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Vibrerende stoflighed. Den amerikanske kunstner Tara Donovans alminde-
lige ualmindelige værker spirer på Louisiana til foråret. Knapper, tandstikkere, 
papir og folie bliver til krystallinske landskaber, bjerge og kløfter og organiske 
vækster, der alle transformerer sig lige foran os på gulve og vægge. Tara Dono-
van fortæller i interviewet om, hvordan hun arbejder med materialet og lokker 
dets indre skønhed frem.

In
te

rv
ie

w
 A

f M
et

te
 M

ar
cu

s 
og

 J
ut

ta
 M

at
te

rn

Tara Donovan: Uden titel 
2008 (detalje)
Polyesterfilm. 
Variable dimensioner.
Foto: Dennis Cowley, 
courtesy The Pace Gallery
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samme gælder Mylar-stykket i væggen: Materia-

let forekommer helt klart, men det har faktisk en 

let gullig tone. Folder man det og betragter det fra 

siden, bliver det ravfarvet og får en slags hon-

ningagtig kvalitet.

Mette Marcus: Du siger, at formen først kom-

mer senere – hvad mener du med det? Hvilken 

sammenhæng er der mellem form og skønhed for 

dig?

– Formen er i virkeligheden dikteret af selve 

materialet. Formen bestemmes af, hvad jeg kan 

bygge, og hvordan det kan blive en tredimensio-

nel masse. Er materialet en plastikplade, skabes 

formen ved at man folder den om sig selv og in-

stallerer den, så man betragter folderne fra siden. 

Den skønhed, der kommer ud af det, er udeluk-

kende betinget af materialets iboende naturlige 

egenskaber. Jeg føjer ikke noget til det. Det er på 

en måde som med sugerørene: Jeg stabler dem 

op fra gulvet og lader dem strække sig ud fra 

Jutta Mattern: Dine værker vibrerer i hele rummet 

med sin ubestemmelige stoflighed. Det, der ligner 

ædelsten og mineraler, viser sig at være helt 

almindelige materialer som plastikknapper og po-

lyesterfilm [Mylar]. Værkerne er utroligt smukke 

– hvad betyder skønhed for dig?

Tara Donovan: For mig er skønhed ikke noget, jeg 

skaber, men noget der ’sker’ i værket. Skønheden 

eksisterer så at sige allerede i materialet. Selve 

formen følger senere. Værket begynder med et 

materiale, som forekommer mig at have en eller 

anden iboende egenskab. Egenskaberne spil-

ler sammen med lyset – uanset om materialet 

genspejler lyset eller er gennemskinneligt. Mange 

af de gennemsigtige materialer, jeg bruger, er 

en eller anden form for plastik, hvori der findes 

en slags flygtig farve. Når massen akkumuleres, 

bliver den flygtige farve tydeligere. Det minder 

om glas: Når man ser igennem et enkelt stykke 

glas, synes det klart, men når de stables, forandrer 

farven sig, fordi kanten har en grønlig tone. Det 

Installationsfoto fra Tara Donovan, Institute of Contemporary 
Art, Boston 2008-2009
Foto: Dennis Cowley, courtesy The Pace Gallery
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har opdaget dem, bliver de rygraden i den skulp-

tur, som jeg siden bygger.

MM: Det er interessant, at du skaber smukke vær-

ker, da mange samtidskunstnere typisk betragter 

skønhed som noget mindre væsentligt. Hvad 

mener du om det?

– Jeg kan godt lide at skabe smukke ting. Det er 

ikke nødvendigvis et bevidst ønske, men skøn-

heden synes at vokse ud af det sprog, jeg bruger, 

måske netop i kraft af måden, jeg arbejder på. Jeg 

væggen, så de danner en vinkelstillet overflade. 

