
 

 

Klee & Cobra 
30.09.2011- 08.01.2012 
 



 

 

 

              

 
Klee & Cobra 
30.09.2011- 08.01.2012 
 



 

 LÆRERVEJLEDNING / KLEE & COBRA 30.09.2011- 08.01.2012 /  / SIDE 3

 

Hvad er Louisianas lærerpakke? 

 
 
 
Velkommen til Louisiana Undervisning! 
 
Her er et undervisningsmateriale, som består af følgende: 
 
En lærervejledning: 
 

   Introduktion til udstillingen Klee & Cobra 
   Gennemgang af et udvalgt værk 
   Forslag til litteratur, film og links 
   Beskrivelse af værkerne, som vises i powerpointen 

 
En powerpoint præsentation: 
 

   Udstillingens mest centrale værker, samt perspektiverende billedmateriale 
 
Hvordan bruger jeg Louisianas lærerpakke? 
 
Lærerpakken henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at introducere deres elever til Klee 
& Cobra. Den kan anvendes i folkeskolen, gymnasiet, HF og VUC samt seminariet.  
 
Lærerpakkens powerpoint giver dig mulighed for at vise udstillingens værker i klassen. Brug 
lærerpakken som introduktion FØR et besøg på Louisiana. Eller brug den som opsamling og 
perspektivering EFTER et besøg. Lærerpakken kan naturligvis også bruges uafhængigt af et 
besøg. 
 
 
 

Praktiske oplysninger 

Bestil 1- eller 2- timers undervisningsforløb på Louisiana på tlf. 4919 0719, tirsdag til fredag 

mellem kl.  9-14, pris 1 time: kr. 350, - og 2 timer kr. 750,- . Undervisningen i begge forløb foregår 

ude i udstillingen. Læs mere på louisiana.dk/undervisning.  

 

Ved besøg på egen hånd skal klassens ankomst anmeldes i forvejen. Det er muligt at bestille 

borde i cafeen til at spise den medbragte frokost. Når du besøger Louisiana med din klasse, 

forventer vi, at du som lærer følger med klassen rundt i udstillingen. Al Louisianas undervisning 

er dialogbaseret, hvilket gælder i forhold til eleverne, men du er også velkommen til at deltage. 

 

         

 
Karel Appel, Spelende 

Kindern (legende børn) , 

1950 
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Paul Klee, Christkind mit gelben Flügeln                     Paul Klee, Engel von Stern (Engel fra  

(Juleengel med gule vinger), 1885                                stjernen), 1939 

Klee – et radikalt kunstsyn 

Kunstneren Paul Klee fik i 1902 en ny interesse for sine egne børnetegninger, som hans søster 
Mathilde havde gemt. ”Til dato de bedste af mine værker, ” sagde Klee om de tegninger han 
havde skabt fra han var tre til fem år gammel. I 1911 lavede Klee en værkfortegnelse over sin 
kunst, og her valgte han bl.a. at medtage 18 af disse tidlige tegninger. Han viste således som 
noget nyt, at kunstnerens værkproduktion ikke længere burde begrænses til voksenalderen.  

Kan en kunstner gå i barndom? 

At samle på børnetegninger og bruge dem som forlæg og inspiration til egen kunst gjaldt ikke 
bare Klee, men også de senere Cobra-kunstnere som Karel Appel, Corneille og Asger Jorn.  
Cobra-kunstnerne eksperimenterede med tubefarverne og materialernes fysiske og stoflige 
virkninger på samme måde, som når børn maler med fingrene. Når kunstnerne ville male 
spontant, forsøgte de at tilsidesætte alle rationelle kræfter. Det handlede om at betragte kunsten 
som handling frem for som produkt. Klee var også radikal på det område, idet han til tider malede 
med bind for øjnene. Samme længsel efter at lade psyken få frit løb havde Cobra-kunstnerne i 
den kunstneriske arbejdsproces. De efterstræbte en mental tilstand som mennesker i trance eller 
hypnose eller børn, der spontant leger med farven uden hensyntagen til resultatet. 
 
Både Klee og Cobra-kunstnerne opfattede kunsten som en primitiv og antiæstetisk drivkraft. 
Derfor var koblingen til barnets visuelle udtryk nærliggende, fordi de mente, at børns billeder ikke 
var bundet af normer og love, og barnets undersøgende, legende tilgang til verden, var noget 
kunstnerne kunne identificere sig med.  
 
