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ACADEMY OF TAL R

New Quarter, 2003. Mixed Media på lærred. 253 x 253 cm. Louisiana Museum of Modern Art
Erhvervet med midler fra Augustinus Fonden
Alle værker af Tal R © Paradis / Tal R - Copenhagen

Undervisningsmaterialet består af:
1.

En lærervejledning, som indeholder:
En introduktion til udstillingen Academy of Tal R
Gennemgang af udvalgte værker
Forslag til litteratur, links o.a.

2.

En powerpoint præsentation af udvalgte værker.

Hvordan bruger jeg Louisianas undervisningsmateriale?
Materialet henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at introducere deres elever til
Academy of Tal R. Det kan anvendes i grundskolen, gymnasiet, HF, VUC og seminariet.

Kort om udstillingen
Tal R (f. 1967) har siden 90erne været en af sin generations mest markante danske
kunstnere. Han havde sin museumsdebut på Louisiana-udstillingen i 1997, Ny kunst fra
Danmark og Skåne. Udstillingen Academy of Tal R er den første samlede præsentation af
kunstnerens værker skabt gennem de sidste 20 år og indgår som den seneste i museets
udstillingsrække med nye malere som Peter Doig i 2015, Daniel Richter i 2016 og nu Tal R.
Udstillingen understreger sammenhænge i den danske kunstner Tal Rs store produktion,
som omfatter både malerier, bøger, skulpturer og tegninger. Der er fokus på Tal R som
fortæller og på hans værkers evne til at fungere som en slags portaler, der kan invitere os ind
i andre verdner. Til skjulte og oversete rum og mennesker på kanten af samfundet.
Academy of Tal R præsenterer en kunstner, der er interesseret i verden! Og hvordan verden
omkring os kan generere nye billeder. Tal Rs metode kan beskrives som en slags fokuseret
leg, hvor frivillige benspænd kombineres med overskudsagtig udforskning.
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Billedets baglokale
Fokus på et værk: Keyhole
Skønheden i
maleriet handler
altid om noget,
der ikke er på
billederne, men
skabes i vores
fantasi
―TAL R

Keyhole, 2016, Pigment og harelim på lærred, 240 x 188 cm
Courtesy of the Artist and Cheim & Read, New York

Et ægte tæppe på højkant med en trekantet indgang i midten? Eller en lysende pink og
orange dør med skateboards på begge sider af nøglehullets enorme ludobrik-formede
åbning? Tal Rs maleri Keyhole er både figurativt og ornamenteret. I billedets forgrund ses
en masse farvede felter, skæve og håndholdte geometriske former i gyldent, blåt og
bordeaux. De kvadratiske former fortsætter i det røde og pink murværk, hvis dybe
farvetoner danner den perfekte affyringsrampe for det centrale motiv: den lysende dør med
det lokkende nøglehul. Døren nærmest svæver ud i hovedet på os og lokker os til at digte
videre på motivet.
Tal R holder af malerier med hul igennem. ”Maleriets baglokale” er et af de udtryk, han
anvender til at beskrive maleriets hemmelige rum med. Her bruger Tal R et konkret sted i
København – en dør i Farimagsgade – til at skabe et billede, hvor forsvindingspunktet er
vores egen fantasi. Skønt han lægger motivet tilrette for os, er det samtidigt så åbent, at vi
selv får lov til at digte videre.
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Fra steder til nøglehuller:
fra konkrete steder til noget abstrakt
Tal Rs kunst er fyldt med åbninger: Nøglehuller man kan kigge ind ad, scenetæpper, der
kan trækkes fra, trapper, der leder ind i bygninger og porte eller døre, der inviterer os
indenfor i maleriets rum.
De steder, Tal R skildrer, kan være konkrete steder, kunstneren håber, vi selv kan ”rime
videre på”. For eksempel facader og prospekter fra København, der trylles om via
malerens vision, så vi både genkender motivet og samtidig selv får lov til at fylde det ud
med vores egne drømme og erindringer. Men Tal R har også blik for de mennesker, der
befinder sig i samfundets periferi. Manden på bænken. Vagabonder. Syrede teenagere
med voldsfantasier. Akavede figurer i ensomme rum. Folk, som enten har frigjort sig fra
konventionerne eller måske er sat uden for. Som i nøglehulsmotivet i Keyhole er Tal Rs
gengivelser af disse mennesker på samme tid enkle og åbne. Det er figurer, vi kender og
genkender – uden at komme for tæt på.