Men den oplevelse, man får, når man betragter 

det, har ikke noget at gøre med, hvad jeg har gjort 

ved materialet. Jeg hverken klipper eller skærer 

i sugerørene. Jeg manipulerer dem slet ikke. Jeg 

indser det skønne idet værket opstår, og det er 

den samme opdagelse, beskueren gør, når han 

betragter det. Det var tilfældigvis bare mig, der 

opdagede det først. For mig er dét aha-oplevelsen 

ved at skabe skulpturer; det drejer sig om at lokke 

materialets egne egenskaber frem, og når jeg så 

Tara Donovan: Uden titel (Tandstikkere), 2004 (detalje)
Tandstikkere af træ. 66 x 66 x 66 cm
Foto: Kerry Ryan McFate, courtesy The Pace Gallery
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De materialer, 
der tiltrækker 
mig særligt, 
er altid hvide, 
lysreflekte-
rende, sølv-
agtige eller 
klare. 

at gøre det på; der er rigtige måder, og der er 

forkerte måder. Der er en vis frihed, og en stor del 

af denne frihed består i at variere: Lad være med 

at lave formen helt rund, indsæt i stedet aflange 

elementer, for at få den til at se underlig ud. Det 

er den slags meget enkle instrukser, som gør, at 

der siden kan opstå tilfældige variationer. Alle 

assistenter har en lidt forskellig hånd. Når vi laver 

en stor installation, som fx med sugerørene, lader 

vi folk rotere mellem opgaverne, for at værket ikke 

bliver for ensartet og stiliseret. Folks forskellige 

arbejdsmetoder ender med at virke til min fordel. 

Mange af de endelige æstetiske beslutninger 

træffes på stedet … det er ikke særlig stift.

MM: Er der et aspekt eller område, der virkelig er 

vigtigt for dig i dit arbejde?

– Noget, der virkelig optager mig, er idéen om 

det stadig mere udfoldede synsfelt. Når man 

går rundt om skulpturen, betragter man den fra 

forskellige vinkler. Ens bevægelse aktiverer altså 

forskellige og skiftende synspunkter. Skulpturen 

er derfor ikke bare en statisk genstand, men 

bliver også til noget helt andet, der breder sig 

visuelt. For mig handler det om at skabe værker, 

hvor det på et tidspunkt virker som om, de 

næsten kunne afføde nye former helt af sig selv 

uden nogen form for menneskelig indblanding. 

Dét er mit mål.

MM: Ligesom naturen?

– Netop! Det fungerer på en måde, der minder 

meget om naturen – selv om jeg altså ikke er 

nogen ekspert i natur. Jeg er en storbypige!

MM: Det fremgår tydeligt, at du har en klar opfat-

telse af skala og dens betydning. Du tager fx en 

knap, der jo i virkeligheden er meget lille, selv om 

du ikke laver små ting. Du har med andre ord den 

tanke, at du ved, hvad der skal til for at få den til 

at vokse, for at forvandle knappen til noget mere 

monumentalt.

– I mange tilfælde hænger det sammen med det 

intime ved de små genstande, og hvad man kan 

gøre med dem, når man har fantasillioner af dem. 

Hvis man prøvede at gøre det med kæmpestore 

genstande, så ville det ikke have den samme 

virkning. Jeg har aldrig lavet noget udendørs 

– himlen er svær at konkurrere med – men når 

man bygger inde i et rum, så er der altid et klart 

slutpunkt. 

er tiltrukket af materialer, som ikke tynges af en 

bestemt forståelse eller bagage. Jeg vælger mate-

rialer, der ikke associeres med noget bestemt, og 

derfor kan de flytte én (mentalt) til et andet sted. 

Jeg føler ikke, at smuk er den rette betegnelse, 

men snarere at skønheden er en slags slutresultat 

af materialet og processen.

JM: Hvilke kriterier bruger du, når du udvælger 

materialerne til dine værker? 

