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Henry Heerup
PÅ LO U I S I A N A

På Louisiana findes en stor samling af Heerups værker. Indenfor
kan man se malerier og skraldemodeller, og fra glasgangen kan
man se ud på Heeruphaven, et
hjørne af museets skulpturpark,
hvor en stor flok af Heerups
granitskulpturer skyder sig op
gennem græs og efeu.
Den rigtige Heerup-have, Heerups
egen, ligger i Rødovre. Hertil
cyklede Heerup hver dag ud for
at arbejde. Om sommeren malede
han, om vinteren stod han ude i
kulden og huggede i granit.
Henry Heerup bliver født i 1907
og vokser op på Nørrebro i København. Han maler og tegner hele
sin barn- og ungdom og bliver
uddannet fra Kunstakademiet i
København i 1932. Heerups
produktion og arbejdsomhed er
enorm. Han udtrykker sig gennem stort set alle materialer og
skaber både malerier, stenskulpturer, grafik og skraldemodeller.
Henry Heerup arbejder som
kunstner frem til sin død i 1993.
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Bryllupskaret,

1963. Olie/finer, 151 x 151 cm

Farverne i Bryllupskaret er varme og lyse og bidrager til den optimisme, billedet udstråler.
Billedets elementer er placeret tæt sammen på billedfladen. Karetens hjerte trykkes en
smule ud af form for at den kan være inden for billedrammen, og den store gule blomst
bøjer sig behændigt ind mod hesten så den kommer med i hele sin udstrækning.
Læg mærke til, hvad der er sket med hestens bagkrop.
I Bryllupskaret er kærlighed og romantik i centrum. Et nygift brudepar sidder i en hjerteformet rød karet med en hvid hest spændt for. Parret ses i profil. De holder begge fast i
hestens tømmer og kører sammen ind i deres nye tilværelse. En stor gul blomst skyder op
på deres vej og varsler den lykke og frugtbarhed, der venter dem. Nissen følger med som
i så mange af Heerups malerier. Den lille mand med den spidse røde hue løber langs kareten
og rækker en blomst op til parret. Det ser ikke ud til, at de har fået øje på ham. Nissen er i
dette billede måske en drillenisse, der minder os om, at selv i et lykkeligt ægteskab kan der
dukke skærmydsler og problemer op.
Arbejdsspørgsmål:
– Beskriv billedets farver, symboler og komposition!
– Hvad kan man udlede af billedet om Heerups syn på familie og ægteskab?

SYMBOLER

Ordet symbol er afledt af det græske
sýmbolon og betyder tegn. Et symbol
repræsenterer noget andet end blot
sig selv. Symboler kan anvendes til at
konkretisere abstrakte begreber. Kærlighed kan udtrykkes med et hjerte,
fred kan udtrykkes med en hvid due,
en ugle er symbol på klogskab og et
kors kan betyde død. Farver kan have
symbolsk betydning. Rød er kærlighedens farve, men kan samtidig angive

fare. Gul er falskhedens farve. Firmaer
bruger ofte symboler i deres logoer,
som så i sig selv bliver symboler for
den vare, firmaet sælger. Skilte med
letaflæselige symboler hjælper os med
at orientere os i trafikken.
Heerup bruger mange symboler i
sin kunst. Både symboler som er universelle og symboler som er knyttet
til ham selv. Hos Heerup finder man
også farvesymbolik. Han påfører oftest
farverne ublandede på lærredet så

symbolikken fremstår tydeligt.
Heerups motiver er ligefremme og
tilgængelige i hans arbejde med at konkretisere det uhåndgribelige, men bag
det letfattelige symbolsprog ligger et
ønske om at skildre store eksistentielle
spørgsmål i livet. Heerup behandler
emner som død, sorg og kærlighed, men
viger heller ikke for at skildre hverdagens små banaliteter. Denne blanding
af stort og småt gør hans kunst vedkommende for alle mennesker.
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Rembrandt-fantasi,

