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Henri Laurens:
Stor, stående kvinde med klæde
1928, bronze, 225 x 88 x 77,5 cm.

Af alle havens skulpturer er denne skulptur nok den let-
test tilgængelige, fordi vi med det samme genkender,
hvad den forestiller. En stor, frodig kvinde står midt i
parken i al sin nøgenhed. Hendes lange hår falder ned
over højre side af ansigtet, og i sine hænder holder hun
et klæde, der er gledet ned ad ryggen og nu smyger sig
rundt om hendes ankler. Hun står med samlede ben,
men det venstre er let bøjet, så hun hviler på det mod-
satte ben. Stillingen kaldes en kontraposto. Der opstår
således en kontrast mellem højre og venstre side. Hvor
højre side virker langstrakt og domineret af tunge linier,
er den venstre fuld af kurver. Overfladen er glat og
enkel i detaljen. I Europa har der siden Antikken eksiste-

ret en tradition for at fremstille nøgne kvindefigurer draperet med et klæde, stående i
en kontraposto. Laurens viser sit kendskab til traditionen samtidig med, at han spræn-
ger de klassiske rammer med sine sammensatte former.

Hvad fortæller kvindefigurens kropssprog?
Hvorfor har Laurens givet hende overnaturlig størrelse?

Henry Moore:
Liggende figur
nr. 5 i to dele
1963-64, bronze,

240 x 360 x 180 cm.

Henry Moore finder
ingen kraft i det form-
sprog, billedhuggerne i
Europa har udtrykt sig
gennem lige siden

Antikken. Han løser problemet ved at vende sig mod naturens egne former – de
såkaldte organiske former. Samtidig lader han sig inspirere af skulpturer fra fremmede
kulturer. Han er fascineret af de præ-columbianske figurer fra Mexico. Særligt figuren
»Chac Moal«, der forestiller en liggende regngud med svulmende former, gør så
stærkt indtryk på ham, at han fortsætter med at lave variationer over samme figur
resten af sit liv. Udover denne Liggende figur nr. 5 findes der på Louisiana to senere
variationer.
Liggende figur nr. 5 er kløvet i to dele. På den ene side er en del, der i formen min-

der om en blød overkrop (torso), afsluttet i et hoved, hvor ansigtet blot markeres
som to hårde flader. Forneden stritter lårene ud fra kroppen i hver sin retning. Over
for denne del ligger en mere massiv, knudret form, som om kroppen fortsætter videre
ud i to kraftige ben, hvor det ene hviler oven på det andet. Bløde kurver brydes af
hårde brudflader, der skaber et spændingsfelt i figuren. Mellem de to blokke kommer
landskabet til syne og trækkes ind i figuren. Overfladen er grov med mange ridser og
fordybninger, der får figuren til fremstå som et stykke natur – en gammel klippeblok –
frem for en bronzeskulptur. Samtidig forestiller den liggende figur en kvinde. Moore
sammenkæder kvinden og naturen og ser dem som symbol på frugtbarhed og livskraft.
Moore mener, at 1. og 2.Verdenskrigs ødelæggelser fordrer andre idealer end heroiske
mandsfremstillinger.

Hvordan åbner og lukker skulpturen sig? Hvordan forholder den sig til landskabet?
Find museets to andre Moore-skulpturer (Liggende figur, 1969-70, og Liggende figur,
1974-75). Hvad har de til fælles, og hvad gør dem forskellige?

Hvilke skulpturer kender du fra de steder,
du kommer til hverdag?
Har du nogensinde spekuleret over, hvorfor
de er blevet stillet op?