Klees og Cobras idealisering af børnekunsten skyldtes et ønske om at frigøre sig fra de 
akademiske og borgerlige samfundsidealer, uden at det helt lykkedes kunstnerne at forkaste  
de eksisterende principper for at skabe og opleve kunst. Fx indrammede de stadig værkerne 
med henblik på, at de skulle udstilles på museer, og mange værker var også malet på lærreder, 
præcis som tidligere tiders kunstnere havde gjort det. Men opgøret med traditionen kan skildres 
på to måder. Dels ved at kunstnerne efterlignede den såkaldt primitive kunst, herunder 
etnografiske masker. Dels ved at de tog direkte afsæt i barnets billedverden, som de opfattede 
som mere naturlig og sand. Klee og flere af Cobra-kunstnere var dog samtidig opmærksomme 

 
Paul Klee, mit grünen Strümpfen 

(Med grønne strømper), 1939 
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på, at kunst altid kræver en bevidst og æstetisk refleksion over stoffet. En refleksion, som altid vil 
opstå på afstand af børnenes reelle oplevelses- og erfaringsverden. Klee og Cobras projekt var 
derfor også på mange måder et utopisk projekt, for spørgsmålet er, om det virkelig lykkedes 
kunstnerne at indleve sig i børnenes reelle univers? Eller om det netop er forskellen på barnets 
og den voksne kunstners tilgang til billeder, der er værd at undersøge nærmere?  

Klee i Berlin og Bern 
Kunstneren Paul Klee blev født i Bern i Schweiz i 1879 og døde i 1940, 61 år gammel. Klees 
kunst er eksperimentel og i dialog med flere forskellige stiltraditioner, ismer og skoler. I tiden op 
til 1911, kan mange af hans værker minde om tidligere modernistiske kunstnere som fx Paul 
Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh og Gustav Klimt, mens hans senere kunst er i tråd 
med den tidlige tyske ekspressionisme, dadaismen og konstruktivismen. Klee var sammen med 
Kandinsky en af de ledende frontfigurer ved Bauhaus-skolen. Her underviste han fra 1921 og 
frem til 1931, hvor han blev ansat som professor ved kunstakademiet i Düsseldorf. Tiden i 
Düsseldorf blev kort, idet han blev afskediget af nazisterne allerede i 1933, dvs. samme år, som 
de kom til magten. Det var endda kun et år efter, at de havde lukket Bauhaus-skolen. Klee var 
således en af de første kunstnere, hvis værker officielt blev fordømt af naziregimet. Det 
resulterede i, at han flygtede tilbage til Bern, hvor hans far og søster stadig boede. Hans 
interesse for primitivismen kan også ses som et modsvar til de fremherskende fascistiske og 
nazistiske strømninger i tiden. 
 
 

 

Cobra er en form 
for kunst, der stiler 
mod barndommen 
…med de midler, 
som er til rådighed 
for voksne 
 

(Pierre Alechinsky) 

                                   

Cobra-medlemmer ved Høst-

udstillingen, København, 

1948 

Cobra – en slange i efterkrigstiden 
Kunstnersammenslutningen Cobra blev stiftet i 1948 i Paris i forbindelse med afholdelsen af 
”Den Anden Internationale Surrealist-konference”, som var arrangeret af André Breton og 
sammenslutningen ”Le Surrealisme Révolutionaire”. Hovedtemaet for konferencen var 
surrealisternes forhold til kommunistpartiet, og det var et emne, som generelt optog de franske 
kunstnere. Dannelsen af Cobra skal ses i lyset af konferencen, hvor mange kunstnere (specielt 
fra de mindre lande som Holland, Danmark og Belgien) følte sig overset i forhold til de franske. 
Det var akkurat denne interne konflikt, der fik den belgiske kunstner Christian Dotremont 
sammen med Asger Jorn til at foreslå etableringen af en ny kunstnersammenslutning, som skulle 
samarbejde på tværs af Belgien, Danmark og Holland. Dotremont foreslog at samle gruppen 
under navnet Cobra, som er en forkortelse af Copenhagen, Bruxelles og Amsterdam. 

 
Paul Klee, Dessau, april, 1933, 

udsnit. Fotograf: Franz (Boby) 

Aichinger 
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Bevægelsen bestod dog hurtigt af kunstnere fra Island, England, Sverige, Tyskland, USA og 
Ungarn, og afgrænsningen af selve bevægelsen er derfor i sig selv problematisk.  
 
I 1951 blev Cobra-bevægelsen opløst, men det betød ikke, at kunstnerne ændrede stil. Mange af 
de tidligere medlemmer fortsatte hver især den samme kunstneriske linje som under 
kunstnersammenslutningens storhedstid. Egill Jacobsen malede fx konsekvent maskemotiver fra 
1935 og helt frem til sin død i 1998. Andre af de mere ekspressive kunstnere, som Pierre 
Alechinsky, Karel Appel og Carl-Henning Pedersen tog ufortrødent afsæt i de kunstidealer, som 
de havde udviklet i tiden med Cobra. De var alle helt frem til 1990’erne fortsat optaget af 
børnetegningerne som deres primære inspirationskilde. Det er således heller ikke underligt, at 
mange kunsthistorikere først har betragtet Cobra-bevægelsen som en veldefineret 
kunstnersammenslutning efter dens endelige sammenbrud i 1951. Kunstnernes individuelle 
karrierer og anerkendelser kom først efter Cobra-gruppens opløsning, selvom billederne som 
sagt lignede dem, som de allerede havde produceret adskillige år tidligere.  

