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KO N STR U KTIVI S M E
PÅ LO U I S I A N A

De konstruktivistiske kunstneres mål
abstrakt kunst afviser konstruktivisterer at skabe en objektiv, rationel kunst.
ne enhver afbildning af den sete virkeDe laver systematiske undersøgelser
lighed og skaber i stedet deres egen
af samspillet mellem billedets formelvirkelighed. De forkaster motivet og
le elementer – fra
stræber mod en
KONSTRUKTIVISMEN
ER
DEN
OVERlinie, farve og form
kunst, som ikke
til lys, tekstur og
henviser til andet
ORDNEDE BETEGNELSE FOR DEN DEL AF
volumen. De anser
end sig selv. De er
DEN MODERNE ABSTRAKTE KUNST, DER
kunstens grundoverbeviste om, at
BENYTTER SIG AF GEOMETRISKE FORkomponenter – indkun
en kunst, som
MER. ORDET “KONSTRUKTIVISME” DÆKhold og form – for
alene hviler på den
KER ALLE DE KUNSTRETNINGER, SOM KAN
at være et. Indhold
kunstnerisk-æsteINDSKRIVES UNDER DEN KONKRETE ABog form er uadskiltiske nødvendigSTRAKTE KUNST, DVS. NEOPLASTICISMEN,
lelige, de lever og
hed – frigjort fra
KONKRET KUNST, KINETISK KUNST, OPhandler på lige viltid og rum – kan
ART OG MINIMALISME.
kår i kunstværket og
give mennesket
udgør tilsammen
harmoni og bane
en helhed. Kunstnerne skaber et rent
vejen for et bedre samfund. Konstrukog klart formsprog, hvor det univertivisterne ser det ikke som kunstens
selle udtryk er i fokus i højere grad
opgave at belære om verden, men derend kunstnerens individuelle udtryk.
imod at stimulere den menneskelige
I modsætning til andre former for
psyke spontant.

D E R U S S I S KE KO N STR U KTIVI STE R
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Den konstruktivistiske kunst har sine rødder i den russiske avantgarde.
Kunstretningen viste sig før den russiske revolution i 1917, hvor kunstnerne overvejende eksperimenterede med kubismen og futurismen.
og keraFørst efter revolutionen slog konstruktivismen for alvor igennem.
mik, såvel
Tiden var præget af nybrud og store politiske, sociale og vidensom i plakatskabelige omvæltninger. De russiske konstruktivister så en
og bogdesign,
mulighed for at skabe et kunstnerisk udtryk i tråd med et
og blev en standarnyt socialistisk samfund grundlagt på værdier som
diseret æstetik for masteknik, dynamik, mobilitet, lethed og socialisme. De
sekommunikation.
ville på lige fod med ingeniøren og videnskabsI Rusland blev der opretmanden medvirke til at opbygge samfundet
tet statslige billedskoler, hvor
gennem kunsten. Kunstnerne havde et
de konstruktivistiske kunstnere
ønske om at finde et universelt sprog,
kunne eksperimentere. Kunstnerne
som kunne forstås af alle og bruges
var fascineret af den nye teknologi og
i opdragelsen af de uoplyste masde produktionsmetoder, som gjorde det
ser. Derfor skar de ind til benet
muligt at masseproducere og dermed kollekog skabte et sprog, der udetivisere kunsten.
lukkende bestod af geoI 1934 dikterede Ruslands leder Josef Stalin, at
metriske former og
socialrealisme alene skulle være den kunstneriske
farver. Formsproget
udtryksform i staten. De nye billedskoler blev lukket, og
blev brugt i arkisnart blev konstruktivismen helt forbudt. De russiske avanttektur, tekstilgardisters fornyelser, eksperimenter og kreative frihed fik derdesign, fomed en brat afslutning. Men idéerne blev ført videre i Europa og
tografi
har siden haft stor indflydelse på det 20. århundredes kunst, arkitektur og design.

