisiana Museum of Modern Art, 

Humlebæk, Donation: Henry Feiwell, New York, via The American Federation of Arts 

Det er dig, der bestemmer, hvordan værket ser ud. Richard Joseph Anuszkiewicz har skabt et 

værk, der sættes sammen i forskellige kombinationer. Det består af tre farvede firkanter malet, så 

de ser ud som tredimensionelle kuber i rød, orange og gul. Når værket udstilles, bestemmer 

kuratoren, hvordan kuberne skal hænges. I kan prøve at eksperimentere med at skabe jeres eget 

’mobile værk’ i klassen (se elevarket). 

 

 19. Nicholas Schöffer: Lux 9B, 1959/1968, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, 

Donation: The Rikis Collection of McCrory Corporation 

Det er ikke kun dig, men også værket selv, der kan bevæge sig i den optiske og kinetiske kunst. 

En motor og stålplader med udskårne mønstre skaber sammen med lyset i rummet et værk, der 

ikke blot er skulpturen selv, men også alle de skyggebilleder, der bevæger sig omkring det. 

Kunstnerne ville, at kunsten skulle afspejle den moderne verden – med dens dynamik og 

omskiftelighed, helt modsat den traditionelle skulpturs ideal om eviggyldig sandhed. 

 

 20. Olafur Eliasson: Tripple Ripple, 2004 

Den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson er en af de samtidskunstnere, der bygger på arven 

fra den optiske og kinetiske kunst. I værket her bruger han bevægelse, lys og moiré-effekt til at 

skabe en sanselig, rumlig installation. Ligesom Op Art-bevægelsens kunstnere har Eliasson et mål 

om at skabe kunst, der får os til at tro på vores sanser og tænke over, hvordan vi bruger dem og 

hvordan de påvirkes og manipuleres. Se mere i undervisningsmaterialet Olafur Eliasson - 

Riverbed, som kan downloades på louisiana.dk/learning 
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 21. François Morellet: 4 paneler med 4 interfererende lysrytmer, 1963, Cortesy of the artist 

and kamel mennour, Paris 

EYE ATTACK er fuld af optiske illusioner og slutter af med billeder, der slet ikke er der. Hvis du 

kigger på Morellets blikende neon-paneler lidt tid og derefter kigger på en bar væg, vil du opleve et 

skraveret efterbillede. Prøv selv at male en blå firkant på et hvidt stykke papir. Kig intenst på den i 

30 sekunder og flyt derefter blikket til den hvide del af papiret. Hvad ser du?  

 

 22. Op Art-inspirerede Mads Nørgaard-is, sommeren 2015, by ANDYOU, AND DESIGN, No 

responses  

Op Art-æstetikken lever i bedste velgående og oplever nærmest en revival i disse år. Der er Op Art 

på Mads Nørgaards is, man kan købe Op Art-lightere i 7-Eleven, og på kunstakademiets 

afgangsudstilling i 2015 kunne man opleve værker af Julie Riis Andersen inspireret af den optiske 

kunst.  

 

Led selv videre efter Op Art omkring jer! God fornøjelse! 

 

 

 


