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Per Kirkeby
PÅ LO U I S I A N A

INDLEDNING

Kirkebys kunst handler om nærvær og forgængelighed. Og tid. Historisk
tid og personlig tid. Han samler på den, ophober den i solide stenmonumenter eller lader den komme til syne i rastløse overmalinger på
lærrederne. Tiden sætter spor af hans udestående med motivet, ikke
det forestillende indhold, men selve motivets konstruktion. Motivet
anskuet som en naturproces, med et eget liv. Indimellem dukker dele af
en historie op, et tema anslås, eller en figur eller genstand genererer en
historie. Men vi får aldrig hele fortællingen. Som detektiver eller geologer
må vi bane os vej gennem tegn og strukturer og henvisninger i stoffet.
Gennem en udsøgt citatteknik udstiller Kirkeby kunsthistorien som geologiske aflejringer parallelt med den natur, der overalt reflekteres som
kunstnerens fysiske modersmål. Fra de europæiske oldkulturers rituelle
magi over den kristne mytologis arketyper og frem til de moderne avantgardebevægelser henter han det stof, der omsættes til hans maleriske
og skulpturelle praksis og efterhånden udgør en hel terminologi. Det
er i spændingsfeltet mellem forskellige kunstneriske paradigmer, at
Kirkebys værker lever deres liv som naturikoner over den menneskelige selverkendelses landskab.
Kirkebys kunst rager op, graver ned og viser hen til både det Danmark,
han kommer fra, og til den internationale kunstscene. Hans værk placerer
sig solidt i kunsthistorien som et selvstændigt defineret kunstnerisk rum,
der efterhånden har trukket konturerne op af den måske væsentligste
nordiske kunstner i nyere tid. Hans kunst har nok rødder i en provins
af verden, men forholder sig til en langt større skala og kanon end den
hjemlige. Alligevel er det nærheden til det almindelige i menneskelivets
erfaringsfelt og det universelt banale, der ophøjes til monument hos
Kirkeby.
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Louisiana har som museum for moderne international kunst set det som
en vigtig opgave at repræsentere Kirkeby, og samlingen af Kirkebys
værker i museet udgør i dag et tyngdepunkt.
Nærværende materiale belyser de væsentligste begreber og temaer i
Kirkebys kunst, ligesom der gives analyseeksempler med vejledende
arbejdsspørgsmål på alle de billedkunstneriske værkkategorier, som Kirkeby
arbejder med.

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST

Viel Später, 1992
Meget senere
Olie på lærred
300 x 500 cm

Store øer af cinnoberrødt, gult, hvidt og sortblåt ligger som landområder hen over en bund af dæmpede brune og grå partier.
Brede spor af mættede pensler og spatler veksler med tynde,
transparente laseringer. Som i geologiens sedimentære vækstlag ligger malingen på det vægstore lærred som aflejringer og
spor af tidens arbejde med stoffet. Maleriet åbner på een gang
en uendelig og romantisk inspireret dybde bagude og rejser sig
som en fysisk flade parallelt med billedplanet. Beskuerens blik
er spaltet mellem mindst tre rum: den ydre natur, et indre,
emotionelt landskab og et videnskabeligt registrerende greb
om tiden. Naturen synes umiddelbart at være værkets motiv,
men skalaforholdet og graden af abstraktion skaber en ambivalens. Er det et panorama over et vidtstrakt landskab eller et
topografisk eller politisk Europakort, vi ser på?

teres af det tilbageskuende evighedsperspektiv på naturens
smeltevandsprocesser i taluskeglens symbol og det uforgængelige i bevidstheden om muslingeskallens hærdede mineraler.
Titlen Meget Senere artikulerer det altovervejende indtryk af
historie. Af naturhistorie og kulturhistorie og personhistorie.
Af tid, som er gået, og af, at noget nu gøres op som efterladt,
overleveret, overlevet.

Hvorfor bruger Kirkeby den hvide farve som symbol for henholdsvis kærligheden og kvinden? Hvad udtrykker den hvide farve for
dig?
Beskriv værkets farveholdning, hvilken stemning afføder den?
Hvordan er forholdet mellem abstraktion og figuration?
Hvad betyder det for din oplevelse, at værket er så stort?
Hvad tror du, titlens ’senere’ henviser til – hvad er gået forud?