Børn og kunst  
Inspirationen fra børnenes univers i form af tegninger og fri leg kommer ikke kun til udtryk i Paul 
Klee og Cobra-bevægelsens kunst. Andre kendte kunstnere og kunstbevægelser fx Pablo 
Picasso, Jean Dubuffet og surrealisterne var også inspireret af børnenes måder at udtrykke sig 
på. At der generelt var en stigende interesse for barnets frie leg i første halvdel af 1900-tallets 
ånds- og kulturliv afspejles først og fremmest ved, at historikere, psykologer og sociologer 
gradvist begyndte at udforske, idealisere og videnskabeliggøre barnets adfærd. Det står i 
kontrast til tidligere tider, hvor man opfattede børnene som ufuldendte kopier og 
miniatureudgaver af voksne.  
 
 

 

Vi vil begynde forfra 
ligesom et barn 
 
(Karel Appel) 

          Karel Appel: Uden titel, 1949 

Egill Jacobsen, Gul maske, 

1950 

 
Henry Heerup, Maske, 1950 
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Barndommens barndom 
I år 1900 udgav den svenske kvindeforkæmper Ellen Key Barnets Århundrede; en bog som blev 
meget populær under 1. Verdenskrig. Men også den hollandske historiker Johan Huizingas bog 
Homo Ludens (Det legende menneske) fra 1938 viser en ny interesse i første halvdel af det 20. 
århundrede for legens historiske betydning. Den bog blev læst flittigt af både Asger Jorn og 
Constant Nieuwenhuys, som begge var medlemmer af Cobra. Tanken om barnet som det 
oprindelige, uskyldige, naturlige, sunde og uberørte i verden kom allerede antydningsvist til 
udtryk i oplysningstiden og romantikken.  
 
I slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet begyndte man gradvist at beskrive børnene ud 
fra ideen om, at de var frie selvstændige individer med egne meninger, tanker og behov bl.a. i 
Jean Jacques Rousseaus roman Émile fra 1762, François Marie Charles Fouriers politiske 
skrifter fra slutningen af 1700-tallet og i Friedrich Fröbels pædagogik fra starten af 1800-tallet. 
Disse forskellige tænkere kan bruges som eksempler på, hvordan barnet efterhånden blev tildelt 
en mere betydningsfuld rolle i kultur- og hverdagslivet. I Danmark var Fröbels ideer særligt 
populære. Den første børnehave med undervisning efter hans pædagogiske principper åbnede 
allerede i 1871 på Marmorpladsen i København, samme år som startskuddet til det moderne 
gennembrud blev varslet med Georg Brandes’ berømte foredrag.  

Naturvidenskabens blik på barnet 
Kun få var imidlertid optaget af spørgsmål om børnenes leg og adfærd, før psykologien blev 
introduceret af Sigmund Freud omkring år 1900. De få optegnelser om børneadfærd, som vi 
kender fra 1800-tallet, bygger hovedsageligt på naturvidenskabelige observationer. Charles 
Darwin og hans elever var således nogle af de første videnskabsmænd, som interesserede sig 
for børnenes adfærd. De undersøgte - i øvrigt ligesom Cobra-bevægelsen - børnenes tegninger, 
lege og sprog ud fra antagelser om, at man gennem studierne af børn samtidig kunne opnå 
større viden om de såkaldt primitive stammekulturers livsformer. Børnene og naturfolkene blev 
sidestillet, og de indgik i en fælles evolutionsteori, svarende til den man brugte til beskrivelsen af 
dyrearternes oprindelse. Børn og stammefolk blev opfattet som stadier på vejen mod de senere 
civilisationer, og de optrådte som første led i enhver kulturhistorie. Det er ikke tilfældigt, at man 
stadig ofte beskriver for eksempel Grækenland, Byzans og Rom som alle kulturers og 
civilisationers vugge. På det niveau lå Klee og Cobra-kunstnernes tanker også i forlængelse af 
Darwins ide om, at børn og stammekulturer udgør fundamentet for civilisationens og dermed 
kunstens opståen.  

Kunst – det er for børn! 

