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Kroppen sanser og modtager indtryk fra verden omkring os.Krop-
pen er en vigtig del af det sprog, vi har til at kommunikere med
vores omverden. Kroppen har et sprog.

Med kroppen fortæller vi, hvem vi er, og hvor vi kommer fra.
Gennem iscenesættelse af kroppen, gennem attitude, tøj og ud-
smykning, signalerer vi personlighed og tilhørsforhold.

Kroppen er altså ikke så naturlig, som man umiddelbart tror.
Den er ikke fast og stabil, men foranderlig. Den er en del af kul-
turelle, sociale og historiske forhold. Den afspejler samfundsnor-
mer og magtforhold mellem generationer, køn og klasser.

Vores krop ser anderledes ud i dag end for 100 år siden. Og
der gælder andre normer og idealer for kroppens ud-
seende og opførsel.

F.eks. kan vi gennem genforskning de-
signe fremtidens menneske.Og hvor
kvinderne før i tiden gik med
korset for at forme kroppen,
kan vi i dag lægge os under
plastikkirurgens kniv.

Kroppen er altså ik-
ke kun et udtryk i sig
selv,men også et ud-
tryk for vores tid og
omverden.
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På Louisiana kan du se
moderne kunst fra det 20.
og 21. århundrede. I den-
ne periode sker der store
forandringer i opfattelsen af
kroppen.
De moderne kunstnere

bryder med den realistiske og
klassiske tradition. De omsætter

kroppen til geometriske former, for-
enkler, fragmenterer og deformerer

kroppen. Grænserne for, hvordan man kan
afbilde mennesket, bliver flydende.

Fra 1960’erne begynder kunstnere at bruge deres
egen eller andres krop som del af værket. Den levende krop

dukker op som spor i kunsten, eller som kunstværk i sig selv.
Kunstnere iscenesætter kroppen og sætter fokus på forhold,

der fortæller om, hvad det vil sige at være menneske. Om vores
tanker, følelser og forestillinger, og om hvordan vi definerer os
selv i forhold til andre.

Hvad vil det sige at være mig, dig, dansker, tysker, kvinde eller
mand? Kunsten undersøger køn, identitet og seksualitet.

I takt med den teknologiske udvikling opstår nye kunstformer
som video og videoinstallationer,og som på plastikkirurgens bord
opstår i computerens verden en ny kropslig tilstedeværelse.

Hvor man i ældre tid så kroppen udelukkende som skabt af
Gud eller af naturen,kommer der i samtidskunsten mere og mere
fokus på den moderne krop som konstrueret af de kulturer, vi le-
ver i, og de normer, vi lever under.

Endelig er kroppen i moderne kunst ikke kun til stede som
motiv. Kunsten inddrager også os som beskuere. Fokus er ikke
længere kun på værket, men også på vores egen krop i forhold til
værket. På vores perception, vores sanser og vores tilstedevæ-
relse i rummet. Moderne kunst forholder sig derfor på en eller
anden måde til dig som krop og som menneske.

Kroppens Sprog
PÅ LOU I S I A N A

Kroppen i
Moderne kunst
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Den nøgne kvinde ses i halvfigur. Hun står centreret i
midten af billedrummet; hendes hoved er let bøjet, og
med sin hånd skjuler hun halvdelen af ansigtet. Med lys
og skygge modellerer Lundstrøm kroppens former.Han
bygger nærmest en skulptur op af klare farver, der tyde-
ligt afgrænser figuren fra baggrunden,og som giver krop-
pen en veldefineret ro.

Kroppen forenklet og geometriseret til et abstraktions-
niveau, hvor kvinden ikke længere fremstår som et individ.
Kvinden virker upersonlig, som en dukke eller stiliseret
mannequin. Hendes gestik, som vi måske normalt ville
forbinde med træthed eller nedtrykthed,er tømt for be-
tydning. Det anonyme og følelsestomme understreges af,
at øjne og mund kun anes svagt.

Lundstrøm fokuserer på kroppens kvindelighed
med de nøgne, runde former og den følsomme lys- og
farveholdning. For ham bliver kvinden dog først og
fremmest et studieobjekt for moderne form- og farve-
eksperimenter, en komposition af overflader, voluminer
og formmæssige relationer mellem delene.