– Det begynder altid med, at jeg bare får øje på  

et eller andet, fx plastikstavene til værket  

Chrystals. Jeg elsker denne plastikstav og købte 

10 af dem og begyndte at arbejde på at forvandle 

de tynde stave til noget tredimensionelt ved at 

bruge alle de konstruktionsmåder, jeg kunne finde 

frem til. Jeg regner altså ud, hvordan jeg kan lave 

enheder, som siden bliver de byggeklodser, der 

udgør formen. De materialer, der tiltrækker mig 

særligt, er altid hvide, lysreflekterende, sølvagtige 

eller klare. 

 

MM: Hvor vigtig er farven i dit arbejde? Ville du fx 

bruge lyserøde sugerør? 

– Gudfader bevares, nej! Farven kommer altid 

i anden række. Den gennemsigtige farve er i 

virkeligheden meget sart. Hvis der tilføjes blot 

en enkelt dråbe ekstra af et kemisk stof, ændrer 

farven sig. Ved at arbejde strukturelt med de 

gennemsigtige byggelementer skaber jeg visuelle 

forskydninger i værkerne. Man kan sige, at jeg be-

vidst udnytter de farveforskydninger, der opstår 

i værket, uden at jeg har nogen egentlig kontrol 

over dem. I hvert fald ikke ret megen kontrol. 

Farven kommer altid bag på mig.

MM: Hvilken rolle spiller tilfældigheder? Efter at 

vi har besøgt dit atelier, er der jo ingen tvivl om, 

at du i høj grad styrer processen. Men hvor vigtig 

er denne kontrol i forhold til tilfældet?

– Jeg synes, at det er vigtigt ikke at have kontrol 

over alting! Når jeg har fundet ud af, hvordan 

materialet kan være en byggeklods – fx knappen 

eller plastikstangen – så overlader jeg til mine 

assistenter at træffe beslutninger på egen hånd. 

Der er ingen manual, og de følger ikke en specifik 

plan.

MM: Du opstiller altså ingen regler?

– Nej, ikke i streng forstand. Man kan dog sige, 

at der er regler, men det er mere i form af måder 
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– Helt sikkert! 

MM: Dine værker fremstår meget klare. Du blan-

der ikke materialerne.

– Jeg blander aldrig materialerne. Det er en regel. 

Jeg har også meget længe haft den regel, at jeg 

ikke bruger klæbemidler. Tandstikkerne, glasset, 

tagpappet … ingen af mine installationer er klæ-

bet sammen på nogen måde. De opbygges af en 

enkelt enhed, som så gentages igen og igen. 

JM: Du har fravalgt konventionelle ’kunstmateria-

ler’ og har besluttet at bruge materialer, vi kender 

fra hverdagen. Hvorfor laver du for eksempel ikke 

skulpturer af bronze eller marmor eller træ?

– Som kunststuderende er man fattig, så derfor 

valgte jeg oprindeligt billige, masseproducerede 

ting, som man kunne købe hos købmanden. En 

æske tandstikker koster 59 cents. Når mit mate-

riale var så billigt havde jeg råd til at købe tilpas 

mange af dem, så jeg kunne arbejde med dem som 

materialeenhed. Man kan sige, at jeg bruger billige, 

masseproducerede materialer, fordi de er billige 

og masseproducerede. Jeg omarbejder siden disse 

forarbejdede varer til noget andet. Desuden har jeg 

aldrig rigtigt været tiltrukket af fx at støbe i metal.

JM: Dine værker forandrer sig i samspil med lyset 

– hvad enten det er dagslys eller kunstigt lys. 

Hvilken rolle spiller lyset i dine værker?

– Værkerne er afhængige af lyset. Materialet 

absorberer lys og afgiver lys uanset lyskilde. Der 

er derfor heller ingen særlige vanskeligheder for-

bundet med at belyse mine udstillinger. Man sæt-

ter blot lys, som man ville belyse enhver anden 

udstilling i et galleri. Hvis der er dagslys, er fint. 