Det var først med modernismen, at barnets billeder opfattedes som kunst. Helene Schmidt-
Nonne, elev af Paul Klee, udstillede i 1929 som en af de første børnetegninger som kunst på 
Bauhaus skolen i Dessau. Efterfølgende valgte Stedelijk Museum i Amsterdam at åbne et 
børnemuseum i 1946, et projekt som på mange måder kan opfattes som efterkrigstidens første 
og mest konsekvente modsvar på nazismens kritik af den frie børneopdragelse, modernismen, 
primitivismen og avantgardismen. Børnenes syn på kunst blev nu sidestillet med de voksnes og 
de fik nu også deres eget museum, hvor de kunne udfolde sig frit. I 1948 viste museet en stor 
udstilling af Paul Klees værker. Samme år udstillede museet over 100 børnetegninger under 
titlen Børn og kunst. Det er derfor heller ikke overraskende, at det var her, man viste den største 
og i dag mest berømte af Cobras egne udstillinger i 1949. 

 
Paul Klee, Knaben-spiele 

dabei ein Drache 

(Drengelege med en 

drage), 1939 

 
 
Paul Klee, Pferd am 

Waldsee (Hest ved 

skovsø), 1940 

 
 

 

Karel Appel, Kindje met 

bloemen (Lille barn med 

blomster), 1947 
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Om udstillingen Klee & Cobra 
Louisianas udstilling om Klee og Cobra sætter som noget nyt fokus på kunstnernes indbyrdes 
fællesinteresse for børnenes tegninger, frie udfoldelse og leg. Udstillingen består af flere temaer 
som for eksempel børn, akrobatik, dyr, masker og aggression. På trods af store forskelle de og 
bærende drivkraft for samfundslivet. Kunsten skal derfor tage del i hverdagslivet snarere end i de 
akademiske og museale miljøer, og det afspejles også gennem navnlig Cobra-kunstnernes store 
interesse for folkekunst og kitsch. Akrobatikken, masken, dyret og aggressionen var nogle af de 
konfliktfyldte temaer, som fra nu knyttede kunstnernes og børnenes forestillingsverdener tættere 
sammen, hvilket udstillingen også illustrerer.  

Litteratur, links og film 

 Bille, Ejler: ”Paul Klee” In: Picasso, Surrealisme og abstrakt kunst. Gyldendals 
Uglebøger, København 1966. 

 Jespersen, Gunnar: Cobra. Gyldendal, København 1974. 
 Jespersen, Gunnar: De abstrakte -Historien om en kunstnergeneration. 2. reviderede 

udgave. Forlaget Palle Fogtdal, København 1991. 
 Thorsen, Jens Jørgen: ”Cobra – Copenagen, Bruxelles, Amsterdam” In: Modernisme i 

dansk malerkunst. Palle Fogtdals Forlag, København 1987. 
 
Filmklip af Karel Appel i hans atelier: 
http://www.youtube.com/watch?v=hsxR8aT2Ob0 
 
Filmklip af of om Pierre Alechinsky: 
http://www.youtube.com/watch?v=3wI_fidfX94&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=FQsZONvjScE&feature=related 
 
Filmklip om Carl-Henning Pedersen 
http://www.youtube.com/watch?v=9reBBTDM188&feature=related 
 
Filmklip om of af Henry Heerup 
http://www.youtube.com/watch?v=Cn3yTsEKx_U 
http://www.youtube.com/watch?v=9b6XJy1Uouo 
 
 

 

 

  

Jan Niewenhuys: 

Slaapwandelende haan (Hane 

går i søvne), 1949 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Constant, Vogels (fugle), 
1949 



 

 LÆRERVEJLEDNING / KLEE & COBRA 30.09.2011- 08.01.2012 /  / SIDE 9

 

 

 

Asger Jorn: Lettre à mon fils 

(Brev til min søn), 1956/57 

 

Tæt på et værk:  

Asger Jorn: Lettre à mon fils (Brev til min søn), 
1956/57 
I det øjeblik du ser figurerne, ser figurerne dig. De stirrer alle på dig, som om de vil træde ud i 
livet. Det er, som om de ønsker at forlade billedets flade. Jorns billeder har mennesket i centrum, 
og det ses ved, at der næsten altid er tale om figurative malerier med undtagelse af nogle få og 
små malerier, som han skabte i begyndelsen af 1960’erne, og som han betegnede Luxus 
malerier.  
 
Brev til min søn er et typisk værk af Jorn. Det er ekspressivt, farvestrålende og stort. Og der er 
tale om et stort værk i dobbeltforstand. Billedet måler næsten 1,30 x 2,00 meter og blev dét 
værk, der sikrede Jorns internationale gennembrud, da det blev vist på udstillingen 50 ans d’art 
moderne i forbindelse med EXPO-udstillingen i Bruxelles i 1957.  
 