Profeten fra Louise Bro, 2016. Pigment og harelim på lærred, 172 x 140 cm. Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fond
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Fristeder over og under jorden
De fleste ting
jeg laver,
spekulerer i et
`over og under
jorden´ i
alverdens
varianter. Både
mentalt og fysisk
―TAL R

Frisøren, 1999. Kuglepen på papir, 83 x 58 cm. Louisiana Museum for Moderne Kunst
Donation: Nicole Hackert & Bruno Brunnet

Forestil dig, at du går på en gade i Valby. Du trænger til at blive klippet og går ind i den
første og bedste frisørbutik, Le Salon. Døren står åben, og alle stole er ledige, men
salonen er tom. Det er nu, du opdager hullet i gulvet, som leder ned til et labyrintisk system
af gange og huler. I hver hule sidder langhårede kvinder, som venter. Bag perleforhæng,
på divaner, stole og gelændere. Befinder du dig i en surreel frisørsalon, i en opiumshule,
eller på et bordel?
Frisøren er fra perioden med de såkaldte Baghavetegninger, som Tal R skaber i akademiårene i slutningen af 90´erne. For Tal R er baghaven et mytologisk sted, som både kan
være virkeligt og fiktivt. Baghaven kan forstås konkret geografisk, som en henvisning til
buskadset og hemmelighederne i kunstnerens egen baghave i Valby. Og som et mentalt
rum, som det sted hvor alt det spændende, lokkende og uforståelige sker. Måske et billede
på sindets ubevidste?
Hvor går vi hen, når vi gerne vil være os selv? Hvordan skaber vi vores egne fristeder?
Baghaven fungerer i en periode som et parallel-akademi for Tal R. Her kan bomber
sprænges, bål brændes af og seksuelle fantasier udleves skærmet af hullede hegn og
løbsk vegetation. Og her kan Tal R høste motiver som er direkte forbundet med hans egne
interesser og erfaring af verden. For Tal R ønsker at indfange virkeligheden i sin kunst. En
virkelighed, der også kan tage afsæt i kunstnerens egne drømme og fantasier.
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Kampen om virkeligheden
Hvordan kan man
skabe en
troværdig figur?
Og hvordan kan
man – uden ironi
– male med afsæt
i virkeligheden?
―TAL R

Da Tal R starter på akademiet i 90´ernes midte, lander han midt i en malerisk værdikamp.
For figurativt maleri som Tal Rs blev af mange opfattet som et sidespor. I stedet var fokus
blandt de fleste på samfundsengageret kunst kendetegnende for eksempelvis den danske
gruppe Superflex. Eller på såkaldt `meta-maleri´, der dyrkede forbindelsen til
modernismens formsprog fremfor forbindelsen til virkeligheden uden for kunstakademiet.
Så udfordringen for Tal R var og er: Hvordan kan man skabe realistiske figurer og bruge
maleri til at beskrive verden med uden at dyppe penslen i socialrealisme? Eller lave kunst
med kunst på, det vil sige meta-maleri? Tal R beslutter sig for at dyrke sine egne parallelakademier: visuelt opladede steder, der gøder fantasien og synssansen mere end
Kunstakademiet på Kongens Nytorv. En slags alternative akademier (hvor fantasien og
synsglæden er i højsædet) som alle er forbundet med Tal Rs egen fascinationer og
idiosynkrasier.

Døveinstituttet og synskunstneren
Et af de senere års nye parallel-akademier er Døveinstituttet ved Skolen for Døve og
Hørehæmmede i København. Tal R sætter motivet på en sort-hvid formel i maleriet
Döveinstitut, hvor et stort malet øje kigger ud fra plankeværket på skolens legeplads.
Øjet er et grundsymbol for synskunstneren Tal R: ”Idéen om, at alt bliver fortalt gennem
øjnene, synes jeg er så rammende for, hvad billedkunst egentligt er”. Derfor har idéen om
Døveinstituttet, der netop beskriver en verden, hvor der er skruet ned for høresansen og
op for det visuelle, stor betydning for kunstneren.
Ateliéret er Tal Rs personlige ’døveinstitut’, hvor det visuelle får lov til at tale for sig selv.
Her tilbringer han det meste af sin tid og træffer beslutninger. Og her dyrker han en form
for struktureret leg, hvor den virkelige verdens billeder transformeres ved hjælp af regler og
benspænd, som Tal R stiller op for sig selv for at nå nye steder hen.