Hvis ikke, er det også fint, så gør man bare noget 

andet. Der er ingen særlige hemmeligheder i det. 

JM: Det er interessant, at du skaber værker, der 

fremstår organiske på trods af, at du bruger syn-

tetiske materialer. 

– Jeg bruger naturen, som den er, uden at ændre 

materialet. Jeg tager en syntetisk genstand og 

bygger videre på den. Tænk bare på, hvordan 

alting i naturen er struktureret. Jeg bygger mine 

skulpturer på en tilsvarende måde. Jeg forsøger 

ikke at reproducere naturen eller at efterligne 

den, men det handler om, hvordan ting vokser, 

hvordan de langsomt dannes ud fra en næsten 

JM: Dine skulpturer lever delvis i kraft af de gen - 

tagelser, der giver dem deres form. Koncentra-

tionen er tilsyneladende et vigtigt træk ved dit 

arbejde. Det ser vi fx i dine kuber af tandstikkere, 

glas og metalstykker og i dine landskaber og 

skyer af tagpap og plastikbægre. Hvad er bag-

grunden for koncentrationen og gentagelsen?

– Jeg kan godt lide at arbejde med gentagel-

sen. Minimalisterne gjorde det også. Når man 

gentager, bliver det en bevidstløs opgave … 

bevidstløs i den forstand, at den gør bevidstheden 

fri, så man kan tænke på alt muligt andet. Arbej-

det bliver på den måde en del af belønningen. 

Værkerne skyldes i høj grad glæden ved at udføre 

dem, og jeg tror, at det er årsagen til en stor del af 

gentagelsesprocessen. Det er en slags sprog, som 

jeg har opbygget efterhånden. Man lærer meget 

undervejs, og på den måde udvider ens sprog sig 

hele tiden. Det er den kerne, det hele er vokset 

ud af: Man tager en ting, gør noget ved den og 

gentager det. Det er dét, det bygger på.

JM: Hvordan bestemmer du dine skulpturers 

volumen, og hvordan afgør du deres forhold til 

rummet? 

– Det er væggens størrelse, der afgør volumen – 

det afhænger altså af det rum, værket skal instal-

leres i. På Louisiana er det et meget højloftet 

rum. På grund af balkonen bliver det den højeste 

væg, vi nogen sinde har brugt og den instal-

lation med flest sugerør. Rummet bestemmer 

volumen og hvor mange sugerør, vi skal bruge. I 

et mindre rum bruger vi færre. Hvis vi havde haft 

brug for flere, ville vi have lavet nogle flere. Rum-

met bestemmer altså i bund og grund, hvordan 

installationen skal være. Man kan sige, at værket 

præsenterer sig i forskellige manifestationer.

JM: Det vil sige, at værkerne delvist bliver til på 

stedet?

– Ja. I en forstand hører værkerne til stedet … Jeg 

vil dog aldrig betragte mine værker som sted-spe-

cifikke. De er ikke udsprunget af stedet og fortæller 

ikke nogen egentlig historie, men de er til gengæld 

meget modtagelige for stedet. De forholder sig til 

den arkitektoniske afgrænsning, de kan udvide sig 

eller trække sig sammen, forlænges eller brede sig 

alt efter rummets form og størrelse. 

MM: Det er en meget vigtig pointe, at dine skulp-

turer er så forbundet med stedet og arkitekturen 
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▲ Tara Donovan: Uden titel (Mylar), 2011
Mylar og varm lim. Variable dimensioner.
Foto: G.R. Christmas, courtesy The Pace Gallery 

Tara Donovan: Uden titel (Mylar), 2011 (detalje)
Foto: G.R. Christmas, courtesy The Pace Gallery