1956. Olie/hessian, 200 x 300 cm

Et af Heerups store forbilleder inden for malerkunsten er Rembrandt van Rijn, som
levede i Holland fra 1606 til 1669. Heerup skaber med Rembrandt-fantasi en hyldest
til denne maler.
Til højre i billedet ses den gamle maler med sin hund. Han ser eftertænksom
ud og måske tænker han tilbage på sin ungdom og ser sig selv som ung med
orange hår stå til venstre i billedet og male. Foran den unge Rembrandt står en
hollandsk mølle, hvis vinger drejer rundt i vinden.
1600-tallet er repræsenteret dels ved Rembrandts tilstedeværelse som ung og
gammel, men også ved kvinden i den røde kjole og hendes kavaler, der med venstre
hånd hæver et glas til en skål. Bag parret ses desuden et arkitekturfragment af en
bygning fra samme periode.
Derfor forbløffes man, da en cykel pludselig dukker op bag den gamle Rembrandt.
Cyklens ejer er Heerup, som ses i profil. Heerup bliver med sin cykel en repræsentant for vor tid. På hans venstre skulder sidder nissen, som symboliserer kunstnerens fantasi og skaberevne.
Den mættede billedflade er desuden fyldt med symboler af mere universel og
tidløs karakter. Kærlighed og elskov repræsenteres af det nøgne par i billedets
bund og af det røde hjerte, der sammen med stjernen og cirklen lyser op i nattemørket i billedets øverste højre hjørne.
Møllen og cykelhjulet er hos Heerup symboler for, at livet går i ring, at nyt liv
skabes, vokser op og forsvinder igen.Tre vigtige stadier i livet – undfangelsen, ungdommen og alderdommen – er repræsenteret i billedet. Derved er billedet ikke
blot en hyldest til Rembrandt, men også en hyldest til livet.
Arbejdsspørgsmål:
– Find flere symboler i billedet og diskutér, hvorfor symboler er så centrale i Heerups
malerier.
– Gør rede for Heerups arbejde med rum og dybde i billedet.

H E E RU P S M A L E R I

Heerups kunst er på den ene side
fabulerende og fantasifuld, men på den
anden side dybt forankret i virkeligheden. Han skaber hverdagsskildringer,
men sorterer i virkeligheden og viser
kun beskueren, hvad han selv synes er
vigtigt.
Hans motiver skabes i et enkelt
formsprog og virker ofte monumentale.
Farverne i hans billeder er kraftige, og
han sætter gerne komplementærfarver
lige op ad hinanden og forsøger bevidst
at undgå farvemæssig harmoni i sine
værker. Ifølge Heerup sætter disharmonier »sjælens aktivitet op«.
Heerup omkranser sine maleriers
figurer med en bred, oftest mørk konturlinie, som adskiller dem fra hinanden,
og som understreger figurernes robusthed. Konturerne letter ydermere beskuerens aflæsning af Heerups billedrum, i hvilke traditionelle regler for rumgengivelse, f.eks. renæssancens perspektiv, brydes.
Arbejdsspørgsmål:
– I hvilke andre billedtyper er den mørke
konturlinie kendetegnende?
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Strygebrætsmadonna, 1937. Assemblage, 163 x 32 x 12 cm
Udgangspunktet for denne skraldemodel er nogle gamle bemalede træstykker og et
kasseret strygebræt. Ud af dette skrald har Heerup skabt en ung kvinde klædt i lilla og
blåt. Hun holder et barn i sine arme. Deres ansigter indrammes af metalringe, og begge
personer er monteret på det gamle strygebræt.
Heerup kalder skraldemodellen Strygebrætsmadonna. En Madonna er en billedlig
fremstilling af Jomfru Maria. Med titlen forvandles den unge mor med barnet til at
være Jomfru Maria med det lille Jesusbarn. Metalringene om deres ansigter er nu deres
glorier, og strygebrættet tager form af en bue eller portal i en kirke.
Ikke blot giver Heerup de kasserede genstande nyt liv; han ophæver dem til at udgøre et af kristendommens væsentligste motiver. Men Heerup fremstiller Jomfru Maria
som den ganske almindelige kvinde, der blev udvalgt af Gud til at føde Hans søn. Hun
har ingen guldglorie om hovedet, og hun og barnet er ikke klædt i fine silkestoffer, men
er skabt af gammelt skrald og noget så hverdagsagtigt som et strygebræt. På den måde
er hun et symbol på alle kvinder, der oplever glæden ved at få et barn, og kærligheden
mellem mor og barn er central i værket.
Arbejdsspørgsmål:
– Hvad lægger du først mærke til, når du ser Strygebrætsmadonna,
materialet eller motivet?
– Foretag en sammenligning af Strygebrætsmadonna og madonnafremstillinger fra middelalderen og renæssancen.