I Brev til min søn er noget af det første vi ser figurerne, som stirrer på os i nederste højre side af 
billedet. Disse figurer minder netop om den måde, hvorpå børn ofte afbilder sig selv. Den store 
figur øverst i maleriet er derimod forsynet med en stor rød plamage under øjnene, og den virker 
derfor voldsommere og langt mere dominerende end de mindre figurer i billedet. Den store figur 
ligner et barns tegning af en kvinde med rød læbestift. Læbestiften er en af de simple koder, der 
får et barn til at skelne fx en kvinde fra en mand eller en voksen fra et barn. Kvinden er her 
placeret ved siden af en sortprikket fugl, og under kvinden og fuglen ser vi en lille pige med en 
kjole. At børn ofte fremstiller sig selv og deres forældre er et velkendt fænomen. I Brev til min 
søn har Jorn tydeligvis forsøgt at male sig ind i en følelse af at være barn igen, men det er 
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kvinden og ikke manden, der er fremhævet som den primære voksne. Jorn har malet scenen på 
en måde, så man ikke fornemmer ham selv i billedet, selv om han har malet hilsnen. 
 
At male på barnets præmisser er også ensbetydende med, at Asger Jorn må opløse den 
perspektiviske orden til fordel for en fremhævelse af de simpleste billedkoder. Skæg, læbestift og  
kjole er symboler, der kan bruges til at adskille køn, mens indbyrdes størrelsesforhold figurerne 
imellem kan signalere forskellige magtpositioner herunder forskelle på det at være barn og 
voksen. Jorn har ligesom børn opløst det klassiske perspektiv til fordel for et sideordningsprincip 
af figurerne. Flere af dem overlapper derfor også hinanden, mens andre er delvis opløst, enten 
fordi de er blevet overmalet som i billedets venstre side, eller fordi de kun kan anes som helt løse 
konturstreger som i billedets højre side. Denne dynamik mellem det figurative og nonfigurative 
findes i langt de fleste af Jorns senværker, som det for eksempel også er tilfældet i Døddrukne 

danskere (1960), Figur (1960) og Øjets blikstille (1971), som alle indgår i Louisianas faste 

samling. 
 
Brev til min søn kredser om de relationsspil, der opstår i grænsefelterne mellem det at være 
voksen og barn, far og søn, kunstner og familiefar. Det er oplagt at tage titlen alvorligt, og man 
kan betragte billedet som en visuel og malerisk hilsen til Jorns yngste søn Ole, som i øvrigt 
havde været indlagt med tuberkulose på samme tidspunkt som kunstneren selv. I 
kunstnerkredse kaldte man tuberkulosen for Cobra-sygen, fordi mange af medlemmerne led af 
sygdommen som følge af fattigdom og underernæring. Maleriet kan derfor også opfattes som en 
ydmyg hilsen til hans søn, fordi Jorn på familiens vegne valgte den økonomisk trange levevej 
med skørbug, tuberkulose, skilsmisser og personlige og kunstneriske kriser og konflikter til følge. 
Ligesom man gemmer postkort og breve for at bekræfte de personlige relationer mellem 
mennesker, forsøger Brev til min søn at forankre det familiære slægtskabsbånd på tværs af tid 
og rum. Brevet repræsenterer en særlig gestus, som giver modtageren og afsenderen en følelse 
af, at de er i forbindelse med hinanden på trods af store tidslige og geografiske afstande. Istedet 
for at skrive et brev malede Jorn en personlig hilsen til sin søn, brevet er forvandlet til et maleri; 
et kunstværk. Det er et unikt postkort skrevet i et forsøg på at koble til en fjern tid, til et fjernt sted 
- barndommens land. 
 
 

 

 

 

                      

Asger Jorn med familie og 

Corneille, Matie og Scanavino 

i Albisola, 1954. Fotograf: 

Henry Riemens 

 

 
Jorn fotograferet i Paris 

1957. Fotograf: Gunni Busck 
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 1. Constant Nieuwenhuys, Brændt jord I, 1951 
 
Værket er malet i samme år som Cobra-bevægelsen blev opløst; og opløsning er nok også det 
første man tænker på, når man ser billedet. Der er nemlig ikke bare tale om et ekspressivt, 
figurativt; men også et dystert maleri. Billedet er således et eksempel på, at Cobra-kunstnerne ikke 
kun udtrykte sig gennem farvestrålende motiver. Constant var ligesom sine kunstnerkollegaer i 
Cobra-bevægelsen påvirket af krigens rædsler. I Brændt jord I viser Constant ligesom Jorn gør det 
i Stalingrad og Ørnens ret, at krig og aggression var en integreret del af den kollektive 
efterkrigstidserfaring.  