Gennem historien er en vigtig
grund til at lave skulpturer menne-
skers ønsker om at ære guderne og
skabe forbindelse til dem. Men et
par eksempler viser, at måderne,
det bliver gjort på, er forskellige: De
gamle grækeres skulpturer ligner
mennesker; men helt overnaturligt
smukke mennesker, der er guderne
værdige. Indianernes totempæle og
vikingernes vældige runesten med
fine, slyngede mønstre er andre
måder at nå guderne på gennem
skulpturen. I den kristne kirke er
der i lange perioder forbud mod at
anvende skulpturer som gudebilleder
pga. frygt for, at kirkegængerne til-
beder skulpturerne i stedet for den
rigtige gud.
Parallelt eksisterer der skulpturer,

hvis formål er at hylde betydnings-
fulde personer, f.eks. en konge, kejser
eller en folkehelt. Disse skulpturer
kaldes statuer. Endvidere tjener
skulpturen til at markere en væsent-
lig begivenhed – en krig eller en
samfundsmæssig forandring. Skulp-
turer kan således vidne om en fæl-
les historie eller fælles idealer. Hvis
der opstår uenighed om den sym-
bolværdi, der knytter sig til skulptu-
ren, ender det ofte med, at skulptu-
ren bliver smadret eller fjernet.
F.eks. er alle de gamle statuer af
Lenin og Stalin skrottet i de tidligere
kommunistiske lande.
I dag og i løbet af de sidste 100

år handler skulpturerne sjældent
om guder, helte og historiske begi-
venheder, men snarere om de mere
abstrakte forhold, som gælder alle
mennesker. Hvordan oplever og for-
står vi størrelser som vores krop,
rummet omkring os og de kræfter,
vi er underlagt – tiden, tyngdekraf-
ten, forandringen, osv. ? Det er
spørgsmål, som skulpturerne i
Louisianas park også undersøger.

Skulpturparken
PÅ LOU I S I A N A
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Joan Miró: Personnage
1970, bronze, 200 x 120 x 100 cm.

Hvis man kender til Mirós malerier, kan man næsten tro, at en
af maleriernes figurer er trådt ud af lærredet og nu står midt i

Louisianas park. Figuren har de samme store, runde øjne og sam-
me pudsige krop med små, forsigtige arme og ben. Men en anden
del af kroppen – hans køn – virker til gengæld meget ufortrøden.
Miró begynder først at lave skulpturer på et sent tidspunkt i sit
liv. Han bruger et princip hentet fra surrealismen. Det kaldes

assemblage og indebærer, at kunstneren i stedet for at modellere
eller hugge skulpturens former frem skaber sin figur ved at finde
allerede eksisterende former og sætte dem sammen. En anden af
Mirós figurer består af benet fra en ødelagt dukke sat sammen

med en flettet strandtaske, der er blevet kørt over.
Til Personnage anvender Miró en form til kroppen, der

oprindeligt ikke er større end 3 cm. Men den er forstørret
mange gange, før figuren til sidst er støbt i bronze.

Hvilke former har Miró brugt til at lave sin figur?
Hvad har han tilføjet?

Hvordan henvender figuren sig til beskueren?

Joel Shapiro:Uden titel
1985-86, bronze, 426 x 368 x 330 cm.

Hvor enkel kan man lave en figur og stadig få os til at
genkende den som et menneske? Shapiro har ud af fem
aflange metalbjælker skabt en firskåren figur, der ser ud til
at læne sig bagover med armene strakt frem foran sig.
Selv om Shapiros figur ikke er andet end fem geometri-
ske blokke, ser vi den alligevel som en krop i kraft af en
idé om den menneskelige form, vi i forvejen har i vores
hoved.
Blokkens former henviser ikke til en krop i bevægelse,

men peger snarere på en balance-leg. De hviler ikke
vandret og lodret oven på hinanden, men holdes sammen
i en usikker balance, der truer med at bryde sammen.
Blokkene bærer stadig spor af det oprindelige materiale,
de er støbt i. Deres overflade afslører, at Shapiro har
anvendt samme groft tilskårne træbjælker, der normalt
anvendes som byggemateriale. I stedet for at understrege
sit eget arbejde med formene har kunstneren valgt at
bevare sporene fra maskinernes savklinger. Kunstneren
stiller sig dermed ikke i opposition til maskinen.
Figuren står plantet direkte på græsset uden sokkel og

deler samme verden som beskueren. Dette fællesskab
modsiges af figurens størrelse og abstrakte geometriske
form.

