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POUL GERNES  
JEG KAN IKKE ALENE -  
VIL DU VÆRE MED? 

 
Poul Gernes: Skydeskive, 1966-68, Louisiana Museum of Modern Art. Deponering: Aase Seidler Gernes.  

Foto: Poul Buchard/Brøndum & Co 

 

 

Undervisningsmaterialet består af: 

 
1. En lærervejledning med forslag til, hvordan udstillingen kan bruges i 

undervisningen, liste over relevant litteratur og links samt uddybende kommentarer 
til billedmaterialet i powerpointen  

 
2. En powerpoint præsentation med udvalgte værker fra udstillingen samt 

perspektiverende værker 

 
3. En introduktion til Poul Gernes af Tania Ørum, lektor emerita ved Institut for 

Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, publiceret i Louisiana Magasin 
44 (2016) 

 

Kort om udstillingen 

 
Louisianas store sommerudstilling med Poul Gernes (1925-1996) lægger vægge, gulve, loft 

og græsplæne til en af efterkrigstidens mest markante danske kunstnere. Udstillingen er ikke 

lagt frem som en stram kronologisk fortælling. I stedet danner de forskellige udstillingsrum 

ramme om en række hovedtræk i Poul Gernes' kunstneriske arbejde. Et gennemgående - og 

meget centralt - tema hos Poul Gernes er ønsket om at gøre sin kunst tilgængelig for så 

mange mennesker som muligt. Kunst er noget, man gør og oplever sammen, ikke noget man 

nyder alene! 
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Poul Gernes: Uden titel, 1966-68, Gernes Estate. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard 

 

Den eksperimenterende Kunstskole 

Poul Gernes og kunsthistorikeren Troels Andersen dannede sammen Den 

eksperimenterende Kunstskole (1961-72) i begyndelsen af 1960erne. Den 

eksperimenterende Kunstskole - som i midten af 60erne skiftede navn til det mere 

mundrette Eks-skolen - ville tilbyde et alternativ til Det Kongelige Danske Kunstakademi, 

som i Poul Gernes’ øjne var indadskuende og nedsunket i traditionalisme.  

 

Eksperimenter stod stærkt i 1960erne, og årtiet karakteriseres ofte som opbruddets årti; 

perioden hvor gamle hierarkier og fasttømrede normer blev udfordret. Litteraturen, 

musikken og kunsten eksperimenterede med nye udtryk, og i det sociale liv opstod der nye 

boformer og kønsrollemønstre. Eksperimenterne rettede sig også indad mod den indre 

verden, idet bevidsthedsudvidende stoffer blev introduceret, brugt og misbrugt i visse 

miljøer. Så vidt vides dog ikke på Eks-skolens territorium, hvor eksperimenterne var af 

kunstnerisk art.  

 

To af de væsentligste elementer i Eks-skolens program var materialeeksperimenter og 

kollektive processer. At tale om en ’skole’ og et ’program’ er en anelse misvisende, for 

nogen traditionel skole var det ikke. En af tankerne bag Eks-skolen var bl.a. at nedbryde 

hierarkiet mellem lærer og elev. Af den grund blev nytilkommere tiltalt Broder. 

 

”Vi indhenter nye 

erfaringer. Gamle 

erfaringer viser 

sig at være for 

snævre eller 

simpelthen 

uholdbare. Dette 

forhold kan ikke 

undgå at få 

indflydelse på det 

kunstneriske 

udtryk.” 
―POUL GERNES, 1967 
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Materialeeksperimenter 

I Eks-skolens første år var Broder Poul, dvs. Poul Gernes, ansvarlig for faget 

Materialeeksperimenter. Skrot, skrammel, ugeblade, ståltråd, tørresnor og aflagt tøj hørte 

ikke just til blandt kunstens konventionelle materialer. Hvilket netop gjorde, at de i Eks-

skole-regi havde en kvalitet.  

 

Materialerne var ukonventionelle og hverdagsagtige, og dermed tætterede på 

virkeligheden og samtiden end den traditionelle kunsts ædle materialer. De forskellige 

materialer blev udsat for diverse prøvelser og eksperimenter. Lokumsbrættet blev 

overmalet, metalpladen kørt over af en bybus eller gennembanket med en forhammer og 

derefter brugt som motiv til grafiske tryk, og det aflagte tøj blev samlet og bundet sammen 

til en kugle. 

 

Man skal ikke være blind for den kritik af forbrugersamfundet, der ligger i brugen af 

kasserede hverdagsmaterialer. Det, andre har brugt og smidt ud, samler og genopliver 

Eks-skolen. Stofkugle fra 1962 består af tøj, som konstant bliver overflødiggjort pga. nye 

kollektioner og modeluner. Det er kunst lavet af forbrugersamfundets restprodukter, og 

samtidig er det et stykke farverigt hverdagskunst; et kludetæppe af levet liv. 

