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STEDSBESTEMT
KUNST
L OUISI A NA MUS E UM FOR M ODE RN E KU NS T ligger ved Øresund. Skulpturparken åbner sig i sydøst mod vandet, og mod nord er Humlebæk
sø i Søhaven med til at afgrænse museet. Fra museets første udvidelser
i 1958 er arkitekturens samspil med omgivelserne og respekten for
naturen vigtig. Landskabet i skulpturparken er velfriseret omkring
museets bygninger, men ændrer karakter og bliver vildere på
skrænterne ned mod Øresund. I Søhaven vokser beplantningen vildt
på de stejle skrænter rundt om Humlebæk sø. Udsigten til Øresund
og nærheden til vandet er essentiel for museet og understreger
samspillet mellem kunst, arkitektur og landskab.
På Louisiana er der inde og ude en række værker, som enten er
skabt til stedet, eller i samråd med kunstnere indkøbt til en bestemt
placering. I 70’erne og 80’erne fokuserer en række internationale
kunstnere på begrebet site specific (stedsbestemt) kunst. Kunstnerne
mærker sig et steds særkende, og deres værker griber ind i eller tilpasser sig omgivelserne. Denne tendens har sat markante spor i Louisianas
samling, som rummer flere stedsbestemte værker. Flere kunstnere har
indgået aftaler om projekter til forskellige steder ude i Skulpturparken
eller Søhaven og inde i museet.
I Skulpturparken er det Ri c hard Se rra s store installation “The gate
i n t he Go rg e/ P o rte n i s l ug te n” . Her finder du også Ge or g Tra k as ’

værk “Se l f P as s ag e ”, som er en platform og stiskulptur ned ad
skrænten mod Øresund. Og lige i nærheden har Dan i K ar ava n
konstrueret en terrasseskulptur “S qu ar e /P l ad s” til sydøstterrassen.
Blandt værker, som kunstnerne har konciperet før udførelsen på
Louisiana, er Enz o Cu c c hi s “ Sc u lt ur a a fr i ca / Af ri ka s ku l p tu r” . Cucchi
har ønsket sin bronzeskulptur placeret på den flade stribe land under
træerne ud mod Øresund i Skulpturparkens periferi.
Der er mange nuancer i kunstens forhold til naturen. I stedet for
drastiske indgreb i landskabet vælger mange at forholde sig til
naturen på en mere diskret måde. Det er Ri c har d L o ng s værker og
Ma ri o Me rt z’ installationer eksempler på.
Da ni Ka ra van s terrasseskulptur er udført til et bestemt sted. Hos
Trakas og Serra er hele konceptet baseret på landskabet, og dialogen
med naturen er afgørende for værkernes udformning og eksistens”.

Dit hjem er stedsbestemt! Hvad fortæller du andre med din
indretning?
Hvor og hvordan ville du bo, hvis du fik stillet et nyt sted til rådighed?

Richard Serra: The Gate in
the Gorge/Porten i slugten, 1986.
Installation, corteen-stål, to dele
350 x 1200 og 350 x 1045 cm.
Foto: Anders Bentzon.
To rustbrune jernvægge står
forskudt fra hinanden i skræntens
sider. De spærrer uden at lukke
helt af. Når man selv bevæger sig
over kløftens bro og ned gennem
slugten, bliver portmotivet, som er
ideen med placeringen, understreget.
Serra har selv valgt sit sted.
Hans installation er stedsbestemt,
den er konciperet og udført til en
bestemt lokalitet og kan ikke flyttes. Installationen står som en
refleksion over stedets karakter og
muligheder. I Serras tilfælde overskygger hensynet til stedet aldrig
værkets egenart – det sætter sig
igennem med autoritet; men uden
at forbindelsen til omgivelserne
forsvinder.
Find et sted hvor du vil placere en
port og lav arbejdstegninger i form
af en tegneserie, der viser bevægelsen igennem porten.
Hvad indebærer det at åbne og
lukke en port?
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Dani Karavan: Square/Plads, 1982.
Skulptur, beton, 46 x 480 x 480 cm.
Foto: Strüwing.
Dani Karavan har konstrueret en terrasseskulptur, “Plads”, til sydøstterrassen. Den er
orienteret mod Tycho Brahe’s Uranienborg
på øen Hven, som ligger ud for museet i
Øresund. Skulpturens geometriske former
går i dialog med arkitekturen; det giver den
en diskret tilstedeværelse.
Hvordan kan former gå i dialog med hinanden?
Lav en skitse og udfør en model til en form, der
går i dialog med din skolebygning!

Enzo Cucchi: Scultura Africa/
Afrika skulptur, 1985.
Bronze, 120 x 1000 x 200 cm.
Foto: Poul Buchard/Strüwing.
Enzo Cucchi har selv valgt sit
sted. Mod syd, hvor træerne går
ned til stranden, har han ønsket at
placere sit værk. Skulpturen ligger
flad som en pandekage, grå som
en frossen vandpyt på jorden og
ligner det afrikanske kontinent.
To lodrette stave rejser sig fra
skulpturens krop, som også har et
afgrunds dybt krater, der udgør et
sår på dens hud. Værket giver
vægt og betydning til den smalle
stribe land mellem strand og
skrænt.
Hvordan går værket i dialog med
omgivelserne?
Find argumenter for Cucchis valg af
sted til sin skulptur!

