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Alberto Giacometti (1901-66) er en hovedperson i historien om Louisiana. I hvert fald 

når den fortælles fra gæstens synsvinkel. Museets samling af skulpturer er meget stor, 

også målt med internationale alen, men det er næppe antallet, der påkalder sig op-

mærksomhed. Det er – og lad os bare bruge ordet – installeringen af Giacometti i 

Jørgen Bo og Vilhelm Wohlerts mirakel af et museum – for det er, hvad der er tale om. 

Giacometti har fundet et veritabelt hjem her – også selv om rummet slet ikke er bygget 

til ham oprindeligt.

Det er egentlig underligt, det er gået sådan. At tiden ligesom har cementeret disse 

skulpturer fast her – med Venedigkvinderne i det lave rum, man går ned mod, og Gående 
mand, Stående kvinde (1960), Stort hoved og Skoven (1950) i det store rum med udsigten, 

piletræet og opspejlingen fra vandet, som Renzo Piano har genskabt i sit Beyeler Mu-

seum i Riehen uden for Basel, også dér med Giacometti. Det er underligt, al den stund 

Giacomettis skulpturer er så stærke og har så megen indadvendt energi, at de netop 

kan stå hvor som helst – og næsten sammen med hvad som helst.

Skulpturernes særlige form for intens anonymitet – det navnløse, selvberoende, uni-

verselle udtryk – kunne have gjort dem til nomader i huset, og så er de altså gået hen 

og blevet noget af det mest nagelfaste, museet har. Figurerne indgår med andre ord i 

en særlig situation her i Humlebæk. Uden at overfortolke kunne man lufte den idé, at 

de faktisk sætter selve museumsbesøget på dagsordenen med deres uomtvistelige til-

stedeværelse. Hvilket kunne betyde, at de virker som en slags spejlinger af os – for de 

er jo mennesker i rummene. Og som sådan opstår der et særligt broderskab mellem 

skulpturerne og den besøgende – som så i øvrigt lægger sig pænt op ad den normale 

eksistentialistiske forståelse af den schweiziske kunstner.

Det begyndte nu slet ikke sådan for Giacometti. Faktisk var han en noget anden 

kunstner end det, vi forbinder ham med, når vi ser på hovedparten af Louisianas sam-

ling, der overvejende repræsenterer hans modne værk. Giacometti var tidligt ude, habil 

halvekspressionistisk inspireret maler inden han fyldte fjorten, med både fader og onkel 

og bedstefader som anerkendte kunstnere i baglandet på grænsen mellem det alpine 

Schweiz og Italien. Men det var som surrealist i Paris, han fik sit første gennembrud. 

I 1927 slår han sig ned i et lille usselt atelier på Montparnasse, rue Hippolyte-Main-
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dron, pauvre rammer med stampet jordgulv – og her blev han indtil sin død næsten 

fyrre år senere, kun afbrudt af rejser. Han blev her ikke af nød, i hvert fald ikke af den 

slags nød. Havde ingen næringssorger, var en velhavende mand ved sin bortgang i 

kraft af sin kunst, som blandt andre Henri Matisses søn, Pierre, udstillede og handlede 

med, men revet med af sin kommercielle succes blev han ikke. Set i tilbageblik er vi 
vidne til en næsten besat form for kunstnereksistens – skæbne i rentegnet figur, og 

Giacometti selv var ikke helt uden forfængelighed, hvad angik det billede. Filmene 

med ham og samtidens fotografiske iscenesættelse af ham viser det. Fotogen, lige ind 

på personlighedernes stjernehimmel. Og naiv havde han aldrig været.

Med en blanding af total tvivl og total overbevisning om sit eget unikke talent som 

kunstner blev selve det at arbejde med stoffet, de indre og ydre billeder, en pligt – det, 

mindre ånder kalder ’engagement’ uden at kende til byrden. Giacometti var – som 

Cézanne, hans forbillede – en working hero, en møjsommelighedens apostel. Han 

destruerede det ene udkast efter det andet, nedbrød skulpturer til grunden igen, lod 

blyanten flintre over papiret med utallige korrektioner for at skyde sig ind på det sete, 

plagede næsten livet af sine modeller ved at sætte deres tålmod på olympiske prøver – 

men han gav sjældent op. Og i hans værk kan vi følge sporene fra arbejdet, sårene og 

arrene fra kampen. Også dette bidrager uvægerligt til de manges fascination af 

Giacometti. Vi får lov at se processen.

Louisiana har to værker fra kunstnerens surrealistiske periode. Det ene – Skekvinde 
fra 1926 – peger tydeligt tilbage til epokens optagethed af afrikansk kultur – vi kender 

det bedst fra Picasso. Det er da også et renlivet totem af en figur, som Giacometti har 

barslet med – et billede af kvinden som et mærkeligt dyr. Der er langt herfra til de 

senere anorektiske skulpturer, hvis kroplighed er reduceret til statur. Skekvinde er et 

uhyggeligt indbrud i normalsfæren, en gæst fra en kafkask drøm om kønnet og krop-

pen – ganske vist lavet år før Giacometti blev optaget i surrealisternes kreds, men 

utvivlsomt kvalificerende. 