  

 

 2. Asger Jorn, Ørnens ret, 1950 
 
Frygten og aggressionen skriger ud af Ørnens ret, et billede som Jorn malede kort efter sit ophold i 
det Danske hus i Paris, hvor han i en periode boede sammen med Robert Jacobsen. Jorn var 
fattig, og Cobra-bevægelsen var så småt under afvikling, da billedet blev til. Billedet indeholder et 
budskab om ørnens ret til at dræbe for sine unger, hvilket dengang nemt kunne lede tankerne hen 
på både 2. Verdenskrig og til de nye politiske storkonflikter under koldkrigstiden. Jorns ørn blev 
formet som en paddehattesky, som i et malerisk brag fylder hele den øverste del af billedfeltet.  

 3. Asger Jorn, Stalingrad, 1957-60, 1967, 1972 
 
I Jorns hovedværk Stalingrad er al figuration delvist opløst. Billedet er ligesom Ørnens ret et 
politisk motiv, der har afmagten, frygten og døden i centrum. Titlen knytter sig til den ødelæggelse 
under 2. Verdenskrig af det, der før var byen Stalingrad. Slaget var en katastrofe af et sådant 
omfang, at billeder kan synes umulige. Jorn bemærkede ” I sådant et slag dominerer det 
menneskelige aspekt, at så mange dør på hver side, at man ikke længere kan tage parti.” 

 

 4. Anselm Kiefer, Den sovende i dalen, 2010 
 
Oplevelserne fra 2. Verdenskrig har påvirket mange kunstnere efter Cobra og det ses også tydeligt 
i Kiefers malerier som her i Den sovende i dalen fra 2010. Værket viser ligesom Jorns Stalingrad 
en slagmark i sne.   
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 5. Paul Klee, Sie brült, wir spielen (Hun brøler, vi leger), 1928 
 
Billedet minder på mange måder om børnenes frie figurtegninger, hvor stregerne slynger sig ind 
og ud af hinanden. Men Klees maleri ligner også Cobra-kunstnernes automattegninger, som blev 
fremstillet ud fra ideen om, at man kunne opnå en mere ægte og fri kunst end den borgerlige ved 
at lade blyanten løbe frit henover papiret uden at træffe bevidste valg. Derudover er Klees billede i 
øvrigt i dialog med hulemalerierne fra palæolitisk tid for omkring 25.000 – 10.000 år f.Kr. Her var 
det i modsætning til Klees løver dog typisk tale om mammutter, hjorte, heste og urokser. Farverne 
og stilen i Klees maleri har stadig mange paralleller til hulemalerierne, fx når Klees løver slynger 
sig ud og ind af hinanden uden brug af nogen form for centralt perspektiv 

 

 6.  Hule i Tito Bustillo (Magdalenian kultur, palæolitisk stenalder, ca. 12.000-15.000 f.Kr.) 
 
I den ældste stenalder afbildede man ofte mennesket og dets relation til naturen. Jagten er altid 
den centrale tematik, og man ser ofte mennesker afbildet med våben som buer, pile og spyd. At 
billederne findes langt inde i grotter og huler kan skyldes nogle særlige ritualer omkring jagten. 
Men det kan selvfølgelige også skyldes at eventuelle motiver på fx træer eller i jorden naturligvis 
vil være gået tabt for bestandigt. 

       

 7.  Asger Jorn, Grundtegning, 1946 
 
For mange Cobra-kunstnere var automattegningen en måde, hvorpå man kunne skabe helt 
spontane kunstværker ligesom børnene. Man lod således blyanten eller pennen føres uden stop 
hen over papiret uden at overveje det efterfølgende resultat. På den måde mente man, at kunst 
lidt som psykoanalysen kunne frigive spontane kræfter i sindet. Denne teknik udgik oprindeligt fra 
surrealisterne i Frankrig, og i Danmark var mange kunstnere heriblandt Ejler Bille, Asger Jorn og 
Richard Mortensen meget optaget af automattegningen som teori og metode. 

 8. Egon Mathiesen, forsiden til tidsskriftet Helhesten, 1941 
 
I 1941 udgav en række danske kunstnere i samarbejde med arkæologen P.V. Glob og arkitekten 
Robert Dahlmann Olsen tidsskriftet Helhesten, som på mange måder var den danske forløber for 
Cobra-bevægelsen. Navnet Helhesten refererer generelt til gruppens interesse for sagn, myter, 
børnetegninger og primitiv kunst og specifikt til et sagn, der handlede om, at når man først havde 
set Helhesten, så vidste man, at døden var nær. Navnet til tidsskriftet var derfor valgt som et 
modsvar til nazismen, som man på subtil vis tog afstand fra gennem tidsskriftet. Det indeholdt 
adskillige artikler om børnetegninger, masker og primitiv kunst i bredere forstand. Forsiden til det 
første tidsskrift blev tegnet af Henry Heerup senere fulgte forsider af andre danske kunstnere 
heriblandt Ejler Bille og Carl-Henning Pedersen.   
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 9. Høstudstillingen, 1948 
 
