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Tysk kunst
PÅ LOU I S I ANA

Sigmar Polke:
Man kan vel se hvad det er
1984, akryl/lærred, 223 X 300 cm

Man kan se hvad det er, fortæller titlen. Kan du se, hvad
billedet forestiller? Er det et fotografi eller et maleri?
Polke tager udgangspunkt i et fotografi, som han
forstørrer og overfører til lærredet.Avisbilledets raster
bliver i forstørrelsen til store prikker, der giver billedet
en flimrende overflade, der gør det vanskeligt at se,
hvad der foregår i billedet. Ved overførslen til maleri
skabes der usikkerhed i aflæsningen og tolkningen af
det, vi er vidne til i billedet. Denne usikkerhed
konfronterer os med måden, virkeligheden gengives på.
Kan virkeligheden indfanges på en sandfærdig måde?
Polke ser ikke blot rasterstrukturen som et struktu-

rerende element eller som et gitter, vi ser verden igen-
nem, men som billede på en samfundsorden, der ind-
passer alt i et strengt, retlinet system. På tysk betyder
raster også skema eller støbeform.

Georg Baselitz: Stenhoved
1991, olie/lærred, 300 x 250 cm

Baselitz maler et grønt gitter bestående af
kvadratiske felter. Gitteret deler billedet i for-
grund og baggrund; det åbne gitter antyder
et rum bag overfladen. Både det, maleren har
brugt til at ordne billedets elementer og
elementerne selv er synlige – men hvad er
det, gitteret er lagt hen over?

Griddet, altså gitterstrukturen, er siden
renæssancen et af de greb, kunstnerne bruger
til at indfange, ordne og skalere elementer i
forhold til hinanden, når det sete overføres til
lærredet. Baselitz gør som Polke dette ordens-
system til en del af billedets motiv. Han tager
os med ind i selve billedets tilbli- velse ved at
fremvise metoden, grebet. Med det viser han,
hvor svært det er at indpasse det sete, det
han ønsker at vise, i en struktur, et endeligt
billede.
Baselitz interesser sig for fragmentet; en

hånd, en arm eller et grid, der giver indtryk af
en struktur i billedet, en ramme uden ind-
hold, et afsæt mere end et motiv. Baselitz
arbejder i dette undersøgende felt, hvor han
på samme tid giver et strittende bud på et
motiv og peger på alt det, der unddrager sig
motivet og de kunstneriske greb.

Arbejdsspørgsmål:
Lav en sammenlignende analyse af Polkes og
Baselitz’ billeder!

Arbejdsspørgsmål:
Beskriv billedets motiv!
Hvordan opfatter du situationen i billedet?
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HVORDAN INDFANGE REALITETEN?

De tyske kunstnere, der er belyst i dette hæfte, problematiserer selve
det at indfange realiteten gennem kunsten. Det kommer til udtryk ved,
at de arbejder i spændingsfeltet mellem figuration og abstraktion. De
fleste af værkerne har figurative elementer, der dog ofte sløres, fordrejes,
twistes i retning af det abstrakte. Denne trang til at indfange en umiddelbar
realitet og samtidig underminere umiddelbarheden skal bl.a. ses på baggrund
af, at Tyskland langt tidligere end andre lande i den vestlige verden måtte gennem-
leve den krise, det afstedkommer at miste tilliden til billedet.

Filminstruktøren Leni Riefenstahl (Triumph desWillens, bl.a.) og arkitektenAlbert
Speer brugte med udsøgt stilsans billeder og scenografiske processioner til at
manipulere og forføre masserne som led i nationalsocialisternes propaganda.
Efter krigen oplevede man i Tyskland, en udpræget mistro overfor visuelle
iscenesættelser. Derfor har ordet også en højere status end billedet i
Tyskland. I årene efter krigen oplevede tyskerne et bombardement af
amerikansk kultur, som iTyskland i langt højere grad end i andre europæiske
lande udfyldte det kulturelle vakuum, der opstod i årene efter 2. verdens-
krigs rædsler.