Sammenlign figuren med Moores figurer!
Hvorfor har værket ingen titel?
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Kort over Louisianas Skulpturpark

I Louisianas park findes mere end et halvt hundrede skulpturer skabt af kunstnere, der
i løbet af det 20. århundrede gennem deres skulpturer præger byer og parker i Euro-
pa såvel som Japan og Amerika. Når først en skulptur er stillet op i en park eller på
en af byens pladser, bliver den ofte stående i mange år. Af denne grund får skulpturen
en offentlig karakter. Den griber ind i det rum, vi til daglig færdes i. Her opfatter vi ikke
altid skulpturen som et kunstværk, vi stopper op og kigger intenst på.Vi fanger den i
et glimt, ligesom vi måske bemærker et hus i gadebilledet. Men i samme øjeblik den er
væk, lægger vi mærke til, at stedet er forandret.
De fleste mennesker er mere vant til at se på billeder end skulpturer. Hvad enten

det er tegninger, malerier, fotografier eller fjernsyn og computer, så er det alt sammen
billeder, man ser på en flade. Skulpturen adskiller sig ved at træde ud i rummet som et
tredimensionalt objekt – den udfolder sig ikke bare i højden og bredden, men også i
dybden. For at opleve en skulptur i sin helhed er beskueren derfor nødt til at bevæge
sig hele vejen rundt om den. Skulpturen har en »krop«, et ydre og et indre, ligesom et
menneske eller en bygning. Det gør den både fysisk nærværende og afhængig af det
rum, den befinder sig i. Det er umuligt at se skulpturen isoleret fra rummet omkring
den. I Louisianas park står skulpturerne i vidt forskellige omgivelser. Nogle er placeret i
nærheden af museets bygninger, i en skulpturgård eller ud til en trappe. Andre står frit
i haven. Men haven skifter karakter undervejs. Fra de velfriserede områder med store,
grønne plæner og sjældne træer kommer man til andre dele af haven, hvor naturen
vokser vildt på de stejle skråninger. Mange af kunstnerne har selv været med til at væl-
ge, hvor i haven deres skulptur er placeret.

Hvordan spiller skulpturerne sammen med deres omgivelser?
Udsigt over parken fra den gamle villa.