Döveinstitut, 2016. Pigment og harelim på lærred, 172 x 140 cm
Erhvervet med midler fra Augustinus Fonden
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En regel kan for eksempel være at beslutte kun at arbejde med syv bestemte farver, som
på udstillingen The Sum på Louisiana i 2007. En anden regel kan være at vælge at male
med særlige, hurtigt-tørrende materialer, som både kan fremtrylle de mest candyflosagtige
farver, men samtidig gør det nødvendigt at fuldføre maleriet i et hug. Som i maleriet
Keyhole, hvor oliefarver er blandet op med pulveriseret harelim. Regler tilfører arbejdet i
atelierets legeplads både struktur og frihed: ”Alt, hvad man lærer som kunstner, handler
om at få sig selv puttet i kasser og så komme ud igen. Det vigtige er at bryde kasserne
ned, og så lege på en vildere og mere åben måde”. Når det bliver for let at bryde kasserne
Sortedammen, 2013. Pigment og
halelim på lærred, 248 x 172 cm
Privateje

ned, og når vildheden bliver for kalkuleret, er det på tide at opstille nye regler og finde en
ny metode.
At kunne forklare et maleri over telefonen
Udgangspunktet for Tal Rs arbejde er altid en idé. Noget som det er nødvendigt at
undersøge. Tal Rs idéer har ofte ’ligget i lommen’ og rumsteret et stykke tid, inden han
ved, hvordan og i hvilke materialer de skal realiseres. For Tal R handler den kreative
proces om at tage beslutninger. Grundidéen kombineret med de rigtige beslutninger
hjælper Tal R til at skabe noget, han ikke kunne forudse fra begyndelsen. Tal R har ofte
sagt, at hans malerier helst skal være så enkle, at de ”kan forklares over telefonen”. Men
selv om billedets motiv er klart og håndgribeligt, bliver der sagt meget mellem linierne.
Det gælder også for Tal Rs nyeste værker i Louisianas Store Sal. Skønt udformet som
individuelle værker i collage, skulptur og maleri, danner labyrinten Deaf Institute (2017),
skulpturen Horse in pyjamas (2017) og de store malerier af togvogne kaldet Habakuk

Svarta Blomma, 2005. Olie, farvekridt
og papir på lærred, 250 x 250 cm
Louisiana Museum of Modern Art
Donation: Nørgaard på Strøget

(2017) en overvældende helhed, der afhængigt af vores erfaringer, viden og associationer
kan bringe både den lille og den store historie i spil.

Horse in Pyjamas, 2017. Mixed media, 206 x 250 x 50 cm
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Habakuk, 2017. Akryl og pigment på lærred, 300 x 500 cm. Contemporary Fine Arts, Berlin, Galleri Bo Bjerrggaard
Victoria Miro, London. Chaim & Read, New York