Gennem det anonyme kvindebillede søger Lundstrøm
væk fra et borgerligt skønhedsideal. Han forfølger ikke
den traditionelle, smålumre afbildning af kvinden, der er
sat til skue og spiller op til beskueren med forsigtige
erotiske signaler. Lundstrøm afstår fra at føle sig ind
under overfladen på kvinden. Han postulerer ikke, at
der er psykologi i den måde, mennesker ser ud på.

A R B E J D S S P Ø R G S M Å L :

– Hvordan adskiller modelbilledet sig fra et portræt?
– Kroppen er afbildet nøgen, men hvad signalerer Lund-
strøms form for nøgenhed?
– Hvad repræsenterer denne model? Hvad kunne hun være
model for i større sammenhænge?
–Teksten påstår, at kvinden virker upersonlig og anonym.
Hvad er din opfattelse af hendes kropssprog og fremtoning?
– Hvor lidt skal der til, før vi fornemmer en afbildning af
en krop? Hvad er det minimalt nødvendige for en krop?
– Hvorfor opfattes geometri ofte som noget mere ideelt?

Vilhelm Lundstrøm (1893-1950), Model, 1930

Olie/lærred, 130 x 97 cm
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Hyrden fra Les Landes balancerer på tre tynde ben, næs-
ten vakkelvornt som på stylter. I forhold til resten af den
lille krop synes maven stor og oppustet. Hovedet er
gennemboret af to store huller, som kunne være øjen-
huler, mens munden ligner et krater.Torsoen er så per-
foreret, at hullet i brystkassen blotter ribbenene og
dele af indvolde. Kroppen holder sig oppe på ben og
stok, men samtidig ser den ud til at være midt i en for-
rådnelses- eller forbrændingsproces.Den står op midt i
sin egen ødelæggelse.

Under 2.verdenskrig begynder Richier at inddrage dyre-
og insektkroppes former i sine skulpturer. Hyrdens
ødelagte og sårede insektkrop står som et symbol på
krigens grusomhed og brutalitet. Den franske eksisten-
tialist Jean Paul Sartre (1905-1980) beskriver situatio-
nen med, at mennesket nu er “dømt til frihed”. Denne
usikre tilstand visualiserer Germaine Richier i Hyrden
fra Les Landes.

A R B E J D S S P Ø R G S M Å L :

–Ville skulpturen stadig handle om krig og eksistentiel
skrøbelighed, hvis den ikke var lavet så kort tid efter
2. verdenskrig og omtalt i dén sammenhæng?
– Er Richiers værk “mere eksistentielt” end Lundstrøms?
– Lav en skulptur, der med udgangspunkt i kroppen fortæl-
ler om en katastrofe, som verden har oplevet i din levetid!
– Find eksempler på mindesmærker og monumenter over
2. verdenskrig og sammenlign dem med Hyrden fra Les
Landes!
– Hvordan er skulpturens potentiale som metafor/symbol!
Fra værkets udseende til eksistentialisme: Hvordan laver vi
dét spring?

Germaine Richier (1904-1959), Le Berger des Landes (Hyrden fra Les Landes), 1952

Bronze, 149 x 89 x 60 cm
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Arps skulptur er én strømlinet, organisk form, hvor alle
eksterne dele er renset bort. Dens kurver virker
stramme, næsten spændstige. Men formens kontur, vo-
lumen og den glatpolerede bronze placerer skulpturen
et tvetydigt sted mellem hårdt og blødt, mellem ab-
straktion og krop.

En dyk-and på vej op til overfladen, en blafrende
flamme på et stearinlys, en blomsterknop, der snart
springer ud. Associationerne knopskyder fra Arps
skulptur, som med sine organiske former anslår flere
modstridende ideer. Det er en ladet form, hvor vi prø-
ver at finde noget halvt genkendeligt, så vi kan sige, hvad
den ligner, og dermed mene at have mere tjek på den.

Med sin skulptur konkretiserer Jean Arp naturens liv
og bevægelse. Hans Venus stræber opad, svulmer med
en fylde og en frodighed, der endnu er tilbageholdt,
endnu er potentiale.Han forsøger at vise,hvad der sker,
når noget vokser og folder sig ud, når en organisk vækst
skyder frem og modnes. Står dér med former af opspa-
ret energi.

