
152

Billedet hedder Division. Det betyder deling. Altså noget her og noget der. Vi ser hen 

over ryggen på kunstneren, eller rettere hen over ryggen på kunstnerens stol. Den står 

i forgrunden, medens arbejdsbordet rejser sig, som en barriere. På bordet ligger reme-

dierne. Et bundt blyanter i en dåse, nogle henkastede pensler – malet med intenst fam-

lende og usikker energi, næsten som et maleri af et maleri. 

Det er ikke er så mærkeligt og metafysisk, som det lyder. For hvad ser vi egentlig? 

Lige netop maleriets forudsætninger, teknisk, arbejdsmæssigt, historisk. Forgrunden 

– eller skulle vi sige: halvdelen (’division’) af billedet handler om billedets egne forud-

sætninger. Kunstnerens arbejdsbord og stol, fedteriet med materialet, det at skulle 

løfte sig over, hvad der ligger foran én – en mur, et hegn, en hæmning, et underlag, et 

fundament, en affyringsrampe – alt det, man nu vil med kunsten.

Læg mærke til, hvordan bordpladen er malet. Felterne under den er fyldt ud med en 

vis kølighed, medens bordpladen selv vibrerer af malerisk energi. Penselstrøgene er 

heftige, kører på tværs af hinanden, som om maleren virkelig har udfoldet sig fysisk 

her. Måske med den hensigt simpelt hen at male et abstrakt billede, som den jødiske, 

canadiskfødte, amerikanske maler Philip Guston (1913-1980) foretrak at gøre frem til 

sidst i 1960’erne, da han skiftede drastisk til billeder som dette – figurative, tegneserie-

agtige, deadpan-de-Kooning. 

Kunstnerens brush-work er i sig selv markant. Og man kan udmærket fortabe sig i 

stoffet her, indtil man bliver opmærksom på den knivskarpe deling af de to billed-

verdener, som berettiger titlen Division. For foran eller bag ved eller i forlængelse af 

bordpladen finder vi en anden verden. 

Det er malerens forestillingsverden. Hans liv. Hans skæbne. Det han arbejder op 

imod som kunstner, det han ønsker at skildre – eller det, der tvinger ham til skildring, 

den kunstneriske trang, der måske ikke er til at skelne fra tvang. Dramatisk er det i 

hvert fald. Som var det syndfloden, der sejlede forbi. Og i den flyder to mennesker, 

nogle genstande og så Gustons evige sko. 

Ikke fordi han var på hælene – hvad han var, i perioder stærkt deprimeret og for-

drukken – det er to andre spor, der indskriver sig med dette fodtøj. Grundlæggende 

har det naturligvis med en form for hjemløshed at gøre. Dømt til at være på vandring, 

dømt til evindeligt at flytte sig, fordi intet står fast. Derudover genfinder vi denne 

ophobning af døde ting i mange af Gustons billeder – nogle læser det snævert bio-

grafisk som en kommentar til det forhold, at Gustons fader, som begik selvmord, var 

Philip Guston

klunser og skraldemand – andre ser ekkoet af de forfærdelige billeder fra holocaust – 

stakke af kufferter og kroppe.

Det er mere nærliggende at se det som et udtryk for Gustons verdensbillede: At det 

er de enkle ting, der betyder noget for mennesker – inden den generelle sofistikation 

tager over til dagens dollarkurs. Og at en livsfilosofi, der ikke tager de konkrete ting 

alvorligt, paradoksalt nok kommer til at behandle mennesker, som var de ting, der blot 

kunne hobes op i lejre, gasses, brændes af eller graves ned. Holocaust lå som et kon-

traststof i Gustons biografi, hans familie flygtede til Canada på grund af pogromerne 

i Odessa ved det tyvende århundredes begyndelse.
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Havet bølger frem og tilbage bag bordet. Et mandshoved stirrer frem for sig med op-

spilet, sårbart øje – sådan er det ofte hos Guston – medens et andet ansigt ligger og 

stirrer op i himlen, men ak, der er intet øje i det høje. Hvem redder hvad? Ingen og 

intet. Det er et fortvivlet værk om kunstnerens afmagt over for det levede liv. Division 

er et sammenbrudsbillede. Og dog sejrer billedet så at sige, for nok peger titlen på en 

kløft mellem livet og døden i syndfloden og det forladte tegnebord, men fremstillingen 

af dette (mis)forhold lykkes så i anden potens, nemlig i det maleri, som faktisk redegør 

for konflikten, for historien: anskueligt, klart, afbalanceret, komponeret – og tilmed 

med gestisk energi.

Hvad der ikke lykkes i billedet, lykkes med det. Og netop her er det, Guston viser sig 

som en klassisk kunstner, der godt kan skildre mørke, depression og fortvivlelse uden 

at lade disse skildrede følelser sluge mediet, det vil sige skildringen selv. For så måtte 

man bare gå hjem og lade væggen stå tom, i atelieret og på museet. At det så var kun-

sten, der trak det lange strå og ikke Gustons tilværelse – hans liv – genindfører selv-

følgelig en melankoli i hans værk, som akademiske mellemregninger ikke kan borttage.