Et kort er som bekendt en symbolsk redegørelse for et faktisk sted.Værkets karakter af kort stimulerer en
symbolsk fortolkning af såvel komposition og farver. Hvid er i Kirkebys kontekst et udtryk for
N AT U R
kvinden og kærligheden, ligesom hvid ofte betegner
Som geolog er Kirkeby interesseret i naturhistorie, i naturens formrigdom og i de vækstet centrum for Kirkebys malerier. Herfra strømprincipper, der afsætter strukturer og tegn i naturen. Men han er som kunstner lige så
mer værket centrifugalt ud mod sin beskuer som
interesseret i et filosofisk funderet forhold til begrebet. Naturen organiserer sit stof, vokser
fra blikket i et selvportræt. Kirkeby citerer bevidst
og dør. Men naturen undrer sig ikke, hævder sig ikke, er ikke sentimental og polemisk.
den romantiske, engelske yngling William Turners
Den er bare – helt naturligt. I Kirkebys kunst er der overalt et ønske om at tilvejebringe
billeder, hvor et dramatisk lys opløser motivet i
en identisk naturlighed, at skabe i naturens billede. Med samme selvfølgelighed og greb om
ren farve midt i billedplanet. Det store hvide felt,
tingene og motiverne, uanset om vi har at gøre med et storslået europæisk landskab som
som afskæres af billedets øverste kant, dækker et
i Viel Später, eller et kulturelt tegn som bilen i samme billede. Men naturligheden skal ikke
område, der kartografisk svarer til Danmark. Et
forveksles med naturalisme, for Kirkeby er ikke naturmaler eller landskabsmaler i en natunet af sorte og hvide linier krydser ‘Danmark’ og
ralistisk forstand. Selvom naturen er et afgørende vækstlag som motiv, er det ikke natudanner forbindelser, veje eller broer til kontinenren han søger at skildre; solens gang over himlen og skovens fugtige mørke. Det er selve
tet. Til venstre lyser en solgul taluskegle, et af
naturens princip, der ophøjes og integreres i kunstværket og således bliver et eksemplar i
Kirkebys mest utrættelige ledemotiver, og bringer
naturens orden, et eksempel på natur frigjort af kunstnerens private lidenskaber og meninger.
hele naturhistoriens tidsspand i spil. De svage
Det er en farefuld kunstnerisk strategi, for natur-ligheden kan overtage værket og blive til
konturer af en tilnærmet sportsvogn og en musren stil og anonym selvtilstrækkelighed. Derfor må der gerne være fejl i billedet, siger
lingeskal kommer til syne som diffuse tegn til
Kirkeby, som holder værket åbent og vidner om den eksistentielle kamp med henholdsvis
højre i billedet. Sportsvognen hører til nutiden og
materialiteten og kontrollen med den.
menneskets korte liv, som populært symbol for
potens og fremadstræbende kraft. Den kontrasLOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST
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Uden titel. Murstensskulptur, 1994
Mursten med kobberinddækning
1340 x 480 x 500 cm
Donation: Olga og Esper Boels Fond,
De Danske Statsbaner og
Alice Schiøtz’ Legat

Skitse til murstensskulptur, 1994
Blyant, farvekridt, kul og akvarel
på papir, 65 x 100 cm
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Allerede på Humlebæk Station parallelt med banelegemet møder den
besøgende Kirkeby, eller hans efterladenskaber. En konstrueret murermester-tempelruin i traditionelle røde teglsten er placeret direkte på
perronen. Skulpturen affases i et kvadratisk, trappeformet fundament ned
mod den lille stationsvej.
Materialesammenfaldet med de ordinære røde boligblokke foran stationspladsen og selve stationsbygningen er evident og understreger det
arkitektoniske element i skulpturen, camouflerer den så at sige som arkitektur. Men på trods af den monumentale størrelse og umiddelbare lighed med et hus mangler netop de egenskaber, der gør huset anvendeligt
som menneskebolig. Her er intet læ eller nogen beskyttelse mod vind og
vejr, og alt fremmed har direkte adgang.
Kirkeby er generelt optaget af menneskets skrøbelighed, og derfor
bygger han sine murstensskulpturer på udsatte steder, hvor værket søger
at løse specifikke rumlige problemer, der netop accentuerer udsatheden
og usikkerheden.
Oprindeligt fik han mulighed for at opføre en murstensskulptur i
Louisianas park, men foretrak det mindre idylliske og harmoniske byrum
på stationen, på grund af de udfordringer som stedets begrænsninger gav
ham. Nærheden til både kystbanens puls og livsline til omverden og
naturen som fundament i næsten alt, hvad Kirkeby laver, udgør et ideelt
spændingsfelt. Her støder verden sammen i et sprængt og fragmenteret
rum.
Skulpturen skal ikke opfattes som udsmykning eller dekoration, men
som en æstetisk definition af en passage mellem to helt ukurante elementer: Perronens turbulente og latent utrygge atmosfære og den rolige
villavejs forløb mod skoven og Louisiana.
I modsætning til de tidligere lukkede monolitter er passageværkerne
ifølge Kirkeby metaforer for den tomhed og tømthed, som kunstneren
oplever efter at have afsluttet et værk. At have ofret sine inderste
følelser og være helt åben og sårbar og tom. Kirkeby skriver selv, at
LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST

“lyset og skyggerne, stoflighedens forvandling og kødets skrøbelighed”
er den egentlige begrundelse for værket. Murstensskulpturen er således
et tragisk og heroisk symbol på menneskets og kroppens forgængelighed, trods åndens vilje til at transcendere dette liv.
Den iscenesætter tomheden som modpol til oplevelsen af fylde og
mening.Vi tvinges til at erkende udsatheden som et menneskeligt vilkår,
når vi passerer gennem skulpturens transparente krop og uforudsigelige
og komplekse fordeling af lys og skygge. De tunge sten og deres lidt
klodsede proportioner, åbninger og fordybninger i massen understreger
den sensuelle kropslighed i værket såvel som i beskueren.
Kirkeby former både stoffet, rummet og lyset i sine murstensskulpturer. Interessen for, hvordan naturkræfterne organiserer stoffet, er også
her til stede. Han er optaget af forbindelsen mellem blikket og rummet.
Passagen skaber en dynamisk og kontinuerlig forskydning af rummets
voluminer under indflydelse af forskellen i intensitet i lys og skyggeindfald.
Men fordi værket er en gennemført åben og transparent struktur, bliver
betragterens position yderligere angrebet, idet ude og inde synes at
bytte plads.
Kirkebys murstensskulpturer står efterhånden rundt omkring i mange
europæiske lande, på pladser, i parker og i naturen. Han bruger, så vidt
det er muligt, lokale sten, ikke for at give værket karakter af den stedlige
jord så meget som for at betone det almindelige og normale.