Dette vakuum hang ikke blot sammen med en massiv fortrængning af værdierne
i det hidtil eksisterende åndsliv, men også med at tilliden til billedet som formidler

af en sand realitet var væk. Den nye udforskning af billedmediet blev derfor først for alvor påbe-
gyndt med den nye tyske billedkunst og film fra slutningen af 1970erne. De tyske kunstnere ud-
forsker det sorte hul, det ikke-repræsenterede rum i den tyske historie gennem deres kunst.
Derfor taler man om en gen-aktualisering afTysklands historie og især den katastrofale tid under
nazismen. Den tyske kunstner Anselm Kiefer udtalte i 1986: »Da jeg studerede, havde vi Pop Art.
Amerikanerne lettede tyskerne for deres ansvar. De sendte os nødforsyninger og demokrati.Vores søgen
efter identitet blev udskudt. I 1945, efter »ulykken«, som det så lakonisk kaldes i dag, tænkte folk: nu
begynder vi forfra.Tiden frem til denne rekonstruktion omtales som et nulpunkt,men sådan et findes ikke,
det er nonsens. Fortiden var tabu, at rippe op i fortiden vakte kun afsky og modstand.«

Figurativ kunst:
Ordet figurativ stammer

fra det latinske ord »figura«,
der betyder legeme eller
form. Figurativ kunst
betyder kunst, der er
billedfremstillende eller

billeddannende.

Abstrakt kunst:
Abstrakt betyder at »trække
bort« på latin.Abstrakt er,
når der ikke er en direkte
forbindelse til virkeligheden.
Abstrakt kunst er kunst, hvor
der ikke vises genkendelige

genstande.

Günther Förg:
Syv Bronzesteler
1988, bronze,
230 x 120 (80) x 10 cm

Er der tale om store malerier
støbt i bronze, eller er det
skulpturer? Förg er optaget af at
undersøge forholdet mellem
den todimensionale flade og
det tredimensionale rum. Skulp-
turerne er flade, og i overfladen
er der indridset tegn, der ikke
umiddelbart er til at afkode. De
syv bronzesteler skaber et rum,
der leder tankerne i retning af
en gravplads, hvor stelerne er
rejst til ære for afdøde. Opstil-
lingen af skulpturerne inddrager
rummet som en vigtig medspil-
ler i oplevelsen af værket. De
svært afkodelige indridsninger
på stelerne giver rum for efter-
tænksomhed.

Arbejdsspørgsmål:
Hvilken stemning hensætter
værket dig i?
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Anselm Kiefer: Søjler
1983, blandede materialer/lærred,
280 x 280 cm

Har en brand hærget billedet?Vi ser en
sodsværtet ruin af en bygning. Ruinen toner
frem under brændte farver og halmstrå i bil-
ledets overflade, hvilket gør den stoflig og
grovkornet. Under den tykke overflade af
mudder og strå står den imponerende byg-
ning frem som en nøgen arkitektonisk struk-
tur. Bygningen er destrueret af branden, men
fremstår dog stadig som en klassisk bygning
med harmoniske proportions- og skalafor-
hold. Nazisterne nærede en forkærlighed for
den klassiske arkitektur og særlig det element
af storhed, der er forbundet med den. Kiefer
arbejder med en »affirmationsstrategi«, der
betyder, at han konfronterer både sig selv og
beskueren med et tabubelagt område eller
motiv i tysk bevidsthed. Her et arkitektonisk
udtryk som nazisterne yndede at anvende.
De mange stoflige lag i billedet understreger,
at vi foretager en arkæologisk udforskning af
det, der ligger langt nede i de dybeste (jord)-
lag. Det kulturelt fortrængte hentes ind i
kunstens felt, hvor det kan reflekteres.

Arbejdsspørgsmål:
I hvilken tidsramme vil du placere billedet?
Hvordan er forholdet mellem den individuelle
og den kollektive historie i Kiefers værker?