Philip Gustons kendemærke blev disse figurative malerier i tegneseriestil à la 

Robert Crumb. De skabte begge to, tilsyneladende uvidende om hverandre, et indbyr-

des beslægtet billedsprog i 1960’ernes slutning. Men begyndelsen, for Guston, var helt 

anderledes. Han var placeret i kredsen omkring den abstrakte ekspressionisme, hans 

billeder fra 1950’erne er meget smukke – de gløder kødeligt af farvens rødmen – me-

dens 1960’erne sender ham i retning af mørket – grå, pink, sort, men stadig med heldig 

hang til skøn hed midt i mulmet. Det er på en berømt udstilling på Marlbourough 

Gallery i 1970, at Guston så ruller sit nye maleri ud – outreret.

Folk opfattede Gustons sene værk som en pinlig skandale – skandale, fordi det brød 

med god tone i maleriet, pinligt fordi det angiveligt vidnede om en mand, som ikke 

kunne opnå, hvad han ville inden for den abstrakte ekspressionisme, og derfor pludselig, 

som i en overspringsbevægelse, tilsyneladende fandt vej ind i en vulgær sidegade. Fri-

heden og indholdet i det radikale udkast fra Gustons side blev aldrig ordentligt temati-

seret i hans levetid – man holdt sig til bruddet som synonymt med sammenbruddet. 

Fra 1970 og fremefter finder man ét og det samme i Gustons billeder: ting. De er 

sjældent frit svævende – som regel befinder de sig i landskabslignende rum. En sko. 

En bog, der ligner et hus med små vinduer i. En fod. Cigarrygende mænd med klan-

huer. Bunker og ophobninger. Hænder, der peger som hos Dürer og Disney – hver-

dagsrealisme som hos Kafka, altså underlig og ligefrem. Der ligger en mand i en seng 

og ryger. Maleren er i sit atelier. Urets viser ligner den pil, der går gennem hjertet, 

når kærligheden er stor.

Guston har to distinkte perioder i sit kunstnerliv, ja faktisk tre, selv om der, når man 

kigger på hans tegninger, rokkes lidt ved biografiens driftsikre kronologi. Først var 
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han figurativ maler, lavede murmaleri med politisk-opbyggeligt indhold – folkekunst i 

det offentlige rum. Dernæst blev han følsom, abstrakt ekspressionist, om man vil, men 

med nogle træk, der var ganske anderledes end så mange andre i generationen. Og en-

delig kom så hans gennembrud til det figurative, hvormed han selv mente dels at reali-

sere en form for pludselig kunstnerisk frihed, dels at praktisere et ansvarligt maleri, 

som påtog sig at fortælle historien om menneskene og tingene – eksistensens banale, 

men livsvigtige præmisser. Hvis Barnett Newman havde lukket døren, Mark Rothko 

rullet gardinerne ned og Ad Reinhardt slukket lyset – som vitsen lyder hos Gustons 

datter, Musa Mayer, i hendes bog om faderen – åbner Guston pludselig vinduet. Og 

virkeligheden strømmer tilbage i billedet i form af brokker og stumper. 

Division er et maleri fra Gustons senværk – som i Louisianas samling suppleres af 

tre vidunderlige tegninger, der blandt andet gengiver et af Gustons væsentligste moti-

ver, de Ku Klux Klan-agtige figurer, som både handler om det politiske og om det eksi-

stentielle – at være skjult for sin omverden. Og netop omverdensforholdet præger det 

mere abstrakte Mirror for S.K. Gustons hang til at placere et selvbiografisk eller gen-

kendeligt figurativt element i sine sene billeder er foregrebet i dette billede, der synes 

at involvere figurer, et hoved, for eksempel. Billedet er malet i kraftige ryk med stor 

kærlighed til koloritten – farven er både stærk og øm – og det knytter i kraft af sin titel 

klart an til et eksistentielt engagement eller en eksistentiel problematik. S.K. er Søren 

Kierkegaard, som Guston var ivrig læser af ved siden af folk som Kafka, Rilke og Isaak 

Babel. Og Spejl til Søren Kierkegaard er således ikke den afklarende tydeliggørelse af 

individet så meget som det anstrøg af undergang, der siden indfinder sig – i og med 

Division.

Philip Guston var ikke nogen optimistisk mand. Men han var en fantastisk kunstner. 

Han holdt stædigt fast i sit maleriske engagement, og han trak selv linjerne bagud til 

den store tradition. Hans billeder, som stadig her og der mangler deres berettigede 

påskønnelse, forener en moderne sensibilitet for livets lys og mørke med en klassisk 

stamina i udfoldelsen af, hvad Guston selv så som kunstnerisk forpligtelse. 

Han kunne ikke se det anderledes. Det var hverken et spørgsmål om valg eller stil. 

Skæbne er et bedre ord. Og det ene billede efter det andet placerer sig ironisk/smerte-

ligt/selvbevidst – og kunstnerisk fuldbyrdende – på kanten af denne. Skrivebordet, 

havet, spejlet, tomheden – vælg selv. Men se på billedet imedens.
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