JEANARP
FRANKRIG 1886-1966

1 Coupes superposées,
1947. »Skåltræ«

2 Concrétion humaine sur
coupe ovale, 1948
Menneskelig konkretion på
oval skål

3 Vénus de Meudon, 1956
Venus fra Meudon

4 Seuil aux crénaux
végétaux, 1959/82
Tærskel-skulptur med
planteagtige kreneleringer

5 Seuil-réflection, 1960/82
Tærskel-skulptur : reflektion

MAX BILL
SCHWEIZ 1908-1994

6 Construction, 1937
Konstruktion

ALEXANDER CALDER
USA 1898-1976

7 Nervures minces, 1963
Spinkle ribber

8 Little Janey-Waney,
1964/76
Lille Janey-Waney

9 Almost Snow Plough,
1964/76
Næsten sneplov

CÉSAR
FRANKRIG 1921

10 La Victoire de
Villetaneuse, 1965
Sejren ved Villetaneuse

ENZO CUCCHI
ITALIEN 1950

11 Scultura Africa, 1985
Afrika-skulptur

JEAN DUBUFFET
FRANKRIG 1901-1985

12 Manoir d’essor, 1969/82
Dynamisk herresæde

MAX ERNST
TYSKLAND/
FRANKRIG 1891-1976

13 Le Grand assistant,
1967/74
Den store hjælper

14 La Grenouille, 1967/74
Frø

15 La Tortue, 1967/74
Skildpadde

GÜNTHER FÖRG
TYSKLAND 1952

16 Sieben Bronzestelen,
1988. Syv bronzesteler

SVENDWIIG
HANSEN
DANMARK 1922

17 Stående kvinde, 1964
StandingWoman

18 Siddende kvinde, 1964
SittingWoman

HENRY HEERUP
DANMARK 1907-1993

19 Frueform, 1936
Female Form

20 Nanna figur, 1936
Nanna Figure

21 Mor og barn, 1937
Mother and Child

22 Mand og kvinde, 1944
Man andWoman

23 Uden titel, ca. 1950
Untitled

24 Maske, 1950. Mask

25 Fugl, 1950. Bird

26 Nisse, 1950. Goblin

27 Kumme, 1950. Basin

28 Pjerrotpigen, 1950.
Pierrette

29 Hoved, 1951. Head

30 Rødovremanden, 1953
The Rødovre Man

31 Portrætbuste, 1957
Portrait Bust

32 Tumling, 1963.Toddler

33 Thors kat, 1964
Thor’s Cat

34 Vædderstele, 1965
Ram Stele

35 Solbarn, 1965
Sun Child

36 Troldkællinger, 1965
Witches

37 Maske, 1965
Mask

BRIAN HUNT
USA 1947

38 Daphne II, 1979

DANI KARAVAN
ISRAEL 1930

39 Square, 1982
Plads

PER KIRKEBY
DANMARK 1938

40 Tor II, 1987
Port II

41 Uden titel. Murstens-
skulptur, 1994
Untitled. Brick Sculpture

HARRY KIVIJÄRVI
FINLAND 1931

42 Viisasten kivi, 1963
De vises sten

43 Pieni monumentti, 1967
Det lille monument

HENRI LAURENS
FRANKRIG 1885-1954

44 Grande femme debout
à la draperie, 1928
Stor, stående kvinde med
klæde

JOAN MIRÓ
SPANIEN 1893-1983

45 Personnage, 1970
Figur

HENRY MOORE
ENGLAND 1898-1986

46 Relief No. 1, 1959
Relief nr. 1

47 Reclining Figure No. 5
(Seagram), 1963-64
Liggende figur nr. 5
(Seagram)

48 Reclining Figure, 1969-70
Liggende figur

49 Three Piece Reclining
Figure: Draped, 1974-75
Liggende draperet figur i
tre dele

ISAMU NOGUCHI
USA 1904-1988

50 Queen of Spades, 1986
Spar dame

GEORGE RICKEY
USA 1907

51 One Up One Down.
Oblique Variant IV, 1974
En op en ned, skrå variant
IV

NOBUO SEKINE
JAPAN 1942

52 Phases of Nothingness,
1970
Faser af intethed

53 Phases of Nothingness -
Cone, 1977
Faser af intethed - Kegle

HEIN HEINSEN
DANMARK 1935

54 Skulptur, 1986

RICHARD SERRA
USA 1939

55 Porten i slugten
1986

JOEL SHAPIRO
USA 1941

56 Untitled, 1985-86
Uden titel

TONY SMITH
USA 1912-1980

57 The Elevens Are Up,
1963

GEORGETRAKAS
CANADA/USA 1944

58 Self Passage, 1986-88
Træ og stål

WILLY ØRSKOV
DANMARK 1920-1990

59 Uden titel, 1979-80
Untitled



Max Ernst: Den store hjælper og
Frø set fra glasgangen.

En skulpturgård med Nobuo Sekine: Faser af intethed.
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Alexander Calder: Lille Janey-Waney
1964/76, jern, højde 474 cm.

Akrobater, linedansere og himmelrummets planeter giver Calder mange ideer til at skabe
skulpturer. Fælles for dem er, at de hele tiden er i bevægelse, og at denne bevægelse tilsyne-
ladende foregår næsten frit i rummet. Men usynlige kræfter bestemmer i sidste ende,
hvordan de bevæger sig. I sine skulpturer ønsker Calder ikke bare at vise bevægelsen,
men også at indfange den og synliggøre de kræfter, som bevægelsen er bundet af.
Lille Janey-Waney er en skulptur i to dele. Den bærende del er en høj, rød jernsokkel