JeanArps kunst tager ikke udgangspunkt i noget vir-
keligt, som han dermed efterligner. Den er noget virke-
ligt; den er en konkret skulpturel vækst, et naturprincip
i bronze. Fordi hans kunst er disse processer og ikke
forestiller at være noget, kalder Arp sin kunst konkret.

A R B E J D S S P Ø R G S M Å L :

– Lav en brainstorming over værket og gruppér dine associ-
ationer i temaer. Hvilke temaer er gennemgående?
– Hvilken form for liv og bevægelse, synes du,Arp konkreti-
serer i Venus fra Meudon?
– Skulpturen har to sokler. Den ene er af bronze og støbt
sammen med formen, den anden er en sokkel af granit,
som skulpturen er hævet op på. Hvilken virkning har det?
Hvordan ville skulpturen virke i træ, i latex eller is?
– Hvordan ville skulpturen se ud, hvis den tog udgangs-
punkt i en mandekrop?
– Hvis Arp gerne vil have konkret kunst uden referencer,
er det så ikke paradoksalt, at han kalder værket forVenus?

JeanArp (1886-1966), Venus de Meudon (Venus fra Meudon), 1956

Bronze, 193 x 55 x 45 cm
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Dennis Oppenheim (1938), Attempt to Raise Hell (Forsøg på at fremmane helvede), 1974

Blandede materialer, 80 x 65 x 65 cm

Allerede inden du når frem til værket, bliver du op-
mærksom på det, for du hører det, før du ser det. På et
podium sidder en lille mand iført jakkesæt, hvid skjorte
og butterfly. Mandens hoved og hænder er lavet af me-
tal; armene hænger ned langs siden, og håndfladerne
vender opad.Han har lukkede øjne, og det kunne se ud,
som om han sover eller mediterer.

På podiet sidder en kontakt, som inddrager beskue-
ren aktivt i værket, for vi får uimodståeligt lyst til at
trykke på kontakten.Vi forventer et resultat, noget skal
ske,men når man trykker på denne kontakt, sker der in-
genting. Indtil manden pludseligt knalder hovedet mod
klokken.Og det gør han oftest på et uventet tidspunkt,
hvor vi måske allerede er blevet skuffede over, at kon-
takten ikke “virkede”. For der er en forsinkelse, og det
kan frustrere vores forventninger, så vi mister tålmo-
digheden, drejer os om og får et chok, når klokken
runger højt lige bag vores ryg. Dukkens krop skaber en
effekt i vores kroppe, idet lyden forplanter sig direkte
som et følelsesmæssigt spjæt.

Oppenheim prøver at påvirke beskuerens psykiske til-

stand. Han vil skabe en forstyrrelse, ryste os ud af fat-
ning. Han har været en af de amerikanske pionerer
inden for Body Art. Det er en kunstretning, der dukker
op i 60’erne,hvor kunstneren bruger sin egen krop som
materiale og medie i performances, der overskrider
normerne for anstændig opførsel. Med Forsøg på at
fremmane helvede erstatter Oppenheim sin krop med
en dukke, der forestiller ham selv.

A R B E J D S S P Ø R G S M Å L :

– Hvorfor hedder værket Forsøg på at fremmane
Helvede?
– Hvorfor fremmane helvede på Lousiana?
–Værket bruger en dukke, der gang på gang udsætter sin
“krop” for smerte. Hvorfor gør dukken sig selv ondt?
– Og hvorfor bliver vi ved med at trykke på kontakten?
– Hvilken lyd skulle vi høre, hvis det var Paradis, der skulle
påkaldes?
– Hvordan mærker du angst? Lav et forslag til en instal-
lation, der udtrykker den følelse!
– Beskriv forholdet mellem krop og psyke ud fra dine egne
erfaringer!

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST
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To fartstriber? Et par ben og et par sko? Farvepla-
magerne, der mere virker som en proces end et
færdigt motiv, strækker sig i en buet bevægelse fra
hjørne til hjørne. Farven er blå; nogle steder i et
pastost lag, andre steder transparent. Den blå
farve harYves Klein selv blandet sig frem til og ta-
get patent på. Den går under betegnelsen Interna-
tional Klein Blue. Farvekontrasten til det hvide kar-
ton giver billedet et energisk og dynamisk udtryk.
Vi ser lige ind i en proces, hvor billedet stadig er i
en slags flydende tilstand.