Det andet værk ligner slet ikke surrealisme. Gående kvinde fra 1932-34 ser snarere 

ud som et klassisk velafbalanceret kvindeportræt, der sætter den ene fod foran den 

anden med degask ynde – dog uden hoved og arme, og det borger på den anden side for 

det næsten antikke anslag. Men vi ved, fra gipsmodeller og fotografier, at der til skulp-

turen oprindeligt hørte et ”hoved”, nemlig det øverste af en cello, og et par meget 

lange, udstrakte, vidjetynde arme i noget nær art deco-stil, som Giacometti flirtede 

lidt med på den tid. 
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Skekvinde er et uomtvisteligt skulpturelt mesterværk i Giacomettis surrealistiske peri-

ode, men ellers skal man til andre museer i verden for at se værker fra den tid. Disse vil 

ofte have karakter, dels af urovækkende små håndgjorte objekter med tydelig seksuel 

symbolik, dels af opstillinger, det være sig af maskinagtig karakter eller som små arki-

tektoniske projekter, bure eller modeller til pladser og offentlige rum, som Giacometti 

fik et livslangt forhold til. Det investerede sjæleliv er tydeligvis på kant med verden for 

den yngre Giacometti, der er plaget af voldsfantasier og ikke tøver med at give skik-

kelse til det stof, som nogle drømme er gjort af.

Alberto Giacometti: Objets mobiles et muets 

(Bevægelige og tavse objekter), 1931

Litografi på papir, 33 x 50 cm 

Grande tête (Stort hoved), 1959-60

Bronze, 96 x 34 x 29 cm

Donation: Ny Carlsbergfondet
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Giacometti rager uklar med surrealisterne op til Anden Verdenskrig. Han bliver lagt 

på is af kollegerne på et langt møde, fordi de er kommet under vejr med, at han er 

begyndt at arbejde efter model igen! Han har med andre ord underlagt eller under-

kastet sig den ydre verden – og et sådant selvvalgt slaveri gør ham nu til en paria i sur-

realismens selskab for den indre erfaring, for fantasi og fantasme, for begærets dunkle 

mål. Dagklar iagttagelse opfattes principielt som ukontroversiel, visionsløs, kort sagt 

som uvelkommen i dette societet, hvor den franske filosof André Breton fører pennen 

og leder møderne – og Giacometti siger farvel, for good.

Under krigen, da Giacometti blandt andet opholder sig på et hotel i Geneve, gen-

nemlever han en kunstnerisk krise, som gør hans skulpturer mindre og mindre, soklen 

større og større, lige indtil det hele omtrent smuldrer mellem fingrene på ham. Men 

hele kunstnerskabet genopstår – i enhver forstand af ordet – efter krigen. Giacometti 

rejser sig, og figurerne med ham – han får nu sit universelle gennembrud, båret frem af 

franske notabiliteter som Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Jean Genet med 

flere. Hans broder Diego, hans hustru Annette, hans elskerinde, den prostituerede og 

småkriminelle Caroline, og moderen hjemme i La Stampa er stjerner i mikrouniverset 

Hippolyte-Maindrons konstellation. Giacometti sidder her og skraber i sit gips og 

roder med sit ler for at give krop til det, han ser. Tegner og maler. Skriver. Bar og 

bordel. Frem til sin død.

Giacomettis skulpturer er både sært moderne og meget, meget gammeldags. De 

trækker på en statuarisk tradition helt tilbage fra etruskerne eller kan fremstå som 

pompejanske relikter efter Vesuvs udbrud – og så lige her rækker de dog en hånd hen 

over to årtusinder til deres samtids frygtsomme associationer til mennesker i en post-

atomar ødemark. 

Der er altså noget dybt arkaisk over deres tilstedeværelse på et nutidigt museum. 

Men samtidig har de et hudløst moderne udtryk, når det gælder den menneskelige til-

stedeværelse. Få kunstnere ejer den konfrontationsstyrke, som er Giacomettis figurer 

beskåret – ligner han nogen, må det være Edvard Munch, der også kunne bruge lang 

tid på ansigtet og – tilsyneladende – bare en times tid på at jaske resten af kroppen på 

plads; man ser det i hans formidable portrætter. Sådan er det også med Giacometti. I de 

mange buster såvel som i de mere udfoldede figurer er det ansigtet, det kommer an på. 

Kroppen er ligesom bare ordnet – selvsagt fornemt stiliseret i de høje figurer og i den 

gående mand, men det er næppe hovedsagen for kunstneren. Det er hovedet. Blikket.

Blikket er sært. Man føler sig kigget ud af disse skulpturer. De vender så at sige be-

tragtersituationen om og gør os til dem, der kigges på. De kan næsten vække den blu-

færdighed, der kan indfinde sig, når man, sans comparaison, som en anden voyeur står og 

kigger på aberne i zoologisk have og pludselig føler sig gennemlyst af primatens glimt-

vise, kulturkritiske røntgensyn. Giacometti var selv optaget af at se sig selv se, han gør 

sig mange overvejelser over synsoplevelsen, over det forhold, at ting på lang afstand kan 

bringes tæt på af synet og omvendt – og det er hvad hans små skulpturer handler om. 

Hans kunstneriske fortælling er ikke lutter opmuntring, skønt den store officielle 

huma nitet ellers ofte har indlogeret sig i tryllekredsen omkring kunstneren. Dertil er 

der trods alt for megen angst og ensomhed og afstand, som ingen gestus kan slå bro 

over. Giacometti giver ikke ved dørene. Hans univers er hårdt og kompromisløst, selv 

om og måske netop fordi værket vandrer ad tvivlens veje, ja, er båret af tvivl nærmest 

som metode. Men måske er det netop derfor – på grund af den manglende trøst eller de 

manglende illusioner – at hans skildringer af, hvad vi normalt kalder alment menne-

skelige forhold, ikke bliver fade og ukontroversielle, men bevarer en spændstig uni-

versalitet, en værdighed – som noget, der er et helt andet sted, men dog rækkes frem 

mod os. 

Alberto Giacometti: Petit homme sur socle 

(Lille mand på sokkel), 1940-41

Bronze, 8 x 7 x 4,5 cm