Model til murstensskulptur, 1994
Ler, 10 x 25 x 10 cm

Model til murstensskulptur, 1994
Bronze, 10 x 25 x 10 cm

Murstensskulpturerne løser dilemmaet i begrebsparret ‘rent’ og ‘urent’,
som dominerer Kirkebys tilgang til kunsten gennem tresserne og halvfjerdserne. I murstenens standardiserede byggemodul finder han både den ’rene’, ubesmittede, klare
og geometriske form, som minimalisterne foreMinimalisme: Den minimalistiske bevægelse dukker op i Amerika i 60’erne som reaktion
trak, og et stærkt associationsbærende objekt med
imod den abstrakte ekspressionisme, popkunsten og den europæiske modernisme. Minimangfoldige referencer til bygningskunst og arkimalisterne søger at eliminere kunstnerens person fra værket, at tømme værket for det indtekturhistorie, fra Mayalandets pyramider til danhold, som anses for at forstyrre og krænke værkets grundvilkår. Modsat et modernistisk
ske middelalderkirker og mellemkrigstidens murede
værk, som ved sin fysiske fremtræden og motivets suggestive kraft indspindes i et net af
boligbyggeri.
metaforer og betydningssammenhænge, der peger på værdier og ideer uden for værket selv.

I det rustikke, jævne og dog udpræget sakrale rum
mellem søjler og buer er forholdet til traditionen,
kunsthistorien og det banalt almindelige ligeværdige
størrelser. Det rum af lys og gennemsigtighed til
verden udenfor såvel som indenfor hos og i beskueren, den på een gang historiske, spirituelle og
eksistentielle tyngde, som murstensskulpturen skaber,
er en ledetråd i kunstnerens hele praksis.

Minimalisterne insisterer på den rene og referenceløse form, som kun bør udtrykke, hvad
der kan erfares empirisk, og som kun danner vilkårlig betydning i det fysiske møde med
beskueren. Minimalistisk kunst er derfor uden komposition, uden centrum og hierarki og
uden et traditionelt indhold. Oftest er der tale om simple geometriske objekter fremstillet
af glatte præfabrikerede enheder i ét enkelt materiale, der optræder i serier af gentagne
moduler eller en anden repetetiv orden. Maleriet, som per definition er håndlavet og altid
udtrykker en kontekst, afskrives som uddateret og ‘dødt’ medie. Minimalismen bredte sig
hurtigt til Europa, hvor den i 70’erne blev en stærkt dominerende stilretning.

Kan du gennemskue, hvad det er for et klassisk mønster, grundplanen
gemmer på?
Hvordan er forholdet mellem arkitektur og skulptur sat i spil i værket?
Hvilke rumlige kvaliteter er dominerende i murstensskulpturen i forhold
til forarbejderne? Sammenlign modeller og skitse med værket!
LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST
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Med en collageagtig teknik opbygger Kirkeby et kaotisk
billedrum af symbolladede enkeltmotiver på en kvadratisk masonitplade i standardmålet 122 x 122 cm.
Det industrielle og derfor upersonlige format tilføjer
værket en objektiv og polemisk dimension på grund
af det narrative indhold i motivet. Kirkeby ønsker
den paradoksale tilstand i maleriet mellem kulturhistoriens lange tradition for fortælling og kunstnerisk indlevelse i stoffet og minimalisternes skepsis
over for kunstnerens og fortællingens evne til at formidle sandheden.
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Mordet i Finnerup Lade, 1967
Titlen henviser til et af danmarkshistoriens mest
Blandteknik på masonit, 122 x 122 cm
omdiskuterede middelaldersagn om mordet på Erik
Glipping, der i 1286 efter en jagt havde lagt sig til at
sove i en lade i Finnerup for herefter at blive forrådt
og brutalt myrdet, formodentlig af sine egne mænd.
Vi ser laden i skikkelse af forgrundens sneklædte
populære blade og overført dem til masonitten. Hertil føjer
hytte, et romantisk ledemotiv hos Kirkeby. Mod venstre træhan et lige så klichépræget, abstrakt maleri, der står som voldder konturerne af en byzantinsk inspireret kirke frem. Hersom og ironisk kontrast til de præfabrikerede figurer.
over svæver silhuetter fra den vilde fauna, en ræv, en gnaver,
en rovfugl. Men mest iøjnefaldende er nok silhuetten af den
Der er klare kunsthistoriske referencer i omløb: Både vandrerygvendte vandrer, måske Erik Glipping, med stokken på vej ud
ren og kirketårnene refererer direkte til epoker, som Kirkeby
af billedets højre side. Billedets teknik er en blanding af tegnede,
henter betydning fra i mange værker.Vandreren er det romanmalede og skabelon-overførte spor og felter i lak, oliemaling
tiske billede på den ensomme, søgende sjæl i naturen og i
og farvekridt, der uafladeligt skaber tvivl om forholdet mellem
tilbageblikket i dag nærmest en signatur for den tyske maler
flade og dybde og dermed om ’sandheden’ af det afbillede.
Caspar David Friedrich, som Kirkeby kredser om i flere værForoven ses et område af borede huller i masonitten, der som
ker. Men hos Kirkeby er han forvandlet til en banal prototype.
en sværm af fjerne fugle på baggrundens solnedgang trækker
Han er med, ligesom hytten, som symboler for store uhåndhorisonten langt ud i en fjern egn af billedets landskabsillusion.
gribelige begreber som tryghed og længsel, der henviser til et
Det negative, flade hulrum mellem en række træer står som
autentisk følelsesleje i menneskets selverkendelse. Og den
uregelmæssige striber under ’fuglene’ og ophæver sammen
byzantinske kirke er med, fordi den repræsenterer den konmed billedets øvrige figurer tredimensionaliteten. Som i den
flikt, som i Kirkebys fortolkning af billedstriden i det 8. århunsamtidige popkunsts værker har Kirkeby anvendt klichéer fra
drede netop handler om forholdet mellem kunst
og erkendelse. Om hvad et billede dybest set er og
skal kunne. Spørgsmål, som enhver kunstner stadig
Romantik er en fællesbetegnelse for en hel kulturepoke, som kommer til udtryk
må stille sig selv, og som Kirkeby i eksplicit grad
inden for både kunst, musik, litteratur og filosofi i 1800-tallets Europa, primært Tyskland,
har forholdt sig til. Men hvor minimalisterne netop
Frankrig og England. Men også den danske Guldalderkunst er et væsentligt eksempel.
hævdede at afklare konflikten gennem formens
Romantik er mere en betegnelse for en holdning end en stil, mere et indhold end en
fortrængning af indholdet, problematiserer Kirkeby
form. Hos romantikeren er individets følelsesliv og sensitivitiet over for verden den egentbåde form og indhold ved at udstille hulheden og
lige årsag til kunsten. Individet søger, længes, lider og betages i én lang rejse mod en
overfladen og historiens og kunsthistoriens mytiuendelig horisont, der står for menneskets åndelige dimension, i en tid, hvor Gud har byttet
ske kraft i et og samme greb.
plads med mennesket. Vægten på kunstnerpersonligheden er derfor betydelig. Og i perioden opstår ligeledes ideen om geniet som en irrationel, subjektiv og original skaberkraft,
Hvilken rolle spiller naturen for din selvopfattelse?
der gennem guddommelig inspiration og intuition skaber en kunst, der står som ideal
Kan du genkende vandreren som mental størrelse i
for hele periodens menneskesyn. Romantikkens billedkunstnere dyrker i høj grad naturdet moderne bylandskab?
besjælingen som tema og det utæmmede og delvist ufremkommelige landskab, hvor menHvordan er sagn og myter integreret i din nutid?
neskets skrøbelighed og ensomhed sættes i relief af naturens magt over elementerne.
Hvordan er forholdet mellem ’rent’ og ’urent’ i værket?
LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST

Uden titel, 1999. Blandteknikpå masonit
122 x 122 cm
Donation: Galleri Bo Bjerggaard

Kirkeby vender i halvfemserne tilbage til det
kvadratiske format i en række tavler, hvor
kridt og oliemaling ligger i transparente lag
og tegninger over den sorte tavlelak.Tavlens
historie som genstand for skriftens tegn og
symboler animerer det abstrakte niveau og
gør selve aflæsningen eller tydningens begreb til en væsentlig del af oplevelsen. Klare
og udviskede figurer blandes som i maleriernes lagdelte strukturer. Men her er bevidstheden om kridtets midlertidige natur
og funktion som skriveredskab en afgørende
faktor i tavlens dobbelte karakter af naturproces og organ for meddelelse af menneskelig erindring og viden.

Kan du genkende tavlens figurer og tegn i
nogle af Kirkebys malerier?
Hvordan afsætter det ’rene’ format betydning i
værket?
Sammenlign tavlen med Mordet i Finnerup
Lade. Hvordan er forholdet mellem abstraktion og figuration i de to værker? – og hvordan
kommer forholdet til tid og historie til udtryk?

RENT OG URENT
En systematisk dobbeltbundethed præger Kirkebys samlede produktion. Med teoretisk forlæg i sit
eklektiske manifest fra 1968 blander han stilarter, forbilleder og videnskabeligt materiale. Hans værker
svinger mellem tradition og avantgarde, mellem Amerika og Europa, mellem myte og kliché, mellem
indsigt og overflade. Eller mellem hvad han selv kalder ’rent’ og ’urent’, et begrebspar som kunstneren satte i spil i 60’erne for at indkredse den minimalistiske idé. Det ’rene’ og eksklusive værk, som
alene er fysisk/konkret substans, står over for traditionens ’urene’ afhængighed af kunstnerens udtryk
og følelser og af motivets repræsentative funktion som formidler af en større sandhed end værket selv.

Netop ideen om den iboende, transcenderende kraft i kunstværket har defineret store dele af den
vestlige kunsts historie med særlig vægt i romantikkens kunst. Begrebet om længslen efter ’det andet’,
’det forgangne’, eller ’uopnåelige’ står som metafor for menneskets åndelige søgen og smertelige
bevidsthed om sin egen plads i et verdensbillede, hvor Gud har tabt terræn. Romantikken er den anden
pol i Kirkebys kunstneriske univers. Han opsøger et fortællende og patetisk besjælet univers midt i
sin samtids næsten fundamentalistiske afsværgelse af alt det, der kort kan betegnes indhold i kunstværket. Men han er bevidst om både dybden og overfladiskheden i romantikkens symboler og i de
klichéer som udgår fra den. Derfor kan han bruge ideen om den ’rene’ form, som serierne af ensartede
kvadratiske masonitbilleder danner.

Ikonoklasme: Ikonoklasmen eller billedstriden er betegnelsen for et teologisk opgør
med afbildningen af religiøse motiver i det 8. århundrede i Byzanz, som fik afgørende
betydning for hele den vestlige kunsts udvikling. Ikonoklasterne, eller billedstormerne,
mente med afsæt i kirkefaderen Clemens af Alexandria, at mennesket ved at fremstille
ikoner af Gud satte sig i skaberens sted og forledte folket til at tilbede et falsk skin af
guddommen, i stedet for guddommen selv. Leo III udsteder i 730 et regulært forbud mod
enhver afbildning af Gud eller andre hellige personer, hvilket førte til ødelæggelser af
store mængder byzantinsk kunst. Billedforbudet varer med afbrydelser frem til 843, hvor
stridens anden part, billedelskerne, fik vendt argumentationen om. Nogle hævdede det
didaktiske formål som selve den hellige mening med billedfremstillingen, idet mange kristne var analfabeter og derfor ikke kunne læse Guds ord. Andre lagde vægt på billedets
mystiske og transcenderende kraft som en afspejling af det overnaturlige. Når Gud åbenbarede sig for menneskene i Kristi skikkelse, kunne han også åbenbare sig i synlige billeder. Men kunstnerens fantasi måtte tøjles. Det var herefter kun bestemte helliggjorte
billedtyper, såkaldte ikoner, der kunne anerkendes som sande fremstillinger.