Yves Klein har under en performance foran et pu-
blikum smurt en kvinde ind i blå maling og instru-
eret hende i, hvordan hun skal bevæge sig på papi-
ret. Hun er hans pensel, og han skaber hermed et
værk uden på noget tidspunkt at være i berøring
med billedfladen selv.Han har koreograferet male-
riet og sat det i værk via en stedfortræder: Kvin-
dens krop bliver hans forlængede maleredskab.
Han har ladet kroppen gengive sig selv i stedet for
selv at fortolke den. Det er ikke kroppen som
efterligning,men kroppens fysiske kontakt med pa-
piret, som bliver det dominerende aspekt. Krop-
pen i maleriet fremstår som spor efter bevægelse,
som direkte kropsaftryk og tilstedeværelse.

A R B E J D S S P Ø R G S M Å L :

– Hvad betyder antropometri, og hvorfor forholder
det sig til værket?
– Hvilken betydning har det, at billedet er blåt?
– Forestil dig, at Klein brugte rød i stedet for blå.
Hvilken forskel ville det gøre?
–Yves Klein forbinder den blå farve med åndelighed
og metafysik. Hvordan hænger det sammen med de
fysiske aftryk?
– Hvordan kommer det åndelige element til udtryk i
maleriet?
– Hvordan ville du lave den mest realistiske gen-
givelse af din krop?

Yves Klein (1928-1962), Antropométrie (ANT 52),1960

Olie på papir/lærred, 159 x 78 cm
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Den gyldne og skinnende tommelfinger er høj som en
mand og står vertikalt på gulvet uden sokkel. Den
blanke tommelfingernegl er næsten et spejl, hvorimod
huden er grov og furet som elefanthud eller barken på
et træ.

César har lavet en afstøbning af sin egen tommel-
finger og forstørret den ved hjælp af en pantograf. Pan-
tografen er et apparat, der bruges til at overføre de rig-
tige proportioner fra original til forstørrelse.Apparatet
er ofte blevet brugt i klassiske kropsfremstillinger for at
sikre de korrekte relationer mellem dele og helhed.

Tommelfingeren er en vigtig kropsdel, men vi bruger
den blindt, når vi griber og holder om ting.Med sin for-
størrelse fremhæver César en del af kroppen, som vi
måske ellers ikke tænker så meget over. Et fragment af
kroppen er gjort til krop i sig selv.

Tommelfingeraftryk kan bruges til at identificere folk.
Den har et individuelt præg, som gør den unik. Et kunst-
værk regnes normalt også for unikt, og det fremhæves
ofte som en kvalitet, hvis kunstværket har individuelt
præg.Ved at masseproducere tommelfingeren i mange
eksemplarer,størrelser ogmaterialer stiller César spørgs-
målstegn ved denne opfattelse af kunst.

A R B E J D S S P Ø R G S M Å L :

– Er der nogle dele af din krop, som er vigtigere end andre?
– Lav en unik gengivelse af din egen tommelfinger!
–Yves Kleins og Césars værker rummer spor efter den
fysiske krop. Hvordan kan kroppe ellers sætte spor?
– Diskutér realistiske og abstrakte elementer ved værkerne.
Hvordan forholder de sig til en mere traditionel form for
realisme?

César (1921), Le Grand pouce (Den StoreTommelfinger), 1968

Bronze, 185 x 100 x 103 cm

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST
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En menneskefigur står med knyttede hænder under
hagen og lukker sig om sig selv. Skulpturen er ude-
taljeret og glat. Der er hverken ansigtstræk, hår,
køn, tæer eller fingre; blot en inddeling af kroppen
i blyfelter, en slags skaller, der er loddet sammen.
Det er en gipsafstøbning af Gormleys egen krop
som derefter er blevet beklædt med en hud af bly.
Øverst i hovedet, som den eneste åbning, er der et
hul.

Titlen har en dobbelt betydning og kan forstås
som et afløb i en vask, men også at man får afløb
for sine følelser.Gormley spiller på en psykologisk
spænding: Figuren er indadvendt og virker som en
krop udsat for pres. Men kommer det udefra eller
indefra?