Deaf Institute
– en blind date mellem figur og ord
99 steler danner en labyrintisk skov af tegn og ord. Pile, slanger, zig-zag-linier,
portåbninger og et væld af groft malede og enkle symboler kombineret med fragmenter af
skrift og fortællinger. Bogstaverne er skrevet med omhyggeligt svungen formskrift eller
kantede versaler – som i en skolestue fra længst svundne tider. Helheden er som et
springvand af ord og billeder. De farverige totempæle danner en slags billedbank over de
motiver, Tal R har arbejdet med de sidste 20 år.
Tal R har sagt, at ”sproget er den skarpeste kniv, du kan skære virkeligheden med”. For
ved hjælp af sproget kan vi beskrive omverdenen meget præcist. Men her må vi selv
afkode stelernes hieroglyffer. Der er så mange løsrevne ord på dansk, engelsk og
hebraisk, at det tilsyneladende ingen mening giver. Og dog bevæger teksten sig i mange
retninger: Handler det mon om Tal Rs modstand mod det akademiske univers’ regler og
normer? På en af stelerne kan man læse:
”At skære sig på Således”
”At skære sig på Akademi”
Eller er det den jødiske histories og verdenshistoriens mørkeste kapitler, der bliver anslået
med brudstykker af sætninger som ”give me shelter”, ”slow train, fast arrival” , ”øjets
bankerot” og ”Gehennaruten” , hvor gehenna betyder helvede på hebraisk?
Tal R har brugt tekststumper i sine værker siden udstillingen The Sum i 2007. Men det er
første gang, ordene får så dominerende en rolle som her, som var det en brudt roman. For
Tal R er der er særlig bro mellem tegning og ord. For tegninger kan blive så stiliserede, at
de bliver til tegn. For eksempel tegninger af havets bølger. Eller af togvogne, temaet for Tal
Rs nyeste serie af værker.

Togvognene
De otte malerier af togvogne har været 10 år undervejs i kunstnerens hoved. Tal R blev
optaget af det gammeldags i motivet. Godsvogne er som levn fra en anden verden,
anakronismer på lige fod med telefonbokse. Togvognene er malet efter erindringen. Hver
vogn består af ni motiviske byggeklodser, som danner en struktur og ramme for motivet.
En slags benspænd, der sikrer, Tal R ikke går i gang uden en plan. Alle togvognene har
forskellige farver, men et ord: Habakuk går igen. Habakuk er det kælenavn, som Tal R og
hans søster som børn gav deres far. Foran Habakuk har Tal R sat et semikolon. Normalt
står et semikolon efter en sætning, men her står den første del af fortællingen åben for
fortolkning.
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Brug Tal R i undervisningen
Udstillingen Academy of Tal R er relevant i flere fag, og den kan også indgå i arbejde med
temaer på tværs af fagene. Her er forslag til en række anvendelsesmuligheder.
Historie og billedkunst

Blind Date, 2009. Pigment og harelim
på lærred, 303 x 202, cm
Louisiana Museum for Moderne Kunst
Erhvervet med midler fra Augustinus
Fonden

Lad din elever undersøge, hvordan Tal R transformerer historien. Hvad fremhæver han i
sine motiver inspireret af genkendelige steder og lokaliteter? Og hvad betyder denne
forandring for vores historiske opfattelse af dem? Kan eleverne bruge samme greb til at
omforme deres egne ’historiske steder’ til nye motiver? Eller skabe nye billeder på basis af
gamle fotografier?
Historien er i høj grad tilstede i Tal Rs kunst. Både den lille, individuelle historie og den
store, almene historie. Det kan være i form af motiver inspireret af konkrete bymiljøer: For
eksempel Tal Rs serie af butiksruder malet efter fotografier. Eller billeder af Sortedammen i
København, hvor en kendt lokalitet trylles om til en verden, der næsten er uden for tiden.
Samfundsfag og dansk
En del af Tal Rs motiver fokuserer på enkeltpersoner. Fx mænd på bænke eller enlige
vandrere i byrummet. I udstillingen er disse motiver samlet under temaet ’De ekstra’.
Hvem er ’de ekstra’, og hvordan bliver de fremstillet i medierne? Hvem synes du er ekstra i
samfundet, og hvad siger det om måden, vi har indrettet os på? Og hvad kunne disse

New Citizens, 1999. Olie på lærred,
200 x 200 cm
Peter Doig

Jeg kan ikke
sætte kryds ved
hverken
religionen eller
Freud. Det, der
interesserer mig,
er de usynlige
rum, mine billeder
peger i mod, og
som beskueren
kan fortabe sig i