Cobra-bevægelsens medlemmer udstillede for første gang sammen i 1948, og det foregik i 
samarbejde med den danske kunstnersammenslutning Høst. Fotoet er et af de eneste, der findes 
af denne begivenhed, og dette eksemplar har tilhørt Carl-Henning Pedersen som både har skrevet 
og tegnet på det. Fotoet viser fra den bagerste række fra venstre Sixten Wiklund, Ernest Mancoba, 
Carl-Henning Pedersen, Erik Ortvad, Ejler Bille, Knud Nielsen, Tage Mellerup, Åge Vogel-
Jørgensen og Erik Thommesen. Den mellemste række: Karel Appel, Tony Appel, Christian 
Dotremont, Sonja Ferlov Mancoba og Else Alfelt. Forreste række: Asger Jorn, Corneille, Constant 
og Henry Heerup, der sidder og spiller på blokfløjte.  
 

 

 10. Arkitekthytten i Bregnerød, dekoreret af Cobra-kunstnerne, 1949 
 
Fotografiet viser et af vægmalerierne fra Arkitekthytten i Bregnerød i Nordsjælland.  Dette maleri 
blev udført af Carl-Henning Pedersen, mens døren blev dekoreret af Asger Jorns syvårige søn 
Klaus. Billedet fra hytten er en af de få dokumentationer fra udsmykningsarbejdet, som er blevet 
bevaret. Hele dekorationen blev senere overmalet af en flok spejderdrenge på nær nogle få af 
loftspartierne, som i dag befinder sig på Sophienholm.  

 

 11. Asger Jorn, Echaurren Matta og Jorns søn. Tegning uden titel, 1955 
 
Ligesom i Arkitekthytten i Bregnerød findes der enkelte eksempler på, at Cobra-kunstnerne 
tegnede og malede billeder i direkte samarbejde med børn (ofte deres egne). 

 

 12. Paul Klee, Weiss-braune Maske (Hvid-brun maske), 1939 
 
Masken fik en særlig betydning fro både Klee og Cobra, selv om andre kunstnere fx Pablo Picasso 
og Henri Matisse havde fundet interesse i navnlig de afrikanske masker allerede omkring 1906-07. 
De etnografiske masker blev symbol for noget oprindeligt mytisk og kultisk og derfor dyrket som et 
vigtigt motiv ved siden af børnetegningerne. Klees maskebillede fra 1939 viser en maske i dens 
reneste form. Den består nærmest kun af konturlinjer og nogle få prikker, og den er holdt i rødlige 
jordfarver og hvidt. Jordfarverne i Klees billede hører også til de ældst anvendte farver, som vi 
kender dem fra stammekulturer og forhistorisk tid, ikke mindst fra hulemalerierne. 
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 13. Felix Klee med sin far og mor i familiens have, Bern, 1914 
Klee gifter sig med pianisten Lily Stumpf i 1906 og året efter bliver Felix, deres søn født. Far og 
søn bliver nært knyttede, da Klee passer drengen en stor del af tiden, mens moderen tjener penge 
til familien gennem klaverundervisning.   
 

 

 14. Felix Klee, Landskab, tog og hav, 1913 
 
Paul Klee gemte ikke kun sine egne børnetegninger, men tog også udgangspunkt i sin søn Felix´ 
tegninger, som han samlede systematisk på. Paul Klee registrerede hans udviklingstrin i den i dag 
så berømte ”Felix Kalender”. I Felix-kalenderen kan man se, hvordan sønnens sproglige udvikling 
fandt sted som et parallelspor til hans tegneudvikling. Sproglig og malerisk udvikling kan således i 
denne optik opfattes som to sider af samme sag. 

 

 15. Paul Klee, Jernbanetog, 1939 
 
Paul Klee tegnede også mange tegninger med udgangspunkt i barnets univers. Denne lille tegning 
minder på mange måder om en tegning, som hans søn Felix havde tegnet i 1913. Klee samlede 
ligesom mange af Cobra-kunstnerne på børnetegninger, som han opfattede som lige så 
væsentlige som sine egne. 