Skulpturen er ikke et selvportræt, men frem-
står hul, udetaljeret og anonym. Som en almen-
menneskelig situation og tilstand, hvor kroppen
rummer følelser og udtrykker sig i et kropssprog,
som vi kan identificere os med.

A R B E J D S S P Ø R G S M Å L :

– Hvad betyder det for skulpturen, at den er af bly
og ikke af bronze eller marmor?
– Hvad har bragt figuren i denne position?
– Beskriv den psykologiske spænding og det pres,
som skulpturens krop ligger under for!
– Find på en titel, der beskriver kropssproget og de
følelser, som vi forudsætter må ligge bag den krops-
holdning!
– Hvilken symbolsk betydning får åbningen øverst i
hovedet?
– Stil dig i samme position som skulpturen og lav
figurens næste bevægelse!
– Diskutér betydningen af skulpturens placering!
– Forestil dig et andet sted, hvor skulpturen kunne stå!
– Hvad lukker kroppene sig om? Beskriv kropssproget
i Gormleys og Lundstrøms kroppe!
– Er der andre værker i dette materiale, der spiller på
vores formodning om, at lige om lidt sker der noget?

Anthony Gormley (1950), Vent (Afløb), 1983

Bly, gips, fiberglas, 178 x 48 x 50 cm

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST
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En mand danser til 90’er popnumre kun iført et par under-
bukser og strømper. Han er kvabset, danser ikke særligt
tjekket, men han danser alene i rummet og selvforglem-
mende, som om der ikke er nogen, der ser ham.Han kigger
ikke ind i kameraet, men virker fuldstændig opslugt af sin
egen optræden. I løbet af videoen smider han tøjet og dan-
ser nøgen foran kameraet.

Videoen hedder Peter Land d. 5.maj 1994. Peter Land er
kunstneren og samtidig hovedpersonen i denne videodoku-
mentation, som næsten bærer præg af at være hjemmeop-
tagelser. En slags video-dagbog, der får det til at virke, som
om vi tager del i en hændelse i kunstnerens private liv.

Men situationen er iscenesat og arrangeret. Peter Land
har sat sig op, endda forberedt sig på sit stripshow ved at
drikke sig fuld på en bar forinden;og med de kornede,over-
belyste videobilleder simulerer han en selvbiografisk afslø-
ring ved at fake en intimsfære.Det gør videoen tvetydig:Han
gør det rigtigt, men under kunstige omstændigheder.

Idet han stiller sig selv og sin nøgne krop til skue, prø-
ver Land sine egne grænser af. Han udstiller sin egen ikke
helt perfekte krop og danner dermed modbillede til tidens
krops- og mandeideal. Han gør sig selv til grin, men får os
samtidig til at reflektere over, hvorfor vi griner af ham.

A R B E J D S S P Ø R G S M Å L :

– Hvilken betydning har det, at Peter Land er nøgen?
– Hvornår skifter hans optræden mellem komik og pinlighed?
– Og hvilke andre følelser dukker op, når du oplever hans
23 min. lange solostripshow?
– Er der forskel på, hvordan man optræder kropsligt i det
private og i det offentlige rum? Giv eksempler. Hvor går dine
grænser?
– Hvad er maskulinitet for dig? Hvordan skal Peter Land op-
træde for at være en rigtig mand?

Peter Land (1966), Peter Land d.5.maj 1994, 1994

Video, 23 min. Curtesy Galleri NicolaiWallner, København
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Ugo Rondinones fotografier viser kvindelige modeller,
der poserer foran kameraet. Som de fleste modefoto-
grafier virker de farvestærke,glamourøse og forførende.
Men modellerne rummer samtidig et lille forstyrrende
element, der giver ansigtet et mærkværdigt udtryk.No-
get, der er fælles for alle fotografierne; noget, som næs-
ten gør ansigterne ens, selv om de er forskellige.

Rondinone har sneget et“fremmed”,maskulint træk
ind i de halv-anorektiske Lolita-modeller. Ved hjælp af
computermanipulation har han indsat sine egne brune
øjne i modefotografierne og dermed genereret en digi-
tal hybrid mellem feminint og maskulint. En virtuel krop
på den anden side af de “analoge” kønsforskelle.