Anselm Kiefer: Jason
1989, bly, glas, tænder, slangeskind, 265 x 630 x 650 cm

Umiddelbart er Kiefers skulptur et paradoks. En flyvemaskine kon-
strueret af blyplader! Det, der skulle gøre det muligt for os at lette
over jorden og nå himlen, er tungt og jordbundent. Hvorfor vælger
Kiefer at lave et fly af bly? Siden den sene antik og middelalderen
er bly og Saturn blevet koblet sammen. Bly for det jordiske og
Saturn for det himmelske. Saturn er den mest langsomme og fjerne
planet og er derfor forbundet med bly, månen er forbundet med
sølv og solen med guld. (I alkymien er saturnisme navnet på bly).
Gennem bly- og Saturn-korrespondancen er Saturn endvidere for-
bundet med det maskuline, det sorte og jorden. Saturn rummede
stof af de fire elementer. I forhold til de fire temperamenter blev
Saturn forbundet med melankoli eller kreativitet, galskab og genialitet.
Kiefer bruger bly som billede på den kunstneriske proces.

Titlen Jason henviser til myten om Jason; inde i flyet er et slange-
skind, og oppe på vingen ligger der løse tænder. Ifølge den græske
mytologi er Jason en kongesøn, der må gå gruelig meget igennem
for at blive konge. Jason bliver sendt ud i verden for at erobre det
gyldne skind. For at få fat i det gyldne skind må han pløje og tilså
en mark med dragetænder. Op af hver dragetand vokser en kriger,
som Jason skal slå ihjel. Det lykkes til sidst Jason at overvinde
farerne og hente skindet.

Arbejdsspørgsmål:
Er der andre forbindelser mellem skulpturen og myten?

S E FORS IDEN
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NOTE
Hermannsslaget var et slag mellem Arminius
(Hermann), der var hærfører for tyskerne, og ro-
merne, hvor tyskerne i år 9 slog den romerske hær.
Dette slag er selvfølgelig meget betydningsfuldt
for den tyske historie og indskrev Tyskland i ver-
denshistorien. Arminius blev billede på den stærke
leder, der var i stand til at samle det tyske stam-
mefolk til en enhed og dermed klare sig over for
andre store nationer.Hermann blev frihedshelt og
et nationalt symbol, der fik central betydning i
årene 1808-1813, da det tyske område blev an-
grebet af Napoleons hære. Det blev tvingende
nødvendigt med en samlet modstand. Det lykke-
des Tyskland at mobilisere en sådan modstand,
hvilket førte til Napoleons afgørende nederlag
vedWaterloo i 1815. I Napoleonskrigene deltog
general Carl von Clausewitz, der fik stor berøm-
melse for sit 8-bindsværk Vom Kriege, der senere
skulle fungere som en militær bibel for Hitler. Da

Hitler kom til magten, blev Hermann-figuren bil-
ledet på det rene tyske blod (den ariske race),
som kæmpede for retten til den tyske jord, Le-
bensraum. Da Hitler kom til magten i 1933 og
holdt tale til det tyske folk, kaldte hanTyskland for
Hermannsland. Samme år påbegyndtes en nyTysk-
landshistorie med titlen Von Hermann bis Hitler, en
historieskrivning med særlig vægt på persondyr-
kelse.

Veje til verdens visdom Den tyske natio-
nalitetsfølelse blev stærkt understøttet i 1800-tal-
let af filosoffer, forfattere og musikere.Ved Napo-
leonskrigenes begyndelse, fik Fichtes Reden an die
deutschen Nation (1807) stor betydning for den
tyske nationalfølelses udvikling. Fichtes tanke var, at
hver nation har sin egen idé;Tysklands var den at
være menneskehedens befrier – en tankegang
som jo senere skulle få katastrofale følger. Digte-
ren Klopstock havde i 1767 skrevet et patriotisk