formet af tre spinkle, buede ben. Soklen samler sig i en spids, og i dette punkt balancerer
en vandret metalstang. Forrest på stangen er fire farvestrålende metalstykker fastgjort –
to hvide cirkler og to blødt formede trekanter i blå og gul. Vinden skubber stangen i nye
retninger og sætter de små metalstykker i bevægelse.Til trods for figurens grad af
abstraktion gør Calder skulpturen menneskelig ved at give den knap så »lille« Janey-
Waney et rigtigt navn, der oven i købet lyder som et kælenavn.
Calder arbejder med to slags skulpturer : Mobilen og stabilen. Mobilen er en bevægelig

skulptur, der svæver i luften ligesom en uro og påvirkes af luftens bevægelser. Stabilen hvi-
ler på jorden og forandrer sig ikke. Med Lille Janey-Waney kombinerer Calder mobilen og
stabilen og skaber således en udendørs skulptur i bevægelse.

Hvilke kræfter i rummet gør skulpturen opmærksom på?
Hvordan virker det, at skulpturen er bemalet, og hvorfor er skulpturer sjældent det?
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Alexander Calder: Spinkle ribber
1963, jern, 358 x 305 x 346 cm.

Calders stabile ser næsten ud som om, den er skåret i
papir ; så skarpe og lette er dens former. Men i virkelig-
heden er skulpturen lavet af ca. 1cm. tykke, sorte jernpla-
der, der er svejset sammen. Calder har i kraft af sin ud-
dannelse som ingeniør mulighed for at eksperimentere
med skulpturer konstrueret af jernplader, der for ham er
et mere tidssvarende materiale i forhold til de traditio-
nelle materialer inden for skulptur : Bronze, sten og træ.
Til denne stabile Spinkle ribber har han sammenføjet

seks jernplader. Hver enkelt plade skærer en klar figur ud
i rummet. En plade i én retning kobles til en plade i en
anden retning i spidse vinkler.To af pladerne løber i blø-
de buer mod jorden modsat de øvrige, der hidsigt sky-
der til vejrs. Konturerne er knivskarpe og rene. Skulptu-
ren har intet indre, den lukker sig om og skjuler. Alligevel træk-
ker stabilens linier beskueren hele vejen rundt om skulp-
turen. Rummet trænger ind fra alle sider. Figuren har
ingen sokkel, men rører kun jorden i punkter. Den tunge
jernkonstruktion hviler let på jorden.

Hvordan ville skulpturen fremstå, hvis den havde en
anden farve?
Forekommer figuren som en ren abstraktion?

Richard Serra:
Porten i slugten
1986, corteen-stål, to dele,

350 x 1200 og 350 x 1045 cm.

At skabe skulpturer til et bestemt
sted kaldes site-specific (stedsbestemt)
skulptur. Siden 70’erne har det været
en ny måde at arbejde med skulptur
på. Richard Serra er en af de mest
markante kunstnere inden for dette
felt og har til Louisiana valgt at placere
to massive stålplader neden for en stejl
skrænt. Som en port markerer de det
sted, hvor haven åbner ud mod den
udstrakte, grønne plæne og Øresund.
Umiddelbart ser værket uhyre enkelt
ud, men det ændrer sig i det øjeblik,
man bevæger sig ned ad skrænten og
gennem porten. Skulpturen flytter
opmærksomheden over på beskueren
og stedet. Den skærper vores blik
netop for landskabets kontraster ved
at markere overgangen og skabe en
langsom tilsynekomst af det vidtstrak-
te udsyn, som et kameras langsomme
eksponering.
Serra skaber sjældent værker til

steder i naturen, men foretrækker
byen. For byen er den »naturlige«
ramme om de fleste menneskers liv.
Han tænker på sine skulpturer som

fremmedlegemer, der skal forstyrre folk i den måde, de er vant til
at opleve deres omgivelser på.Ved at anvende de samme industriel-
le stålplader, der normalt anvendes til fremstilling af f.eks. tankskibe,
understreger Serra noget på én gang utilnærmeligt og samtidig
meget fysisk koncentreret. På Louisiana har naturen alligevel fået
tæmmet fremmedlegemet ved langsomt at nedbryde pladernes
overflade. Deres rustne farve smelter sammen med naturens.
Havens snegle har også taget værket i besiddelse og glider om
sommeren op og ned ad de store stålvægge og trækker lange
slimspor.