Rondinones billeder muterer de kropsidealer, vi
normalt finder i modeblade. Hans iscenesættelse og di-
gitale styling trækker kroppen ind i et område, hvor den
ikke længere er forankret i fysiske betingelser, bundet af
de givne realiteter. Når han med en manipulation iklæ-
der modellerne sine egne mandlige træk, gør han os op-
mærksom på, at idealerne ikke er naturlige.At køn og
identitet er kulturelt konstrueret.

A R B E J D S S P Ø R G S M Å L :

– Hvilke signaler sender modellerne?
– Hvorfor hedder fotografierne Jeg bor her ikke længere?
– Sammenlign billederne med modeblade, som du selv
kender. Hvilket kropsideal er gældende?
– Synes du, at der stadig er en grænse mellem iscenesæt-
telse og digital manipulation?
– Find eksempler på reklamer, der ligesom Rondinones bil-
leder leger med og udfordrer vores vante forestillinger om
mænd og kvinder!
– Peter Land og Ugo Rondinone bryder med den normative
opfattelse af mandligt og kvindeligt. De bøjer vores faste
ideer om køn og identitet.
– Hvad forbinder du normalt med mandlighed og kvinde-
lighed? Hvordan er forskellen mellem kønnene i dag, sam-
menlignet med før i tiden?

Ugo Rondinone (1964), I don’t live here anymore (Jeg bor her ikke længere), 2000

3 ud af 21 fotografier, 46,5 x 31,5 cm. Curtesy Galerie Hauser &Wirth & Presenhuber, Zürich
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På fotografiet ser du Louisianas ‘pauserum’, der funge-
rer som en oase i arkitekturen. Her kan man nyde ud-
sigten over Øresund og få luft til de kunstoplevelser,
man har haft i de andre museumsrum.Men der er instal-
leret en vippe i hjørnet, og den gør noget underfundigt
ved pauserummet.Den forstyrrer rummets oprindelige
hensigt; den prikker hul i den tilrettelagte udsigt.

Vippen lokker med muligheden for at springe ud i
Øresund. Det store romantiske spring ud i luften, him-
len og havet.På afstand trækker værket i vores længsler:
Op på vippen, gennem vinduet, ud af museet, for at kaste
sig ud i det blå. Men det forbliver ønsketænkning, for
vinduet blokerer og holder kroppen fanget inden i rummet.

Vippen er placeret, så dens funktion ændrer sig:Den
praktiske funktion er afløst af en imaginær funktion.Vi
kan ikke bruge vippen rigtigt, men vi kan forestille os,
hvad man potentielt kunne gøre.

Når man kommer tættere på,begynder udsigten at ændre
sig. Alt efter din placering i rummet skifter synsvinklen,
og det ændrer værkets betydning. Det store spring ud i
det blå fortaber sig til et styrt ned ad skrænten, ned i

buskadset. Det længselsfulde svæv snubler i fysiske rea-
liteter, bestemt af din krops placering i rummet.

Det kølige, minimalistiske værk rummer ingen
kropsafbildning – det har samtlige andre værker i dette
materiale – men dette fravær af en synlig krop åbner op
for beskuerens krop, din krop.Vippen gør plads til, at du
kan forestille dig, hvordan du kunne agere. Fraværet af
kroppen som motiv inviterer din krop som medspiller;
som den anden halvdel, der afgør værkets betydning.

A R B E J D S S P Ø R G S M Å L :

– Hvad gør rummet ved vippen, og hvad gør vippen ved
rummet?
– Hvordan opfatter du det umulige spring, tragisk eller
komisk?
– Hvordan spiller værket på modsætningerne ude/inde?
– Hvad betyder din tilstedeværelse i rummet for værkets
betydning?
– Hvordan forholder titlen Magtesløse strukturer sig til
vippen?
– Lav et koncept til et stedsbestemt værk, der også er af-
hængigt af beskuerens krop og placering i rummet!
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Michael Elmgreen (1961) og Ingvar Dragset (1969), Powerless structures / Magtesløse strukturer,
fig. 11, 1997. Installation, blandede materialer: MDF-træplader, spraylak, blå vinyl, aluminiumsstige, 82 x 65 x 200 cm
Curtesy Galleri NicolaiWallner, København
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