heltedigt over temaet »Hermannsslaget«. Senere
skrev Kleist og Grabbe hver et drama med navnet
Die Hermannsschlacht, fra henholdsvis 1808 og 1836.
Kampen mod Romerriget symboliserer i disse
dramaer kampen mod Frankrig. Digteren Stefan
George udgav i 1928 digtsamlingen Das Neue
Reich, hvis digte nazisterne inddrog i deres ideologi
og mytologi, hvilket var digteren dybt imod. Han
forlod derfor i 1933Tyskland for at dø i Schweiz.
Han ville undgå en officiel statsbegravelse i nazistisk
regi og dermed at få sine digte sat i forbindelse
med nazistisk propaganda. Stefan George optræ-
der i Kiefers billede i to udgaver; den unge digter
og den gamle – hvorved Kiefer også tematiserer
fortrydelsen og misbruget. I billedet har Kiefer an-
bragt en brændende ild helt centralt i billedet.
Denne ild skal virke rensende i forhold til alle de fal-
ske mytologier, disse hærførere og kulturperson-
ligheder mod deres vilje er indskrevet i.

Anselm Kiefer: Verdensvisdommens veje: Hermanns-slaget
1988-1990, træsnit, akryl/papir, 400 x 580 cm

Er det et stamtræ, og hvem er de mange portrætterede mennesker i så fald?Værket består af 35 træsnit,
portrætter af 35 forskellige personer. De 35 portrætter er fastgjort som blade på det store træs grene.
Portrætterne kan inddeles i to hovedgrupper ud fra billedets titel: Til »Verdensvisdommens veje« hører
filosoffer, forfattere og en enkelt musiker, mens der til »Hermanns-slaget« hører hærførere, krigshelte og
politikere. Om valget af personerne til disse billeder har Kiefer udtalt: »Jeg brugte disse personer, fordi magten
havde misbrugt dem«. På den måde genopliver han den allerede skrevne historie for at se ind i sprækkerne
af den almene historie.

Gennem billedets fortolkning af det forgangne skriver Kiefer en ny historie, der anlægger en lang række nye
perspektiver og derved tager de berørte emner ind til ny besigtigelse. Kiefers projekt er bl.a. at af-auratisere
historien, altså at bortskrælle dens aura. Han ønsker at skille sig af med myternes falske skin og finde frem til
en mere »sand« historie.

Arbejdsspørgsmål: Hvad bruger vi portrætter til?
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Joseph Beuys:
Honningpumpe på arbejdspladsen
1974-77, elektromotor, stål- og kobberelementer, plastikrør, honning,
variable mål

Værket består af to dele: en konkret installation og en ’åndelig’
del. Den oprindelige installation pumper ved hjælp af en
elektromotor, via plasticrør og slanger, honning rundt i forskel-
lige rum for til sidst at lade det nå tilbage til udgangspunktet.
Samtidigt bliver en stor margarinebunke bearbejdet af en
kobbervalse. I de rum, hvor honningen pumpes rundt, afholdt
Beuys en art skole, hvor han havde samtaler med folk.
Energi og transporten af energi er et centralt element i

værket: den cykliske bevægelse af honningen, der pumpes
rundt, så det faste stof bliver flydende, og den faste margarine
der ligeledes bliver flydende. Beuys kalder honningens strøm-
mende bevægelse for varmeplastik som udtryk for en sjælelig-
åndelig bevægelse, da honningens energiudveksling er billede
på den bevidsthedsudveksling, der foregår mellem deltagerne i
skolen. Beuys ser installationen med den pumpende honning,
den smeltende margarine og den åndelige udveksling mellem
de mennesker, der samtaler, som et billede på det, han kalder
Den Sociale Skulptur. Beuys så kunstnerens rolle som parallel
til shamanen, der var i stand til at kanalisere energi fra objekter
og give dem nye betydninger.

Arbejdsspørgsmål:
Hvordan opfatter du genstandene i installationen og måden de
er installeret på?

Forslag til litteratur/film:

WimWenders:
Billedernes Logik,

Rævens Sorte Bibliotek

WimWenders film:
Himlen over Berlin og

Så fjern, Så nær
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