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST

Afsættet i minimalismen og tilbageblikket til romantikken er den
helt grundlæggende og formgivende ambivalens i Kirkebys værk.
Men det er syntesen af disse forhold og elementer, der tegner
formatet af Kirkebys kunstneriske profil. Erkendelsen af det stort
set umulige i deres identifikation og adskillelse. ’Rent’ og ’urent’
blandes principielt sammen for at understrege, at det altid dialektiske vækstprincip i naturen også gælder kulturen. Der findes
ingen tradition, som ikke også bærer kimen til fornyelse og tegn
på ufuldstændighed og inkonsekvens. Ligesom der ikke findes det
avantgardistiske eksperiment, som ikke også bygger på traditionens erfaringer. Ingen af delene kan undvære hinanden. Vi må
tage afstand fra overfladiskheden, men også erkende, at overfladen skjuler eller henviser til en dybere mening. Solnedgangen i
romantikkens billeder er selvfølgelig banal og i samtidens reklamer tilmed overfladisk, men den er samtidig et stærkt symbol for
dagens og hele livets forgængelighed, som måske er menneskets
sværeste erkendelse.
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Tor II, 1987. Port. Bronze. 240 x 170 x 60 cm
Donation: Ny Carlsbergfondet
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I udkanten af Louisianas park på kanten af skovbrynets bratte
fald ned mod havet står Kirkebys store bronzeport Tor II. Skulpturen er som en tærskel, der iscenesætter landskabet og med
sine overvejende to sider udpeger rummet på hver side af den
lavaagtigt modellerede krop. Men den peger i lige så høj grad
på sig selv og ind mod sin egen mørke grottehulning, som var
der et hemmeligt rum inde i stoffets taktile masse. Et rum, der
henholdsvis åbner og lukker sig i en eksistentiel spejling af
beskuerens blik og krop. Det oprejste i formens rektangulære
format underbygger titlens udsagn. Og definerer den monumentale ophobning af materiale som et løsrevet arkitektonisk element. Her står den alene og bliver desto mere symbolsk som
oldtidens romerske triumfbuer eller egypternes og grækernes
naossten, der stod inderst i templerne som en særskilt mindre
bygning, hvor kultens relikvier opbevaredes. Kun tilgængelige
for kultens indviede.
Den gådefulde karakter af fragment afsætter en rituel stemning i beskueren. Men formen minder også om en splittet træstamme eller en mennesketorso, motiver der stammer fra
Kirkebys malerier og her træder frem isoleret som fysisk gestaltet objekt.Træet og menneskekroppen som metaforer gør
straks skulpturen mere nærværende og påtrængende, idet de
henviser direkte til beskuerens egen fysik og det omgivende
naturrum. Ligesom i malerierne er vi vidner til et grænseland,

hvor abstrakte og naturalistiske træk blandes i et udtryk, der
efterligner naturens arbejde med sit materiale: vækst, erosion,
forrådnelse.
Kirkeby har skabt en figur, der med sine tydelige spor af håndens bevægelser i det bløde ler afslører et slægtskab med flere
af kunsthistoriens mest markante billedhuggere. Oplevelsen af
figurens tilsynekomst og forsvinden tilbage i matererialet er
identisk hos en kunstner som Giacometti. Og endnu længere
tilbage hos Rodin og Michelangelo, hos hvem begrebet ’non
finito’ er et helt centralt kendetegn, der dækker over det ufærdige, og for deres samtid, ganske moderne udtryk. Men også
det klassiske islæt i formgivningen, der vender sig mod den
nøgne krop, et af kunstens mest udforskede motiver, og selve
materialevalget, bronzen, knytter an til en fornem tradition,
som de nævnte kunstnere er forbilledlige eksempler på. En
tradition, som Kirkeby udforsker og bidrager til med sin skulptur.

Hvordan opleves din kropslige identifikation med værket i forhold
til murstensskulpturen?
Overvej, hvordan en port kan være et mentalt symbol!
Sammenlign bronzens overflade med de sene malerier!
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Uden titel, 1990. Kul på papir, 3 tegninger. Hhv. 230 x 99 cm (2 stk) og 230 x 109 cm
Donation: Ny Carlsbergfondet

I tre smalle højformater har Kirkeby med kul og pensel henholdsvis tegnet og fremmanet et regulært abstrakt ornament
og en stærkt mytisk og dramatisk stemning. Værket trækker
på associationer til den kristne middelalderkunsts triptykontradition, syndflodsmyten, dommedagsmyten, naturreligiøse offerritualer, romantisk maleri og det abstrakt ekspressive maleri.

kunstnerisk mål, der netop handler om at forlede og forføre
beskueren ind i et anelsesfuldt betydningsrum, for dernæst at
slukke lyset. Det sort/hvide medie og tegningens vægtning af
linien fremfor fladen er kun med til at understrege beskuerens
behov for enten at kunne genkende et motiv eller blive overbevist om samme motivs absolutte fravær.