 

 

 16. Paul Klee, Rosenvind, 1922 
 
I Rosenvind er det tegnsproget, der får indflydelse på billedbetydningen. Det er pilen, der viser 
vinden; dens diffuse eller omskiftelige retning og bevægelse som flagets blafren eller bådenes 
bevægelse på vand - et såkaldt indekstegn. Men billedet viser også andet end denne 
problemstilling, der handler om, hvordan billedet kan vise det, som unddrager sig direkte for vor 
visuelle erfaring og erkendelse. Billedet er en repetition af en tegning, som Klee selv havde 
fremstillet i sin egen barndom i 1889. Både tegningen og maleriet handler således om, hvordan vi 
som mennesker erfarer vores verden gennem visuelle koder og sprog. 
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 17. Paul Klee, Uden titel (fire blomster), 1889 
 

 

 18. Paul Klee, Negerblik, 1933 
 
Titlen virker utidssvarende og politisk ukorrekt. Billedet viser kun en brun plamage af tyk farve, 
hvori der sidder et enkelt stiliseret øje. Øjet er insisterende, som også titlen antyder, og det 
optræder som det eneste genkendelige motiv. Det ser lige så forundret og skeptisk på os, som vi 
ser på det. Det afbildede øje gør, at motivet forvandles fra at være nonfigurativt til at blive 
figurativt, og det er derfor det eneste centrale motiv. Øjet giver billedet liv, for uden menneskets 
blik ville dette billede som alle andre billeder ikke være til. Billedet er en urkraft, det er magisk, som 
Klee hævdede. Det primære og enkle i billedet bliver således til det mest avancerede på samme 
tid, fordi det er mødet med den andens blik, der gør, at beskuerens identitet samtidig bliver til. 

 

 19. Paul Klee, Uden titel (Elektrisk spøgelse), 1923 
 
Hånddukkerne kender de fleste af os, fra da vi var børn. Men det er de færreste af os, der har fået 
dem fremstillet af vores egne forældre. Klees hånddukker er lavet til hans søn Felix, og de 
stammer fra årene 1916-25. Alle har været i brug, før de blev kategoriseret som kunst. Klee 
fremstillede en stor mængde af disse sjove dukker, og han opførte ofte små teaterstykker med 
dem. Grænsen mellem ceremoni, kunst og legetøj ophæves derfor i disse små objekter. Dukker 
indgår i mange ceremonier blandt de fleste stammefolk i verden. Hos Hopi-indianerne anvender 
man for eksempel kachina-dukker i de religiøse ceremonier, mens andre stammekulturer bruger 
voodo-dukker til udrensning af onde ånder. Hos grønlænderne er tupilakkerne i dag gjort til kunst, 
selvom de oprindeligt tilhørte åndemanerens domæne.   

 

 20. Henry Heerup: Kat med fugl, 1950 
 
Heerups Kat med fugl er et eksempel på en af hans mange skraldemodeller. Denne værkkategori 
var Heerup selv med til at udvikle, selvom andre af Cobra-medlemmerne fx Karel Appel til tider 
også benyttede sig af denne udtryksform. Skraldemodellerne er en slags skulpturer, der består af 
flere forskellige materialer og fragmenter af forskellige ting, som sættes sammen på nye og 
kreative måder.  De kan derfor minde om stammefolkenes totemfigurer eller grønlændernes 
tupilakker, men også om børns glæde ved at samle brugte ting. Heerups skraldemodeller er ofte 
ligesom hans stenskulpturer delvist bemalede, selvom mange af dem efterhånden har mistet 
deres farver, fordi de ofte stod udenfor i hans egen have, før de blev solgt. Heerup er derfor også 
på mange måder en af de Cobra-kunstnere, hvis værker minder mest om børnenes 
frembringelser. Han boede og skabte kunst i sine to kolonihavehuse i Rødovre og Vanløse, som 
var indrettet kaotisk og mest af alt mindede om børnenes glæde for at bygge huler i naturen. I 
hans have var der for eksempel mere end 40 katte, og det må for ham have været et dagligt syn at 
se en af kattene fange en fugl, som det er tilfældet i Kat med fugl.   
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 21. Slangetegn fra Cobra-tidsskriftet nr. 10 
 
Spiralen og slangen er mytiske symboler som kendes fra mange stammekulturer. Hos Cobra-
bevægelsen blev spiralsymbolet og slangen igen knyttet sammen. 

 

 

 22.  Robert Smithson: Spiral Jetty (Spiralmole), 1970. 
 
Spiralen dukker op igen i 1970, hvor Robert Smithson udførte sin gigantiske landart skulptur i Salt 
Lake i Utah, Arizona. Salt Lake er forbundet med Stillehavet, og mange mormoner har tilbedt den 
som et mytisk, mystisk og helligt sted. Smithson brugte derfor bevidst spiralens form for at 
understrege det mytologiske i et område, hvor indianerne ofte har knyttet spiralen og slangen 
sammen i kultiske ritualer. At Smithson efterfølgende faldt ned med et fly og omkom, mens han 
var ved at fotografere skulpturen ovenfra, har næppe gjort stedet og spiralformen mindre mytisk. 

 
 
 
 
 
 