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST

EL LISSITSKY (1890-1941), Sejr over solen
1923, Litografi, 53 x 35 cm.
Donation: Joseph and Celia Ascher, New York
Lissitsky har sammenstillet forskellige
geometriske former i farverne grå, sort, rød
og hvid.
Nogle elementer er ensfarvede og
flade, mens andre forekommer rummelige
på grund af skyggelægningen. Han har
skabt et multidimensionalt billede, hvor
beskueren ikke blot indfanger et bestemt
billede fra ét synspunkt, men flere billeder
på samme tid. Vekselvirkningen mellem
flader og voluminer får os til at analysere
de forskellige lag i billedrummet. De sorte
former giver billedet dybde, mens de røde
former lader til at bevæge sig frem og tilbage i rummet. Farven spiller i den sammenhæng en vital rolle, fordi den kan få et
objekt til at virke dynamisk og let det ene
øjeblik, og statisk og tungt det næste.
ARBEJDSSPØRGSMÅL:

– Hvilke billedelementer er i for-, mellem- og baggrunden?
– Oplever du formerne som en stor sammenhængende form i flere farver eller som løsrevne dele?
Hvorfor?
– Hvorfor har Lissitsky givet billedet titlen “Sejr
over solen”?
– Prøv at konstruere et multidimensionalt billede
ved at sammenstille forskellige farvede flader og
voluminer på et stykke papir. Undersøg, hvilke
elementer der bevæger sig, og hvilke der er i for-,
mellem- og baggrunden!
– Giv dit billede en titel, og begrund dit valg!
LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST
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NAUM GABO (1890-1977), Søjle
1923/1975, Glas, rustfrit stål og perspex, 193 x 156 cm.
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Naum Gabo skabte skulpturen Søjle til
Louisiana efter en mindre model fra 1923. På
to cirkelformede platforme i mørkt rustfrit stål
rejser sig en høj konstruktion i klart glas. Hvide
og røde geometriske former i plastik er integreret i søjlen. Med skulpturens transparens
opnår Naum Gabo en multidimensional skulptur, fordi alle dens dimensioner blottes på en
gang og samtidig glider sammen med det
omgivende rum. Skulpturen virker vægtløs, og
de hvide og røde elementer får karakter af
dynamiske svævende former. De hvide elementer reflekteres i glasset, og det giver skulpturen
en vibrerende og lysende let karakter.
Den russisk-amerikanske kunstner Naum
Gabo revolutionerede skulpturen, fordi han
skabte åbne dynamiske konstruktioner i stedet
for de traditionelle massive skulpturer.

ARBEJDSSPØRGSMÅL:

– Hvad betyder materialet for din oplevelse af skulpturen?
– Oplever du de røde og hvide elementer som dynamiske
og svævende? Sammenlign med Lissitskys billede “Sejr
over solen”. Kan du forestille dig, at hans billede var en
skulptur i stil med Naum Gabos?
– Giv eksempler på traditionelle massive skulpturer, og
sammenlign dem med “Søjle”!
– En søjle er et bærende element i arkitekturen. Er der
sammenhæng mellem Naum Gabos skulptur og arkitektur?

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST

IVAN KLIUN (1873-1942), Suprematistisk konstruktion
1920, Gouache og akvarel på plade, 34 x 26 cm.
Donation: The Riklis Collection of McCrory Corporation
Firkantede og cirkulære former i
forskellige farver overlapper hinanden. Ved hjælp af denne overlapning og sammenstilling af lyse
og mørke farver opstår der rum i
billedet.
Den eneste fuldendte geometriske form i billedet er den grønne
firkant. Resten fortoner sig enten i
den hvide baggrund eller er
abrupt afsluttet, som afrevne stykker papir. Det får billedet til at
ligne en collage. Billedets komposition virker harmonisk på grund af
de afstemte farver og elementernes placering.

ARBEJDSSPØRGSMÅL:

– I hvilken rækkefølge overlapper billedelementerne hinanden?
– Hvordan kan man skabe rum i et billede
ved hjælp af farver?
– Kig koncentreret på billedet. Undersøg,
om dit øje automatisk færdiggør de
“ufærdige” former!
Diskuter, om vi generelt skaber den fuldendte form for vores indre øje, når vi ser
et fragment af et velkendt fænomen!

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST
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KO N STR U KTIVI STI S K B O G D E S I G N FR A R U S LAN D
Den russiske revolution skabte nye mål for samfundet. Kunstnerne var optimistiske og tog del i
opbygningen af den nye sovjetstat. De arbejdede for den kollektive oplysning om det nye samfund og benyttede sig hertil af flere kunstneriske
udtryk – arkitektur, fotografi, keramik, plakat- og
bogdesign – med det mål at få kunsten ud til så
mange som muligt. Kunstnerne anerkendte
bogens betydning for Ruslands massekommunikation. De samarbejdede med digtere i forsøget
på at sammenflette tekst og billede til et visuelt
hele. Bogdesignet opstod først i børnebøger,
arkitekturtidsskrifter og digtsamlinger, siden
også i den sovjetiske stats propagandamateriale.