mennesker give mulighed for at lære os? Prøv at lade dine elever sammenligne Tal Rs
fremstillinger af ensomme individer med måden marginaliserede skikkelser bliver fremstillet
i medierne. For eksempel via DR1s tema om hjemløshed hvor serien 52 dage som hjemløs
skildrer livet på gaden. http://www.dr.dk/nyheder/tema/hjemloese
Psykologi og dansk
Tal Rs malerier er fulde af passager: Nøglehuller, døre og sprækker. Fysiske åbninger, der
antyder en hemmelig verden længere inde, vi selv kan digte videre på. Tal R har beskrevet
sig selv som en dørmand, der holder motivet åben for os, så vi selv kan smutte ind i
billedets baglokale.
Tal med dine elever om, hvilke indre verdener, de oplever Tal Rs værker kredser om.
Hvorfor er det overhovedet vigtigt at have en indre verden? Og hvad kan kunsten - ud fra
et psykologisk perspektiv - skabe passage til? Sammenlign Tal Rs optagethed af visuelle
passager med forfattere, der også arbejder med dette tema.

―TAL R
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Links
”Painting is like free falling”, Louisiana Channel
http://channel.louisiana.dk/video/tal-r-painting-free-falling
”The Moon Above Copenhagen”, Louisiana Channel
http://channel.louisiana.dk/video/tal-r-moon-above-copenhagen
”Chimney school of sculpture”, Victoria Miro
https://www.youtube.com/watch?v=y2anKbT6T-w

Tal R i sit ateliér Paradis i København. Foto: Collectors Agenda

Louisiana Museum of Modern Art, 2017
Tekst: Line Ali Chayder. Redaktion: Elisabeth Bodin.
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Powerpoint
1.Tal R i sit ateliér Paradis omgivet af nogle af de skulpturer og malerier, vi kan se på
Louisianas udstilling. Foto: Collectors Agenda

2. Tal R, Red Man, 1996. Collage: Tusch, blyant, akvarel på papir, 275 x 275 cm
Louisiana Museum of Modern Art. Donation Tal R
© Paradis / Tal R – Copenhagen
Collagen Red Man var med på udstillingen Ny kunst fra Danmark og Skåne i 1997.
Dengang både hang og lå den tungt hen af gulvet som en kollapset opslagstavle fyldt med
lag på lag af noter og tegninger. Collagen vidner om det samlergen, der er karakteristisk
for Tal R. Han bruger ophobningen som en metode til både at samle og udvælge billeder
og idéer. Måske rummer collagelagene alle de muligheder, som kunstneren på dette
tidspunkt endnu mangler at undersøge.

3.Tal R, Adieu Interessant (silver). 2005-08. Mixed media, 250 x 250 x 4,4 cm
Louisiana Museum of Modern Art. Donation: Nørgaard på Strøget
© Paradis / Tal R – Copenhagen
En stjerneformet eksplosion af billeder suger blikket til sig. Et Big Bang af populærkulturens billeder kombineret med tommetykke collagestråler. Adieu Interessant (silver) er
én af ni store collager Tal R laver sammen med sine akademistuderende fra 2005-2008.
Tal R er en samler, men bruger her collagemetoden til at skille sig af med de ting, han har
samlet. Et greb til at bekæmpe den endeløse horisont af fortidens billeder og materialer.
Og en måde at viske tavlen ren på for i stedet at kaste sig over noget nyt.

4.Tal R, Frisøren, 1999. Kuglepen på papir, 83 x 58 cm
Louisiana Museum of Modern Art. Donation: Nicole Hackert & Bruno Brunnel
© Paradis / Tal R – Copenhagen
I et labyrintisk netværk af gange under jorden præsenteres som i en arkæologisk
udgravning en række forbundne grotter, hvor kvinder venter: siddende og liggende som på
et bordel. Tegningen Frisøren, der viser en hemmelig, erotisk og mystisk ladet verden
under jorden, binder Tal Rs første værker fra 80´erne sammen med nogle af de seneste
malerier. Bl.a. serien Altstadt Girl (2014) hvor nøgne kvinder poserer intimt i deres egne
rum. Og hvor vi – ligesom kunstneren – bliver en slags kiggere eller voyeurer.