Mario Merz: Iglo. My Home’s Wind/
Iglo. Mit hjems vind og
Fibonacci borde, 1969/82.
Installation, blandede materialer.
Foto: Poul Buchard/Strüwing.
Igloen har inskriptionen “My Home’s
Wind”, og på de omgivende vægge findes de sprøjtemalede “Fibonacci borde”.
For Merz er igloen et tilbagevendende
tema. Hans arbejder har ofte relation til
det talsystem, som middelalderteoretikeren Leonardo da Pisa (1180-1240),
kaldet Fibonacci, opdagede. Hvert tal i
talrækken er summen af de to tidligere
led – f.eks. 1– 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21.
Merz genfinder denne talsymbolik i
elementære urformer som blandt andet
spiralen og igloen. Selv beskriver Merz
igloen som den ideelle organiske form,

der på en gang er hele verden og det lille
hus.
Neonskriften på igloen er teknologisk
fremstillet og peger på bevægelsen mod
fremtiden. En fremtid som efter Merz’ mening kun opstår i dialog med nutiden og
fortiden. Den er et civiliserende element i
modsætning til igloens halvcirkelkonstruktion, som billedligt er udtryk for det uforgængelige, det a-tidsmæssige, det uudviklede og immaterielle. Den samme inspiration ligger i hans brug af borde, der kan
have forskellige geometriske former. Bordet
repræsenterer hvert øjeblik, hvor medlemmerne i et fællesskab nærmer sig hinanden.
Byg din egen iglo, som rummer en dialog
mellem kultur og natur og det sted, du er!
Hvilke materialer vil du anvende og hvorfor?
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Cirklen og linien er karakteristiske for
Richard Longs værker. De er for ham de
mest enkle tegn, og samtidig er de modsætninger. Cirklen repræsenterer et fast
sted, et statisk punkt, hvorimod linien indeholder en bevægelse. Hans værker i landskabet underlægger sig landskabets form
og bliver en rituel afmærkning af stedet. For
Richard Long er der ikke stor afstand mel-

Land Art er en kunstretning, hvor kunstens materiale er
selve landskabet og ikke de materialer, som er nødvendige for at skabe maleri og skulptur i et atelier.

LAND

Kunstnerne søger ud i øde egne, hvor der er mulighed for at skabe større værker uden at være begrænset
af bygninger eller dyrkede marker. For nogle kunstnere
er det også vigtigt at kunne komme i kontakt med naturen og jordkloden på en mere direkte måde, end det
ellers er muligt for dem.
Land Art er udtryk for et oprør mod den kunst, som
var dominerende i USA midt i 1960’erne. En gruppe
yngre New Yorker-kunstnere var trætte af den abstrakte

INSTALLATION

ART

Richard Long: Circle/Cirkel,1972.
Sten, diameter 850 cm.
Foto: Strüwing.
Richard Longs udgangspunkt er naturen.
Her samler han materialer til sine værker,
som han udfører ude i landskabet og inde i
museet. Udvælgelsen af materialer til skulpturerne og deres placering i rummet hænger
nøje sammen med det pågældende sted.

lem den forhistoriske tids tegn og spor i
landskabet, og dem vi i det 20. århundrede
sætter os.
Richard Longs kunst ligger inden for den
idébetonede kunstretning, som betegnes
Conceptual Art og Land Art.
Tænk over hvilke materialer, du omgiver dig
med, og lav din egen cirkel!

At installere betyder at indsætte. En installation består af genstande, som er installeret i et rum. Installationen er et kunstværk,
som er skabt til et bestemt rum. Det
betyder, at værket ikke kan flyttes til et
andet rum, uden at det forandrer sig. En
skulptur kan man gå rundt om og se fra
alle sider. Installationen inddrager rummet
omkring genstandene og gør det til en del
af værket. På den måde bliver også
personen, som opholder sig i rummet, en
del af installationen.

ekspressionisme, popkunsten og minimalismen, hvis
glatte enkle former skjuler de dybereliggende strukturer
i livet, som kunsten efter deres mening bør dreje sig om.
De samme kunstnere protesterede også imod, at kunstmarkedet blot gør kunst til varer. De ville skabe kunst,
som ikke kan udstilles i gallerier og sælges til private
samlere og museer.
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Georg Trakas: “Self Passage”, 1986-88.
Træ og stål.
Foto: Poul Buchard/Strüwing.
Georg Trakas’ værk “Self Passage”
består af smalle “fårestier”, som løber langs
skrænten mellem Louisiana og Øresund.
Den ene sti fører ned til en vifte af tre
platforme, som rager et par meter ud over
sandstranden og derved overskrider
museets grænse. Den anden sti fører op til
et jernfundament af konvekse former langs
Sydfløjen. Trakas’ indgreb rummer en
ambivalens i forhold til naturen. Han føjer
sin komposition efter landskabet, men
projicerer linier og former ved hjælp af
cement og støbejern. Værket underkaster
sig ikke naturens orden, men kræver indgreb og vedligeholdelse. Man færdes på
eget ansvar i Trakas’ værk, som fremhæver
landskabets dramatik og faremomentet ved
opholdet på de smalle fårestier på den
stejle skrænt. Når man bevæger sig ind i
værket, sætter man sig selv på spil.
Hvordan vil du beskrive forholdet mellem
værk og omgivelser?
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