SKRALDEMODELLERNE
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Heerups største bidrag til den modernistiske strømning i dansk kunst er
hans skraldemodeller. Han udstiller skraldemodeller for første gang i 1934.
En af modellerne er en død rotte monteret på et kors lavet af et stykke
guldramme og en gammel træliste. Den teknik, han bruger i dette værk, får
først 20 år senere benævnelsen assemblage af den schweiziske kunstner
Jean Dubuffet, der ikke kender til Heerups skraldemodeller. Assemblage er
det franske ord for sammenføjning.
Heerup skaber sine skraldemodeller af ting, som er brugt og smidt ud,
og som i andres øjne er værdiløst. Gamle brædder, bulede grydelåg, dukkehoveder, skåret porcelæn og andet skrald sættes sammen på nye måder og
får nyt liv. Ifølge Heerup har skraldet en sjæl og er et lige så værdifuldt
materiale som guld eller bronze. Om værkerne siger han: »Skraldemodellerne står naturen nær, idet materialet ikke illuderer, men er.Træ forestiller
træ, og jern er jern, først og fremmest. Her er ingen »ædle« materialer
nødvendige«.
Hverdagens genstande inspirerer flere kunstnere i det 20. århundrede.
Den spanske kunstner Joan Miró (1893-1983) samler, ligesom Heerup, på
skrot, som han sætter sammen og skaber væsener af. Heerups skraldemodeller er ofte skrøbelige og i fare for at forgå, mens Miró foreviger sine
assemblager ved at støbe dem i bronze.
Den franske kunstner Marcel Duchamp (1887-1968) udstiller allerede i
1917 en pissekumme på en udstilling, til stor provokation for mange. Siden
følger, fra dadaister og surrealister, flere af disse »objets trouvés« (fundne
objekter). For Duchamp er det ideen om at præsentere en helt banal, ubearbejdet hverdagsting i nye omgivelser, mens det for Heerup er sammensætningen af elementer og det nye liv, han dermed giver tingene, der er vigtig.
Heerup skabte sine skraldemodeller uafhængigt af surrealisternes arbejder.
LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST

Elskovshjul,

1944. Assemblage, diam. 64 cm

Iført leopardplettet pelshue og med blussende
røde kinder kigger kvinden i Elskovshjul forelsket på sin kæreste. Han besvarer hendes
kærlige blik med en omfavnelse. De elskende
er udformet i gamle brædder, som er sat sammen, som når man laver en sprællemand. De
kan sættes i bevægelse ved at man drejer på
hjulet. Deres elskov akkompagneres ved
bevægelsen af de små bjælder, Heerup har
sat fast på kvinden.
I Elskovshjul smelter parrets lidenskab og
deres kærlighed til hinanden sammen med
deres rolle i livets cyklus, hvor de er skabere
af det nye liv.
Arbejdsspørgsmål:
– Sammenlign Elskovshjul med
Rembrandt-fantasi og Bryllupskaret!
– Skriv et lyddigt inspireret af Elskovshjul.