Hvordan påvirkes din krop og dit blik på vej gennem porten?
Hvad symboliserer en port?

Litteraturliste:
Alexander Calder: Louisiana Revy, nr. 1, 1995

Henri Laurens: Retróspective, Paris, 1992

Joan Miró: Louisiana Revy, nr. 3, 1998

Henry Moore: Louisiana Revy, nr. 1, 1959

Richard Serra: Skulptur: Malmö Konsthall, af

Stefan Germer, Malmö, 1991

Joel Shapiro: Joel Shapiro and Figurative Sculpture,

PaceWildenstein, L.A., 1996

Nobuo Sekine: A Message from Envionment Art Studio,

Process Architecture, Japan, 1992
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Nobuo Sekine:
Faser af intethed

1970, marmor og stål, 625 x 435 x 216 cm.

En forstenet sky eller en flyvende sten?
En rå marmorblok hviler oven på en seks
meter høj stålsøjle. Den rå natur er bragt
sammen med en perfekt geometrisk form.

Søjlen er så blank i overfladen, at den
næsten opløser sig i spejlbilleder af om-

givelserne, som søjlens fire sider indfanger.
Beskueren finder også sig selv spejlet i

søjlen og bliver derved suget ind i skulptu-
ren og gjort til en del af den.Vi befinder os
både inden i og uden for værket.Ved at

søjlen næsten flyder i ét med omgivelserne,
tilstræber skulpturen en virkning, hvor
stenen ser ud til at svæve frit i luften.

Kunstneren leger med vore vante forestil-
linger om, hvad der er let og tungt, muligt
og umuligt. Han ophæver forskellene. Her
kommer Sekines interesse for Zenbuddhis-

men frem. For i Zen gælder det om
gennem meditation at komme til en total
erkendelse og oplevelse af, at der ingen
forskel er mellem subjekt og objekt,

tomhed og fylde.

Har du oplevet øjeblikke, hvor du har følt,
at tyngdeloven er ophævet?

Hvordan ville det virke, hvis skulpturen var
placeret på en plads i byen eller

på en åben plæne?

Janet Cardiff:
LouisianaWalk # 14 1997.

Den stedsbestemte kunst tager en ny drej-
ning med Janet Cardiffs værk. Nu er det
fysiske objekt, skulpturen, forsvundet og
afløst af en serie lydsekvenser på et bånd,
beskueren lytter til på en spadseretur rundt
i parken. Hele opmærksomheden samler sig
nu om relationen mellem rum og beskuer.
Her griber Cardiffs lydbilleder ind og farver
vores oplevelse af det omgivende rum.

Vi ledes rundt i parken af hendes stem-
me og den tydelige genklang af hendes
skridt. Hun fortæller små brudstykker af
forskellige historier, der springer i tid og
rum. Båndet er indspillet således, at den
skaber en tredimensional reproduktion af
lyden, der får det til at virke som om, stem-
men kommer inde fra vores krop. Fortæl-
lingerne væves sammen af naturlig lyd,
optaget de steder hvor fortællingerne fore-
går. Indimellem blander uventede syntetiske
lydeffekter sig.

Cardiff udnytter den usynlige dimension,
som lyden udgør i vores måde at opleve
verden på. Med sin sammenvævning af lyde
og fortællinger trænger hun ind i vores pri-
vate tankerum og tvinger os til at se verden
med andre øjne.

Hvordan oplever du forholdet mellem lyd og
synsindtryk?

Lav dine egne lydrum til en tur gennem en
park!

Opgave

En plads eller park, du kender, skal
have en ny skulptur. Du sidder i
komiteen og har udvalgt en af
skulpturerne fra Louisianas park.
Forbered den tale, du vil holde, når
skulpturen skal indvies, hvor du
forklarer folk, hvorfor komiteen
netop har valgt denne skulptur.
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