5. Tal R, n, 2014. Oliekridt på papir, 35 x 24 cm
Galleri Bo Bjerggard
© Paradis / Tal R – Copenhagen
Der er boudoirsteming i Tal Rs serie af poserende nøgne kvinde, gengivet med farveblyant
på rosatonet papir. Kvinderne er ikke skitserede på akademiet, men i deres eget hjem. Tal
R har stillet et dogme op for serien, der udfordrer både maler og model. Han har spurgt
kvinder, han mødte på gaden, om han måtte følge dem hjem for at tegne dem. I nogle
tegninger skinner det akavede ved situationen igennem. I andre virker kvinderne rolige,
selvsikre og forførende.
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6. Tal R, Sortedammen, 2013. Pigment og harelim på lærred, 248 x 172 cm
Privateje
© Paradis / Tal R – Copenhagen
Det kan være svært at male det sted, hvor man bor. For hvordan kan man fortabe sig i det
genkendelige? Sortedammen er del af Tal Rs såkaldte Københavnerserie og et bud på
hvordan det velkendte kan forvandles til nye billeder. Et gardin af støvede pastelfarver
gennemhullet af to mørke huller. De mørke cirkler skaber en dramatisk kontrast til motivets
diffuse spejling og bolschefarvede palet. Månen over Sortedammen bliver spejlet i vandet.
Men virkningen er som ormehuller: sorte indgange og udgange til motivet. Eller er det
kvindelige kønsåbninger, der udgør motivets nøglehuller?

7. Tal R, Keyhole, 2016. Pigment og harelim på lærred, 240 x 188 cm
Courtesy of the Artist and Cheim & Read, New York
© Paradis / Tal R – Copenhagen
Keyhole er ligesom Tal Rs motiver fra Sortedamssøen malet med farvepigment blandet op
med lim og tørret harelim. Metoden giver billederne et lysende sarthed, næsten som i en
fresco, en maleteknik opfundet i 1400-tallets Italien, hvor farvepigmenter blandet med vand
males direkte på en væg præpareret med våd kalk. Men prisen for de lysende
candyflossfarver er, at Tal R ikke kan redigere i motivet uden at letheden mistes. Derfor må
han realisere sine billedidéer i et malerisk hug, der ikke levner plads til fortrydelse. Læs
mere om værket på side 3.

8. Tal R, The Bend, 2016. Pigment og harelim på lærred, 172 x 140 cm
Louisiana Museum of Modern Art. Donation: Ny Carlsbergfondet
© Paradis / Tal R – Copenhagen
En sammenbøjet hvid figur i et ornamenteret billedrum. Med hovedet bøjet, armene knuget
foran kroppen og en mørk hat på hovedet. Ser vi et menneske i spændetrøje? En slags
kinesisk inspireret figur? Mand eller kvinde? Figuren er alene i maleriets farverige, men
flade rum. Der er mange enlige figurer i Tal Rs motivverden. Figurer som både kan tilbyde
identifikation og mystik. For hvem er de? Og hvad tænker de på? Motivet er åbent for
fortolkning.

9. Tal R, Profeten fra Louise bro, 2016. Pigment og harelim på lærred, 172 x 140 cm
Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fond
© Paradis / Tal R – Copenhagen
En enlig mand med lukkede øjne i en mennesketom storby. Hans høje hat danner en
fantasifuld kontrast til baggrundens mørke vand og de mangefarvede husfacader.
Manden på bænken er et ofte forekommende motiv hos Tal R. Måske som et billede på
kunstnerens interesse i de mennesker, der befinder sig uden for samfundets rammer.

10. Tal R, Skulpturer i buegangen
© Paradis / Tal R – Copenhagen
Louisianas Buegang er forvandlet til et Tivoli for skulpturer. 40 skulpturer på sokler i mørket
belyst med spot drejer og giver lyd fra sig som i en skulpturperformance. 15 års skulptureksperimenter udformet i raku, ler og stof. Former der smelter, stritter, kollapser og
balancerer. I alle tænkelige materialer og overflader. Abstrakte skulpturer, der alle er på vej
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til og stræber efter at blive figurer.

11. Tal R, Döveinstitut, 2016. Pigment og harelim på lærred, 172 x 140 cm
Louisiana Museum for Moderne Kunst. Erhvervet med midler fra Augustinus Fonden
© Paradis / Tal R – Copenhagen
Et stort malet øje kigger ud fra plankeværket ved Skolen for Døve og Hørehæmmede i
København. Øjet er et grundsymbol for synskunstneren Tal R:”Ideen om, at alt bliver fortalt
gennem øjnene, synes jeg er så rammende for, hvad billedkunst egentligt er”. Derfor har
Døveinstituttet, der netop beskriver en verden, hvor der er skruet ned for høresansen og
op for det visuelle, stor betydning for Tal R. Atelieret er Tal Rs personlige døveinstitut. Her
tilbringer han det meste af sin tid og træffer beslutninger, hvor det visuelle får lov til at tale
for sig selv.