Døden høster,

1943. Assemblage, 86 x 117 x 53 cm

Heerup bruger ofte korset som symbol på døden i sine
værker. Et andet dødssymbol er »Manden med leen«, som
Døden høster er en fremstilling af. Et stykke bark med en
trækugle monteret i toppen udgør manden. Han bærer på sin
le i form af en knækket stoleryg.
Døden står ikke stille – hjulet, Heerups symbol for livet,
giver manden med leen fremdrift. Måske fortæller Heerup os
hermed, hvor tæt livet og døden er knyttet til hinanden; at
døden hører med i livets cyklus, hvor noget dør, for at noget
nyt kan leve. Selv cyklen, et symbol som også er tæt knyttet
til Heerup selv og til livsglæden i hans kunst, repræsenteres i
værket ved den rustne skærm, der er spændt ud over manden
med leen og som er med til at gøre skraldemodellen dynamisk.
Døden er placeret på nogle gamle frønnede brædder.
Farverne er brune og mørke, og Heerup har ikke bemalet
materialet, men ladet det stå frem lige så slidt og patineret
det er.
Heerup laver Døden høster i 1943, hvor 2.Verdenskrig er
på sit højeste og hvor flere af hans værker præges af den
dunkelhed, som findes i Døden høster. Han minder os om
den skæbne, der venter os alle sammen, og om den trussel,
som hvilede over Europa i første halvdel af 40’erne.
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Arbejdsspørgsmål: – Hvad lægger du først mærke til, når du
betragter Døden høster, materialet eller motivet?
– Sammenlign Døden høster med Strygebrætsmadonna.
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Overflødighedshornet,
Granit, 100 x 40 x 98 cm

1935

Overflødighedshornet er en stor og tung skulptur
sammensat af forskellige organiske former. Den
kan minde om et dyr, måske en løve med manke.
Manken omkranser dog ikke dyrets ansigt, men en
fosterform. Øverst ender skulpturen i en lille
vase, hvori Heerup i sin tid placerede en kaktus.
Under fabeldyrets manke ses to forben, mens bagkroppen udgøres af en lang riflet form med et
knæk. Et lille menneskeansigt kommer til syne i
denne riflede krop, som har givet navn til skulpturen.
Et overflødighedshorn er en kransekage, som
har form af et horn, der er overdådigt pyntet og
fyldt med konfekt og småkager, som vælter ud af
det. Overflødighedshorn bruges ofte, når store
begivenheder som f.eks. bryllupper skal fejres.
Ifølge den græske mytologi dier guden Zeus
som nyfødt geden Amaltheias. I taknemmelighed
herfor udstyrer han gedens horn med evnen til at
skænke dens herre rigdom og overflod. I Heerups
univers er hornet ikke et symbol på materiel
overflod, men på livskraft og frugtbarhed.
I lighed med de mange symboler på livets
cyklus i både malerier og skraldemodeller bliver
overflødighedshornet udtryk for Heerups
optimistiske fremtidstro.
Arbejdsspørgsmål:
– Sammenlign skulpturen med Vædderstele.
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H E N RY H E E RU P O G DA N S K M O D E R N I S M E

I 1930’erne, da Heerup begynder at udstille, er modernismen brudt igennem i
Danmark. Modernismen gør op med
den traditionelle naturalistiske kunst fra
1900-tallet, der hovedsagelig er kunst for
borgerskabet og som tilstræber at gengive
virkelighedens verden, som øjet ser den.
Modernisterne mener, at tiden er
løbet fra den naturalistiske kunst. Fotografiet har overtaget rollen som gengiver
af virkeligheden, og den teknologiske og
samfundsmæssige udvikling har givet nye
perspektiver på tilværelsen og skabt nye
og mere udfordrende problematikker.
Motiverne i modernistiske værker
bliver mere abstrakte, regler for rumgengivelse og farvebrug brydes, og kunstnerne

begynder at inddrage helt nye materialer
i deres arbejde.
Heerup tager del i denne udvikling,
men kommer aldrig til at arbejde så
abstrakt som de fleste af hans kolleger i
de kunstnersammenslutninger, han i løbet
af 30’erne og 40’erne bliver en del af.
I årene 1948-1951 er Heerup tilknyttet gruppen Cobra. Centralt i Cobras
arbejde står en søgen efter oprindelige
udtryksformer og en frigørelse af fantasiens skabende kræfter. Fremtrædende
Cobrakunstnere som f.eks. Asger Jorn
søger inspiration i gammel nordisk folkekunst og primitive folkestammers masker
og er fascinerede af det spontane og
umiddelbare i børns tegninger.