MM: Dine værker giver mulighed for at opleve 

skala på forskellig måde. Når man betragter dem, 

sker der en form for forskydning hos en: Nogle 

værker ligner noget, der vokser på havbunden, 

mens andre ligner noget, der kun kan ses i mikro-

skopet …

– Synes du ikke netop, at det er meget vigtigt? Er 

det ikke præcis dét, kunst skal være? Kunstnere 

skaber disse værker for at give beskueren en 

oplevelse, og derfor er jeg også med vilje holdt 

op med at give mine værker titler. Folk associe-

rer meget forskelligt med dem, og jeg er ikke 

interesseret i at foreskrive en bestemt association 

– jeg vil sætte associationerne fri. Materialerne 

er genkendelige, og derfor kommer der altid et 

tidspunkt, hvor betragteren opdager, hvad værket 

egentlig består af. Jeg prøver ikke at forenkle 

det, jeg laver, for det er bestemt ikke enkelt, det 

er faktisk ganske indviklet for mig selv også. Jeg 

celleagtig struktur. Naturen vokser ofte ved gen-

tagelser – og jeg kan lide at gentage – det er også 

derfor mine ting kommer til at virke så organiske.

MM: Hvad er dit udgangspunkt?

– Materialet. Det er det virkelig. Det kan dog være 

en stadig kamp at finde ud af, hvilket materiale 

jeg skal bruge. Det skal være nemt tilgængeligt. 

For uanset hvad jeg bruger, skal jeg bruge vældig 

meget af det. Som regel begynder jeg med at 

udtænke skulpturen i lille målestok, og så bagefter 

forestiller jeg mig den i stor størrelse. Jeg vil gerne 

kunne gå hen i en butik og købe en lille mængde 

af det. Først bagefter, når vi skal til at lave tingen 

for alvor, går jeg direkte til producenten. Men det 

begynder ikke med milliarderne – det begynder 

med hundrede stykker, og så arbejder jeg ud fra 

det. Materialet er derfor altid mit udgangspunkt, 

og erkendelsen af det som en potentiel enhed.

▲
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▲ Tara Donovan: Untitled, 2008
Polyester metalfilmtape
Installation: 1463 x 426,7 cm
To vægge hver: 731, 5 x 426,7 cm
Foto: Dennis Cowley, courtesy The Pace Gallery

    Tara Donovan: Haze, 2005 (detalje)
Translucente sugerør af plastik
Variable dimensioner
Foto: Tara Donovan og The Pace Gallery

▲
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nogle af hans regler om, hvordan man genskaber 

de enkelte stykker. Mit arbejde med sugerør er 

meget præget af Robert Irwin. De er alle folk, som 

jeg har lært at kende i årenes løb, fordi de faktisk 

respekterer mit arbejde lige så meget, som jeg 

respekterer deres. 

MM: Dine værker kan også betragtes som 

landskaber. Når man bevæger sig rundt om dem, 

giver det samme fornemmelse som at bevæge 

sig i et landskab. Man orienterer sig på samme 

måde. Det er som om, at man må bevæge sig for 

at opleve kunsten. 

– Ja, helt sikkert. Det samme gør sig gældende i 

de store nåle-skulpturer, hvor synsfeltet åbner sig. 

Jeg mener, at et synsfelt, der åbner sig, dybest 

set er det det samme som et landskab. Blikket 

vandrer hen over det. Jeg har altid været meget 

optaget af tanken om synsfeltet, uanset om vær-

kerne er på væggen eller på jorden. Man kan ikke 

opfatte helheden uden at bevæge sig, og det er 

netop idéen: At man aktiverer værket visuelt ved 

at bevæge sig.

Redigeret af Jeanne Rank Schelde
Oversat af Thomas Harder

LOUISIANA CONTEMPORARY 
8. fEbRUAR - 20. MAj 2013

Udstillingen er arrangeret af Louisiana Museum 

of Modern Art & Arp Museum, Bahnhof Roland-

seck, og er den første med kunstnerens værker i 

Europa. 

føler, at det går i begge retninger, både fremad og 

bagud, for enhver, der oplever det.