12. Tal R, New Citizens, 1999. Olie på lærred, 200 x 200 cm
Peter Doig
© Paradis / Tal R – Copenhagen
Der er mange kvindelige kønsåbninger i Tal Rs malerier. Også i maleriet New Citizens,
hvor fødende kvinder med benene oppe danner M–former i motivets kasseformede rum.
Ser vi på en mærkelig fødeanstalt, hvor kvinder bringer de nye samfundsborgere til
verden? M´ets zig-zag form løber gennem mange af Tal Rs motiver. Blandt andet i serien
House of Prince og i maleriet Moon.

13. Tal R, Moon, 2014. Akryl på glas, 50 x 65 cm
© Paradis / Tal R – Copenhagen
I det humoristiske maleri Moon, lever store og små kvindelige bagdele op til maleriets titel.
At moone, altså at trække bukserne ned og vise sin nøgne bagdel, er normalt forbundet
med ønsket om at provokere. Men i Tal Rs maleri er de moonende kvinders bagdele, der
breder sig helt ud over motivets ramme, nok i højere grad udtryk for fascination.

14. Tal R, House of Prince, 2000-2004
© Paradis / Tal R – Copenhagen
Trekanter, firkanter, cirkler og kantede figurer. Serien House of Prince består af 200
[Billedtekst]

værker, der alle er inspireret af konstruktivismens formsprog.
Tal R er optaget af at indgyde konstruktivismens former liv igen. Nogle værker består af
papirklip. Andre af olie på lærred. Tal Rs konstruktivisme virker håndholdt og lidt skæv.
Nogle af formerne ligner figurer. Andre bogstaver og tegn.

15. Tal R, Horse in Pyjamas, 2017, Mixed media, 206 x 250 x 50 cm
© Paradis / Tal R – Copenhagen
I fem år har Tal R haft idéen om at skabe en blind hest i baghovedet. Inspirationen kom fra
Tal Rs onkel, der arbejdede i minerne. Onklen fortalte om, hvordan arbejdshestene i
minerne langsomt blev blinde på grund af mørket under jorden. Klædt i stribet tøj hænger
hesten nu ned fra loftet hen over ordlabyrinten. Fungerer den som en trojansk hest i
fortællingen? Eller handler det om billedkunstnerens angst for at miste synet?
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16. Tal R, Habakuk, 2017, Akryl og pigment på lærred, 300 x 500 cm
Contemporary Fine Arts, Berlin. Galleri Bo Bjerggaard. Victoria Miro, London
Cheim & Read, New York
© Paradis / Tal R – Copenhagen
Tal Rs serie af togvogne er næsten helt abstrakt. Alligevel har de det, der skal til, for at vi
kan afkode dem som godstog: de enorme rektangler er tilsat halvcirkelformede hjul,
koblingspunkterne mellem vognene er fremhævet og skydedøre markeret på vognenes
sider. Lameller på langs af lærredet skaber en collageeffekt, så det næsten ser ud som
om, vognene kører ind over hinanden: ga-da-gung-ga-da-gung. Frem for at google
hvordan en togvogn ser ud, har Tal R forestillet sig hvilke komponenter, sådan et togbillede
består af og malet efter sin indre vision.

17. Tal R, Deaf Institute, 2017, akryl på papir, 205 x 70 cm
Contemporary Fine Arts, Berlin. Galleri Bo Bjerggaard. Victoria Miro, London
Cheim & Read, New York
© Paradis / Tal R – Copenhagen
I en labyrint i Louisianas store sal danner 99 steler en skov af ord og billeder. Stelerne
fungerer som en billedbank over nogle af Tal Rs motiver. Du kan gå ind i labyrinten og
prøve at skabe sammenhæng i de rå stelers brudte fortællinger.
Læs mere om værket Deaf Institute på side 8.
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