Også Heerup har glæde af spontaniteten og det uforfinede udtryk, han finder
hos disse kilder, men hans kunst rummer
fra første færd den umiddelbarhed og
fantasi, som Cobrakunstnerne diskuterer
sig frem til og søger efter. Heerup blander sig derfor ikke i kollegernes filosofiske samtaler, men nyder godt af fællesskabet og kammeratskabet i gruppen.
Heerup føler sig aldrig draget af
udlandet. Mens hans kolleger rejser
rundt i Europa, særligt til Paris, finder
Heerup rigelig inspiration i Vanløse og
Rødovre og hvor hans cykel ellers bringer ham hen i Danmark.
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Vædderstele,1965. Granit, 110 x 25 x 50 cm
Her har Heerup fundet en langstrakt sten
og har i formen opdaget en vædder, der
står på bagbenene og knejser med hovedet. Den grove, ru overflade på stenen
minder om en vædders krøllede uld.
Vædderens øjne har Heerup malet blå, og
sammen med den brede, smilende mund
giver de vædderen et mildt udseende.
Skulpturen er ikke bare en vædder, men
også en stele. En stele er en gravsten eller
et mindesmærke.
Arbejdsspørgsmål:
Hvorfor tror du, Heerup har rejst en
Vædderstele?
– Sammenlign Vædderstele med hesten i
Bryllupskaret!
– Find dyr i Heerups værker og undersøg
hvad de symboliserer!

7
GRANITSKULPTURERNE

»Et Menneske ligner da ikke Granit. Hvorfor skal Granit
saa ligne et Menneske?«, spørger Heerup og lægger dermed afstand til den klassiske naturalistiske skulpturtradition,
der skaber kroppe i sten, så de ligner levende mennesker
til forveksling.
Ifølge Heerup har alle sten en urform, han som kunstner
må respektere og ikke i for høj grad ændre. Respekten for
stenens urform kan ses i forlængelse af Heerups besjæling
af sit materiale i skraldemodellerne.
Når Heerup finder en granitsten, han ønsker at skabe
en skulptur af, undersøger han, hvilken form eller hvilket
væsen der gemmer sig i stenen og befrier den med sin
mejsel. Ofte behøver han blot tilhugge granitten ganske lidt
for at accentuere formen.
Respekten for stenens form og væsen medfører, at
Heerup ikke borer huller i sten og aldrig præsenterer sine

stenskulpturer ved at løfte dem op på sokler eller piedestaler. Begge dele er imod stenens kompakte og tunge natur.
Heerup finder inspiration til sine sten i romanske kirkers
portaler og døbefonte, men hans største inspirationskilde
er vikingemonumentet Jellingstenen, som Harald Blåtand
rejste for sine forældre Gorm den Gamle og Thyra Danebod i 900-tallet. Stenen er dekoreret med en Kristusfigur
på den ene side og en hedensk dyrefigur på den anden.
Den markerer trosskiftet i Danmark fra hedenskab med
rod i den nordiske asatro til kristendommen. Den er rigt
ornamenteret med snoninger og figurer, og stenens udsmykning inspirerer Heerup både til hans skulpturer og malerier.
Arbejdsspørgsmål:
Undersøg hvori Heerups inspiration fra Jellingstenen består.
Hvordan virker det, at skulpturerne i Heerup-haven står
direkte på jorden?
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M Å L G R U P P E : G Y M , H F, V U C O G LÆ R E R S E M I N A R I E R

Troldkællinger, 1964-1965
Granit, tre dele, 75 x 140 x 40 cm. hver
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Ud af en møllesten har Heerup skabt tre troldkællinger. Deres kroppe består hver af tre hjerteforme, og
hovederne tager form af hullet i møllestenen, så troldkællingerne får ører eller horn i panden.
Som i skraldeskulpturerne er det noget allerede
forarbejdet, som danner udgangspunkt for nyt liv i
skulpturerne.Troldkællingernes ansigter skabes af enkle
aftegninger hugget ind i stenen. Alle tre har forskellige
ansigtsudtryk. Heerup har bemalet dele af troldkællingernes kroppe. Ikke for at skjule stenens naturlige farve,
men tværtimod for at fremhæve dens grå nuancer
med den kraftige røde maling.
Arbejdsspørgsmål:
– Hvordan virker det, at skulpturerne er delvist bemalet?
– Sammenlign Troldkællinger med Strygebrætsmadonna og beskriv ligheder og forskelle i Heerups
tilgang til materialer!
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