JM: Jean Arp har et repertoire af former, som har 

meget tilfælles med dine. Han følger et metamor-

fose-princip, hvor nye strukturer skabes ved at 

kombinere organiske former indbyrdes. Han er fx 

inspireret af stjernerne, og af sten og planter. Han 

siger: »… Jeg søgte nye konstellationer af former 

ligesom dem, som naturen til stadighed frem-

bringer i endeløs overflod. Jeg prøvede at lade 

formerne vokse. Jeg satte min lid til eksempler 

som frøene, stjernerne, skyerne, planterne, dyrene, 

mennesket og til sidst mit eget inderste jeg …« 

Genkender du dine skulpturer og din måde at 

arbejde på i Arps overvejelser?

– Helt sikkert! Ja. Kan vi ikke bare lade, som om 

det var mig, der sagde det? Det er rigtigt godt! 

Det fungerer! Det giver virkelig mening. Jeg føler 

mig også nært beslægtet med en kunstner som 

Isamu Noguchi, selv om vi befinder os på hver 

sin pol. Men ja, jeg mener bestemt, at der er et 

slægtskab.

MM: Ser du dig selv som del af en skulpturtradi-

tion?

– Jeg føler mig meget mere på linje med minima-

listerne end med mine samtidige. Jeg føler mig 

beslægtet med folk som Sol LeWitt, Robert Irwin 

og James Turrell. Jeg mener, at der blandt mine 

samtidige er andre kunstnere, der arbejder på 

måder, der minder om min, når det gælder mate-

rialevalg, men ikke når det handler om, hvordan vi 

bruger dem. Fx Tom Friedman og Sarah Sze. Men 

sagen er, at jeg i virkeligheden ikke betragter 

mine materialevalg som særlig vigtige, selv om 

de selvfølgelig bliver en integreret del af værket. 

Jeg betragter det, der sker i værket, som langt 

vigtigere for mig. Det er i langt højere grad dét, 

jeg sigter efter. Jeg stiler efter at være alkymist og 

transcendere materialet. 

 En kunstner som Tom Friedman arbejder 

med materialets begrænsninger, hvorimod jeg 

selv synes, at jeg arbejder på en mere ubegræn-

set måde. Der er i dag en tendens til et sprog i 

kunstverdenen, hvor kunstnere arbejder med 

hverdagsmaterialer. Men jeg har ikke lyst til at 

lade mig sætte i bås. Jeg synes ikke, at det er 

dét, mit arbejde virkelig handler om. Det er mere 

på linje med en kunstner som Sol LeWitt, som 

var en gammel ven af mig. Fra ham lånte jeg 

Jeg føler mig 
beslægtet 
med folk som 
Sol LeWitt, 
Robert Irwin 
og James 
Turrell 

Tara Donovan (1969) 
er bosat i New York og 
har allerede markeret 
sig på kunstscenen, 
senest med en separat 
udstilling på Milwaukee 
Art Museum. Centre 
Pompidou har et værk af 
hende i deres samling, 
som blev vist på deres 
udstilling »Elles« med 
værker af  museets kvin-
delige kunstnere. 

Jutta Mattern, f. 1962 i Darmstadt, Tyskland, MA i 
kunsthistorie med studier i formidling, teater, film og tv 
fra Treves, Köln og Bochum, og siden 1997 kurator på Arp 
Museum. Hun har bl.a. kurateret udstillingerne: Michael 
Craig Martin Arp Craig-Martin Arp, Richard Deacon The 
Size Of It, Peter Hutchinson Dreamed Paradises, Daniel 
Spoerri Weißt Du, schwarzt Du?

Mette Marcus, f. 1971. Museumsinspektør på 
Louisiana siden 2003. Marcus har arrangeret en række 
udstillinger, bl.a. Janet Cardiff & George Bures Miller, 
Sophie Calle og Walton Ford, senest Avantgardens 
Kvinder.

Alle fotos: © Tara Donovan, 
courtesy The Pace Gallery