KAZIMIR MALEVITJ (1878–1935), Suprematisme:
Fireogtredive tegninger
1920, Bogtryk, 21,8 x 36 cm. Museum of Modern Art, New York.
Donation: The Judith Rothschild Foundation

6

To flade geometriske former i sort – en kugle og
et kryds – er placeret på en hvid baggrund.
Malevitj har brugt “ikke-farverne” sort og hvid for
at opnå kunstens reneste form. Illustrationerne er
fra Malevitjs bog Suprematisme, hvori han præsenterer geometriens grundformer og deres
kompositionelle muligheder. Han var ophavsmand til suprematismen, der betyder læren om
det højeste. Suprematismen kan betegnes som
en radikal udgave af konstruktivismen.
De suprematistiske billeder er, ligesom andre
konstruktivistiske billeder, kendetegnet ved kon-

struktion og reduktion af billedelementerne til
geometriske former. De suprematistiske kunstnere adskiller sig fra andre konstruktivister, fordi de
tror på billedets spirituelle kraft.
De minimerer og renser udtrykket for at finde
kunstens nulpunkt og bestræber sig dermed på
at fjerne ethvert figurativt element.
ARBEJDSSPØRGSMÅL:

– Virker illustrationen med kuglen dynamisk? I så fald, hvorfor?
– Opfatter du sort og hvid som ikke-farver? Nedskriv de
associationer du får ved sammenstillingen af sort og hvid!
Hvad ville det betyde, hvis kuglen var gul og krydset rødt?
– Kan det lade sig gøre at skabe værker, der er tømt for
symbolik?
– Hvad betyder det, at de geometriske former er indrammet
af et kvadrat og ikke et rektangel?
LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST

ALEKSANDER RODCHENKO
(1891-1956), Fortæller: vers
1929, Bogtryk, 17 x 12,6 cm.
Museum of Modern Art, New York.
Donation: The Judith Rothschild Foundation
Rodchenko tog udgangspunkt i
bogens rektangulære geometriske
volumen og skabte på bogens forog bagside sammenhængende
illustrationer med referencer til
arkitekturens grundelementer.
Indersiden af bogens omslag
udgør et mønster af røde, hvide og
sorte striber og tern.
Hen over mønsteret er bogens
titel og forfatter angivet i forskellige
skriftstørrelser og i de samme tre
farver som mønsteret. Der hersker
symmetri og balance i illustrationen,
men ved hjælp af sammenstillingen
af de forskellige mønstre og farver
har Rodchenko opnået et optisk
vibrerende og dynamisk udtryk.

EL LISSITSKY (1890-1941),
Til stemmen
1923, Bogtryk, 18,7 x 25 cm.
Museum of Modern Art, New York.
Donation: The Judith Rothschild Foundation
Lissitsky har designet bogen til den
russiske forfatter Majakovskis digtsamling. Lissitsky har opfundet et
funktionelt opslagssystem ved at
lave indskæringer i papiret. Indekset er udstyret med en bestemt
form til hvert digt, så man hurtigt
kan finde det digt, man vil recitere
eller udråbe. Digtene blev nemlig
skabt til at blive råbt ud over store
forsamlinger.
Lissitskys illustrationer er præget af en dynamisk asymmetri.
Bogen præsenterer en krydsning
af ord og geometriske og naturalistiske motiver i sorte og røde farver. Farverne spiller sammen med
det lysende hvide papir.

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST
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MARIJA SINIAKOVA (1898-1985), De hopper, de flyver
1931, Litografisk tryk, 19,4 x 14,7 cm. Museum of Modern Art, New York. Donation: The Judith Rothschild Foundation
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De russiske konstruktivisters børnebøger blev
populære og solgte i store oplag.
Kunstnerne benyttede sig af farverige abstrakt-geometriske former i deres illustrationer.
Mange af disse børnebøger dækkede over politiske budskaber. For eksempel hyldede man
Sovjets industrielle udvikling eller tog afstand fra
den hidtidige forbrugerisme og kapitalisme. De
hopper, de flyver blev skabt udelukkende til
glæde for børn.
Omslaget viser Marija Siniakovas enkle formsprog i sort samt primærfarverne rød, blå og gul.
Figurerne i bogen kan klippes ud og samles til
simpelt legetøj.