Billederne antyder på grund af deres fælleskab som gruppe et
indbyrdes referencesystem. Den vestlige kulturkreds’ læseretning fra venstre og den kristne kunsts trefløjede altertavlearkitektur foreslår en tidsfølge eller et egentligt narrativt forløb. Men søger man at samle og fordele eksakt ikonografisk
betydning i de tre billedrum, opløses papirets suggestive tegn
i rent nonfigurative skraveringer og linieløb. Motivernes billedskabende elementer smelter gradvist sammen med billedfladens formelle elementer. Og vi er tilbage i tegningens og papirets konkrete overflade af tekstur og stof.

Kirkeby vil have os til at lede og søge tilbage i historiens koordinater og ind i et mindre rationelt opbygget personligt følelsesrum for med beskueren at undre sig over, hvordan et billede producerer betydning, hvor lidt og hvor meget, der skal til.

Vi befinder os i et af Kirkebys naturrum, så meget synes sikkert, på grund af den forholdsvist tydelige horisontlinie i alle
tre billeder. Men herefter kan alting drages i tvivl. Ild, torden,
jordskælv, tyfoner og et oprørt hav, hvor Cobralignende dyr,
fugle og slanger kommer til syne som svage konturer, er blandt
de skikkelser, der opstår af kullets støv på papirets pulp. Men
de er præcis så uidentificerbare, at man får mistanke om et
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Hvordan er forholdet mellem abstraktion og figuration sammenlignet med malerierne fra samme tid?
Er der nogle minimalistiske træk i værket?
Hvordan kommer dommedagsbegrebet til udtryk i tegningerne?
– og i andre værker i materialet?
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Beatus-Apokalypse, 1989. Olie på lærred. 290 x 350 cm
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Beatus-Apokalypse er ligesom Viel Später et værk med store
indre modsætninger. Allerede titlen italesætter et paradoks.
Beatus er latin og betyder salig og lykkelig. Apokalypse er det
græske ord for afsløring og åbenbaring og henviser som hovedregel i den vestlige billedtradition til Johannes’ åbenbaring om
dommedagen eller verdens undergang, en af den kristne mytologis mest gruopvækkende passager. En åbenbaring er imidlertid ikke nødvendigvis af det onde, men kan som bekendt også
være udtryk for et positivt varsel, som da Moses møder Gud
i ørkenen i skikkelse af en brændende tornebusk, for at modtage hans bud om at lede folket ud af Egypten. Mindre kendte
er Hildegard von Bingens ekstatiske og visuelt abstrakte åbenbaringer af den guddommelige kraft som et saligt og lykkebringende lys og farveorgie, fra 1100-tallet. Anvendelsen af det
græske ord apokalypse er til gengæld nærmest synonymt med
fremstillinger af samme guds vrede og straf over menneskene.
De har ikke forvaltet verdens rigdom og skønhed med omhu,
men ladet sig forblænde af begær og må derfor lide, så en ny og
uskyldig verden kan opstå.
Kirkeby spiller demonstrativt begreberne ud imod hinanden
og anslår fra starten en tvetydig tone, som maleriet i stof og
form heller ikke synes at afklare. Som i mange af de store formater fra senfirserne og halvfemserne er oplevelsen af rummet problematiseret af divergerende signaler på billedfladen.
Nogle partier lægger sig klart i forgrunden, mens andre træder tilbage. Men det overvejende indtryk er en vægtløs tilstand, hvor planerne forskyder sig afhængigt af beskuerens

fokus. Naturscenen er som altid det store bagtæppe.Til højre
skyder de tilbagevendende konturer af Kirkebys afgrenede træ
op som romantisk vanitassymbol og accentuerer hermed
motivets dialektiske substans.
Billedet er umiddelbart smukt i en klassisk betydning af ordet,
dvs. anderledes roligt og harmonisk end f.eks. Viel Später.
Farverne etablerer en udtalt harmonisk akkord af komplementære klange, men værket bærer på en selvrefleksiv ironi.
Kirkeby må med sin moderne viden om det romantiske projekts faldgruber og den kristne mytologis affinitet til den
moderne verdenshistorie lægge afstand til skønheden.
For i den rene skønhed bor forblændelsen, læs: ondskaben,
eller i hvert tilfælde overfladiskheden og den tomme gestik,
som udarter og truer med at overtage værket som ren stil.
Dommedagen angår således skønheden. Maleriets og motivets
skønhed.
Kirkeby bruger et af bibelhistoriens væsentligste og mest
associationsbærende skriftsteder som talerør for naturens
store kredsløb af liv og død og begærets og forgængelighedens
evige konflikt i mennesket. En saglig åbenbaring, men med forbehold.

Hvordan ser dommedag ud i det moderne menneskes bevidthed?
Hvad handler forblændelse om i et moderne ateistisk samfund?
På hvilke måder hænger konteksten til Beatus-Apokalypse og
Mordet i Finnerup Lade sammen?
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BIOGRAFI
Kirkeby er født i 1938. Han er uddannet geolog fra Københavns
Universitet med speciale i arktisk kvartærgeologi fra 1964.
I sin studietid deltager han i Grønlandsekspeditioner for at
undersøge gletscherbevægelser og bopladser efterladt af eskimoer for over 4000 år siden. Han er også med til at undersøge
en nyopdaget 20 ton tung jernmeteorit. Kirkebys naturvidenskabelige baggrund og nysgerrighed over for naturens former
og historie spiller en væsentlig rolle for hans tilgang til maleriet.
Men også hans solide viden om kunstens former og historie
udgør en tidlig orientering. Fra midten af tresserne spænder
hans værk over både maleri, grafik, 8 mm film, happening og
performancekunst under indflydelse af bl.a. den tyske kunstner
Joseph Beuys og Fluxus-bevægelsen. Han begynder samtidigt
at beskæftige sig med arkitektoniske elementer i form af stakitter, arkader og murstensskulpturer, som fra firserne fører
til egentlige bygningsværker i stor skala.
Sideløbende med geologistudierne tager Kirkeby kontakt til
Den eksperimenterende kunstskole i København, også kaldet
Eks-skolen. Her indgår han i et miljø af unge kunstnere, der
alle lægger afstand til det Kongelige Kunstakademi og et konventionelt og akademisk kunstsyn. Eks-skolen er et åndeligt og
kunstnerisk fristed, hvor Kirkeby ikke desto mindre bliver
konfronteret med et alternativt dogme, nemlig minimalismens
angreb på maleriet. Kirkeby insisterer imidlertid på maleriets
stoflighed, men på sin egen facon der balancerer mellem minimalismens kølige objekter, romantikkens patetiske stemningsmaleri i landskaber og symboler og popkunstens skabelonæstetik. Hans serier af masonitbilleder, som altid udstilles i moduler ophængt med nøjagtig samme afstand, i formatet 122 x 122
cm stammer fra årene på Eks-skolen og bliver en værkkategori, som Kirkeby med mellemrum vender tilbage til.
I halvfjerserne knyttes Kirkeby til den tyske gallerist Michael
Werner i Köln, som stadig er hans væsentligste markedsforbindelse. Malerierne fra denne periode er endnu båret af tressernes ideologiske bevægelse mellem den både overfladiske og
inderlige ekspressivitet i det abstrakte penselsprog og popkunstens lige så dialektiske greb om kulturens objektgjorte
ikoner.
Men der sker samtidig en forskydning af de demonstrativt
fremmede billedelementer til fordel for et mere personligt
forankret tag om maleriet. Kirkeby overgiver sig nu fuldstændigt til oliemaleri på lærred.Werner udstiller Kirkebys værker
to gange i dette årti, og herefter deltager Kirkeby i adskillige
gruppeudstillinger i udlandet og har jævnligt separatudstillinger i
Europa og USA.
Fra firserne konsoliderer Kirkeby sin plads på den internationale scene med et mere stramt og kraftfuldt, fysisk tungt maleri.
Han bliver nu sammen med en række andre primært tyske
kunstnere udråbt som fader til den nye generation i tysk maleri
kaldet ’de nye vilde’, som reagerer imod ’steriliteten’ og ’følelsesflugten’ i minimalismen og den beslægtede konceptkunst.
Maleriet får således som genre en international renæssance
med fokus i den italienske bevægelse ’La Transavanguardia’ og
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i det førnævnte ’heftige’ og ’vilde’ maleri i Tyskland. Selvom
slægtskabet med de unge kunstneres energifyldte og utæmmede forhold til maleriet og farven er mindre markant end
først antaget, har Kirkeby alligevel selve maleglæden tilfælles
med perioden. Han begynder da også allerede i ’78 at virke
som professor ved forskellige kunstakademier i Tyskland. De
store formater finder ligeledes vej i denne periode.
Som en synergi-effekt af maleriet i løbet af firserne begynder
Kirkeby at arbejde med skulpturer, der modelleres i gips og ler
og senere støbes i bronze. Skulpturerne udvikler og isolerer
temaer og enkeltdele fra maleriet. Torsoer, arme og grotter
modelleres med samme kropslige substans som maleriet og
klargør maleriets motiver. Ligesom malerierne underbygger
arbejdet med bronzens stoflighed som en og samme tilnærmede naturproces. I halvfemserne bliver spillet mellem flade
og dybde gradvist mere udtalt i store lærreder, hvor malingen
‘står’ opmuret foran motivets bagvedliggende rum, i flader der
spejler billedplanets todimensionale vertikalitet.
Kirkebys indsats som tegner og grafiker løber parallelt med de
mere fysisk krævende materialer og udgør ofte et sidste led i
forløbet af arbejdet med et bestemt motiv. Men der kan også
være tale om studier gjort direkte foran motivet, som er de
eneste helt naturalistiske indslag i Kirkebys kunst. De bliver
ofte til under rejser som et redskab til disciplinering af synet
og for at huske detaljer og strukturer, som senere indarbejdes
i maleriets strukturer.Tegning og maleri blandes ofte på lærrederne, der frembyder et væld af forskellige tegnede spor og
figurer eller mere regulære ornamenter. Enten gengivet med
den frie hånds sikre og til tider løsslupne håndbevægelse i gentagelsen. Eller som mere præcise aftegninger af overhead projicerede billeder, som Kirkeby tegner oven på malerierne.
Betydningen af Kirkebys mange rejser må ses i forlængelse af
det kompleks af modsatrettede spændinger, som er omdrejningspunktet i kunstneres arbejde. Særligt forholdet til den
grønlandske natur, studier i Mayakunst og arkitektur og den
fortsatte dialog med den europæiske kunsthistorie kommer til
at spille en afgørende rolle i Kirkebys kunst.
Ved siden af sit billedarbejde har Kirkeby skrevet og udgivet
en lang række forskellige tekster: poesi, romaner, rejsebeskrivelser og essays om kunst, skabelsesprocesser og kunstteori.
Kirkebys bøger og kunst udgør en helhed, der alle steder taler
om sig selv og viser videre til endnu andre steder inden for
helheden. En selvrefleksiv tyngde, der minder beskueren om
den nordiske baggrund af indadskuende og subjektiv styrke
som hos en Van Gogh, en Munch og en Jorn, hvis værker
Kirkeby lægger sig i smuk forlængelse af. Ikke som epigon, men
som fornyer af en stor tradition i maleriet, der altid har været
set som modsætning til den klassiske orden og harmoni inden
for den mere akademiske position.
Kirkeby bor og arbejder i Danmark og har atelier i København
og på Læsø.
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Plank-Stone, 2000
Planke-sten
Olie på lærred
220 x 220 cm