ARBEJDSSPØRGSMÅL:

– Hvordan er samspillet mellem ord og billeder i bøgerne?
– Hvad betyder det, at en bog har et slagkraftigt visuelt
udtryk? Bliver du tiltrukket af bøger med flotte forsider?
Hvorfor? Hvilken rolle spiller bogdesign i dag?
– Diskuter, hvordan kunsten bruges i dag i kampen for et
bedre samfund!
– Lav omslaget til din egen bog, hvor tekst og billede smelter sammen!
– Lav et lyddigt, som også fungerer visuelt!

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST

KO N STR U KTI VI S M E N I E U R O PA
Parallelt med udviklingen af konstruktivismen i Rusland eksperimenterede
man med det konstruktivistiske formsprog i Europa. Den hollandske
kunstnergruppe de Stijl og Bauhausskolen i Tyskland fandt inspiration
hos de russiske konstruktivister.
Paris blev det nye centrum for konstruktivistisk kunst i Europa.
I Danmark slog den konstruktivistiske kunst først for alvor igennem
efter 2. Verdenskrig. Det var kunstnere som Robert Jacobsen, Franciska
Clausen og Richard Mortensen, der
introducerede kunstretningen i Danmark i 1930’erne.

SOPHIE TAEUBER-ARP (1889-1943), Ligevægt
1932, Olie på lærred, 46 x 32 cm.
Donation: Joseph and Celia Ascher, New York
Billedet demonstrerer, hvordan man kan
skabe optisk balance og harmoni i et billede ved hjælp af en bestemt placering af
billedelementer og den rette farvekomposition. Nogle former i billedet virker statiske, mens andre virker dynamiske. Man får
som beskuer fornemmelsen af, at de cirkelrunde flader vil trille det næste øjeblik
og ændre billedets komposition.
Sofie Taeuber-Arp har ved hjælp af
skrå linier, trekantede og runde flader i forskellige farver fanget formerne i et spændt
og ligevægtigt øjeblik. Billedet ligner en
uro i vuggende balancegang.
ARBEJDSSPØRGSMÅL:

– Hvilken forskel ville det gøre, hvis den røde trekant var sort?
– Hvad ville der ske med balancen i billedet, hvis de
runde former var kvadrater?
– Konstruer en uro, hvor du dels forsøger at skabe
balance mellem delenes vægt, men også mellem
deres farver og former. Prøv at ændre farverne.
Hvad sker der med ligevægten?

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST
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RICHARD MORTENSEN (1910-1993),
Syd
1958, Olie på lærred, 130 x 162 cm.
Syd er et eksempel på, at Richard
Mortensen var optaget af at skabe
stramme kompositioner af ensfarvede flader, billeder der er rent
visuelle og maleriske og ikke symbolske. De skulle være en nydelse
på linie med musikken.
Billedrummet er præget af trekanter, rektangler og kvadrater i
farverne rød, gul, sort, blå og orange.
Flere af de geometriske former i
samme farve støder sammen og ud-

fordrer beskuerens syn. Hvor starter
og slutter formerne?
ARBEJDSSPØRGSMÅL:

– Er der bevægelse i billedet? Sammenlign
med Sofie Taeuper-Arps billede “Ligevægt”!
– Hvilken effekt giver den blå form i billedet?
– Har farverne symbolsk betydning?
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ROBERT JACOBSEN (1912-1993),
Skulptur i smedejern
1959, jern, 48 x 43 x 33 cm.
Den danske billedhugger Robert Jacobsen har,
ved brug af smedejern, skabt en spinkel og harmonisk skulptur. Den adskiller sig fra en klassisk
massiv skulptur ved ikke blot at være omgivet af
rum, men ved at skabe rum i sig selv. Skulpturen
er en opbygning og en sammenstilling af former

i det fysiske rum. Jerndelene udgør én form og
mellemrummene mellem jernpladerne en anden.
De indre og de ydre former spiller op mod
hinanden.
Skulpturen er opbygget af fire former. Tre firkantede former i forskellige størrelser og en cirkulær form. Den cirkulære form afsætter en dynamisk linie i rummet, mens den største rektangulære form fungerer som en slags samlende
ramme omkring skulpturens bestanddele.
ARBEJDSSPØRGSMÅL:

– Hvordan indvirker omgivelserne på skulpturen?
– Hvilke kontraster findes i skulpturen?
– Sammenlign med Max Bills skulptur “Konstruktion”!
Hvilke ligheder og forskelle er der mellem de to skulpturer?
– Lav en todimensional collage af papir af skulpturen!