Donation: Jytte og Dennis Dresing

menneskets begær. Både begæret efter den gamle uspolerede
og engang hellige natur, der nu søges indfanget og beskyttet i
landskabets ramme. Men også begæret efter den uskadeliggjorte og tæmmede natur, som kan udnyttes. At ville male
naturen indbefatter derfor altid en landskabeliggørelse af det
sansede, og det er Kirkeby sig bevidst. Det er derfor heller
ikke naturen, vi ser dernede mellem plankernes tegnede linieløb, men et landskab der tilmed diskuterer sin egen genese i
vores bevidsthed og på billedfladen. Motivet afsløres så at sige
som en visuel konstruktion, maling på lærred i to dimensioner,
men også naturen afmonteres som sandhed og vises frem i de
fragmenter, det er blevet landskabets lod at håndtere.
Selv den ældste, mest øde og utilgængelige natur kan altså
kun begribes som landskab, tæmmet, undersøgt og udforsket
af blandt andet geologiens blik. Alligevel er der stedvist tale
om et andet blik i Kirkebys værk. Ikke malerens, men maleriets.
Der hvor maleriet selv bliver natur og ikke længere undrer sig
over sin egen proces, ikke polemiserer eller præsterer hverken
illusionisme eller abstraktion, men blot er, lige så banal som
naturen.

I det sene maleri Plank-Stone undersøger Kirkeby forholdet
mellem ornamentets flade og det dybe illusionistiske billedrum
som metaforer for henholdsvis nærhed og afstand. Men det
nære er ikke altid det, der er tættest på, og omvendt.
Træets planskårne årer og frønnede strukturer ligger som
emblematiske, horisontale bånd eller netop planker hen over
et storslået og vidtstrakt landskab. I midten som fremhævet,
selvstændigt objekt, mens de øvrige plankers tegning falder
delvist sammen med den bagvedliggende flades strukturer.
Perspektivet er højt som fra en flyvemaskine og vipper derfor
den rumlige komposition ned på billedfladen som et mønster
eller kort, der underbygger illusionens kritiske position i værket. Gletschere og bjergformationer afløses af lavgrønne partier, som sammen med blåbrune vådområder skaber et indtryk
af umenneskelig og fysisk set ufremkommelig natur. Beskuerens
blik kan imidlertid heller ikke samle motivet i ét panorama på
Kan du afgøre, hvor på billedfladen illusionismen,
grund af den tværgående planke-orden, der sønderdeler illu’naturgroetheden’ og det symbolske niveau ligger?
sionen i mindre billeder som en filmstrimmel.
Hvordan kommer natursynet til udtryk i Beatus-Apokalypse i
Det nære perspektiv på plankernes ornament giver ikke en
forhold til i Plank-Stone?
tilsvarende følelse af sanselig håndgribelighed, fordi plankerne
Hvad betyder det, vi normalt kalder ’naturen’, for din selvnetop er tegn for natur. Mens naturen dernede synes langt
erkendelse?
mere virkeligt sanset, sin ufremkommelighed og afstand til
trods. Eller måske netop på grund af afstanden!
Vi kan ikke komme derned, og derfor er det
attråværdigt og overbevisende malet. Mens det, vi
ALMINDELIGHEDEN
kan nå og række ud efter, er en tom overflade.
For Kirkeby er ideen om det banale og almindelige en kvalitet, som alle hans værker
Kirkebys maleri afsætter en tvivl om perceptiokredser
om. I bogen Arnasco fra 1995 siger han: “...når det kommer til stykket og du
nens filosofiske gyldighed. Det viser hen til et
skal
sige
de rigtige ting og være det rigtige sted, så er det eneste der duer, de mest udnaturbegreb, hvor den tragiske erkendelse af menslidte
og
fortærskede og banale ting. Det, der har været min drøm, det er gennem –
neskets afstand til sit oprindelige udgangspunkt i
kald
det
en
ekstrem hæmmethed, kontrol, kritik og benhårdt arbejde at genvinde retten
naturen står helt centralt. Naturen er i Plank-Stone
til
at
sige
de
samme forfærdelige åndsvage ting, bare med en helt anden vægt. Det er
blevet til landskab. Tanken stammer fra romanligesom
om,
at
de banale ting måske er de ting i verden det er sværest at erhverve sig
tikkens natursyn og oplysningsprojektets naturretten
til
at
sige”.
beherskelse i 1800-tallet. Her grundlagdes den synsmåde, der afsværger naturen som gudsbevis, og
Det gælder altså om at opnå en tilstand i værket, hvor det hverken syner villet eller oversom har bestemt kulturens måde at opfatte naturen
ladt til sig selv, men helt igennem simpelt og ligetil. Kirkeby siger i Håndbog fra 1991 om
på helt frem til i dag. Afmytologiseringen af natuCezanne,
der ofte trækkes frem som forbillede: “At male sådan kræver en særlig form for
ren medfører en bevidsthed om naturen, som en
naivitet.
Ikke
den første uskyldige og uvidende naivitet. Men den tilkæmpede, indsigtsfulde
scene, indrammet og afstukket af mennesket, og i
naivitet,
der
så
at sige er på den anden side af dannelse og viden, som har lagt det bag
moderne tid med stadig større vægt, til tjeneste
sig”.
for menneskets udnyttelse. Kategorien landskab
dækker denne nye natur, som er forbundet med

Skoletjenesten Louisiana tilbyder undervisning og skriftligt undervisningsmateriale, som perspektiverer
forskellige aspekter af Kirkebys værk, om f.eks.Tysk kunst, Minimalisme, Amerikansk Popkunst, Stedsbestemt
kunst, Louisianas Skulpturpark samt Alberto Giacometti.
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