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST

MAX BILL (1908-1994), Konstruktion
1937, Granit, 125 x 124 x 124 cm. Donation: Ny Carlsbergfondet
“Konkrete kalder vi de kunstværker, der er opstået af
egne midler og lovmæssigheder, uden lån fra den ydre
natur…”
Med dette citat forklarer Max Bill, hvordan den konstruktivistiske kunst kun henviser til sig selv og ikke til
den ydre verden.
Skulpturens grundform er en kugle. Formen er reduceret så meget, at grundformen knap er synlig. Der er
boret fire store huller i kuglen, og fire store cirkulære flader er skåret væk. På den måde blottes kuglens inderste
væsen, og Max Bill har opnået en dynamisk slynget form.
Dens gennemsigtighed og minimale berøring med
soklen giver den trods det tunge materiale et præg af lethed.
ARBEJDSSPØRGSMÅL:

– Hvad betyder hullerne i skulpturen for din oplevelse af den?
– Sammenlign med Naum Gabos “Søjle”! Hvilke ligheder og forskelle
er der mellem de to skulpturer?

FRANCISKA CLAUSEN (1899-1986), Uden titel
1930, Olie på lærred, 29 x 20 cm.
Donation: The Riklis Collection of McCrory Corporation
Billedfeltet er opfyldt af retlinede geometriske former som rektanglen og kvadratet, der overlapper
hinanden. De er malet i klare farver, som brydes af
et centralt sort kvadrat med en lille rund hvid flade
i midten. Bag det sorte kvadrat krydser nogle
tynde grå bånd hinanden. Det er nærliggende at
associere til arkitekturens elementer – for eksempel et udsnit af en facade – dels fordi fladerne
bagved er blå som himlen, dels fordi kvadratet
under det sorte kvadrat ser næsten gennemsigtigt
ud, som var det lavet af glas. Det gennemsigtige
kommer af, at farverne i kvadratet er en tone lysere end firkanterne bagved.
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ARBEJDSSPØRGSMÅL:

– Hvordan har Franciska Clausen opnået dybde i billedet?
– Gør rede for den hvide runde flades virkning i billedet!
– Hvordan har hun opnået harmoni mellem formerne og
farverne på billedet?

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST

1961, 1958, 1962, 1962, Olie på masonit, 61 x 61 cm.
Donation: Louisiana-Samlingens Venner

ARBEJDSSPØRGSMÅL:

– Hvilke billeder har dybde, hvilke forekommer flade, og
hvilke ser ud til at bevæge sig ud i beskuerens rum?
Hvorfor er de så forskellige?
– Udvælg en anden geometrisk form og lav farveeksperimenter à la Josef Albers med forskellige farver. Kan man
opnå samme dybde med runde flader?
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Forsiden: Josef Albers, Hyldest til kvadratet, Gult klima, 1961.
Donation: Louisiana-Samlingens Venner

Den tysk-amerikanske kunstner Josef Albers
underviste på Bauhausskolen, indtil den blev
lukket af nazisterne i 1933. Skolen havde et
socialt sigte, nemlig at demokratisere arkitektur, kunst og design. Idealet var at forbedre
samfundet ved at sammentænke socialvidenskab, æstetik og teknik. En tankegang, der på
mange punkter er i overensstemmelse med de
russiske konstruktivisters.
Josef Albers økonomiserer med sine virkemidler. Enkelhed og præcision er det, der kendetegner hans billeder. Han har malet mange
billeder af kvadrater i forskellige nuancer. Josef
Albers påfører farven jævnt på lærredet direkte fra tuben, uden varierende farvetykkelse
eller personligt penselarbejde, for at undgå et
ekspressivt udtryk. I billederne udforsker han
selve synsfænomenet og undersøger nogle af
de helt basale forhold, der er for farver og billedelementer på et lærred. For eksempel analyserer han farvens rumdannende effekt.
Motivisk er alle billederne opbygget af tre
eller fire kvadrater, men deres forskellige farver
giver dem et varieret udtryk. Han demonstrerer, hvordan farver reagerer og signalerer
noget forskelligt, afhængig af hvilke farver de
grænser op til. I nogle tilfælde dannes der rum
indad i billedet, andre gange forekommer billederne helt flade og uden rum. Til tider virker
det, som om de rager ud i beskuerens rum.

M Å L G R U P P E : G Y M . , H F. , V U C O G L Æ R E R S E M I N A R I E R

JOSEF ALBERS (1888-1976),
Hyldest til kvadratet: Gult klima
Hyldest til kvadratet
Hyldest til kvadratet: Udvidelse
Hyldest til kvadratet