 

 
Poul Gernes: Uden titel (”Dækaftryk af linje 29 på Kgs. Nytorv”), 1962, Gernes Estate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Kirkeby, Peter Louis-Jensen, 

John Davidsen, Jan Grünewald, 

Ole Knudsen: Fem Eks-skole-

medlemmer med hænderne for 

ansigtet for at vise, at det ikke er 

dem, men kunsten, der skal være i 

centrum.  

Scanpix/Egon Engmann  

 
Poul Gernes: Uden titel 

(”Stofkuglen”), ca. 1962, ARoS, 

Aarhus Kunstmuseum  



 

 

LÆRERVEJLEDNING / POUL GERNES. JEG KAN IKKE ALENE – VIL DU VÆRE MED? / 02.06-16.10 / SIDE 5 

 

Kollektivisme 

 
Poul Gernes og Peter Louis-Jensen: Demokratisering, 1963, Museum Jorn, Silkeborg 

 

Hvor materialeeksperimenterne udgør ét centralt spor i Eks-skolen, da udgør de kollektive 

arbejdsprocesser et andet. Poul Gernes har fortalt, hvordan det kollektive miljø omkring 

Eks-skolen var i stand til at ’accelerere’ den enkelte kunstner. Der blev ofte arbejdet i 

samme rum - ingen enkeltatelier - og den enkelte Eks-skole-broder kunne derfor hele tiden 

spejle sit eget arbejde i dusinvis af andre brødres arbejde. På den måde forsøgte man på 

Eks-skolen at undergrave den kunstakademiske mesterlærerordning og i stedet 

introducere et læringsmiljø, hvor gensidighed og åbenhed var i fokus.    

 

Betoningen af det kollektive handlede ikke om, at alle skulle søge kompromiset og forenes 

under en blød mellemvare. Det handlede om, at den kollektive arbejdsproces kunne bringe 

de enkelte kunstnere til indsigter og erfaringer, som de ikke på egen hånd kunne have 

nået. Det kollektive kunstneriske arbejde på Eks-skolen kan også forstås som et forsøg på 

at ødelægge forestillingen om Den Store Kunstner, der alene sidder og kæmper med sit 

forpinte sjæleliv. En kliche, de forskellige Brødre helt bevidst forsøgte at demontere. 

 

 
Eks-skole-brødre i færd med at lave et fællesværk. 

Scanpix/Egon Engmann 

 

 

 

 

”Ved at tilstræbe 

størst mulig 

bevidsthed, ved at 

tilbyde ubrydelig 

solidaritet, ved at 

tilstræbe tryghed, 

varme, kærlighed, 

en udstrakt 

arbejdsomhed og 

flid osv. samt ved 

at undertrykke 

utidig 

nysgerrighed, 

sladderagtighed, 

den forkerte  

del af sin 

selvbevidsthed og 

alle uheldige sider 

af egoisme m.m., 

skulle det være 

muligt at blive et 

bedre menneske” 
―POUL GERNES, 1971  
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Systemer og tilfældets kunst 

 

Poul Gernes’ ”Lotteristriber” i Louisianas park, 1967. Fra Ung Dansk Kunst – Jubilæumsudstilling, 1967. 

Foto: Troels Andersen 

 

Ved første øjekast har Poul Gernes' mandshøje Lotteristriber et næsten designagtigt touch 

over sig. De er ganske enkelt ret lækre at se på. Særligt hvis man ser dem gengivet på et 

fotografi i en bog eller på en skærm. I virkelighedens beskidte verden mister de store 

stribede malerier dog noget af den der glatte lækkerhed. Til gengæld får de noget andet, 

en robusthed, idet sporene efter det kunstneriske arbejde træder frem.  

 

Fortællingen lyder, at Poul Gernes ofte gik rundt med et farvekort i lommerne på sine hvide 

murerbukser, som blev en slags signatur for ham. Der er i Lotteristriber bestemt visse 

ligheder til netop farvekortet, som vi henter nede hos farvehandleren. Billederne kunne 

også ligne en række flag fra reelle og imaginære nationer stablet ovenpå hinanden. Og er 

man udstyret med en sød tand, sendes tankerne måske i retning af en forskruet variant af 

lakridskonfekt. I alle tre tilfælde - farvekort, flag, lakridskonfekt - er der tale om ligetil og 

virkelighedsnære referencer. Ting, vi kender fra hverdagen. 

 

Poul Gernes benyttede sig ikke af et indforstået og svært begribeligt kunstnerisk 

kodesprog. Ambitionen var at lave folkelig og glædesvækkende kunst, og især brugen af 

stærke farver blev Gernes' foretrukne virkemiddel. Brugen af materialer er ligeledes - med 

overlæg - uprætentiøs. Vi har ikke at gøre med klassisk oliemaleri på lærred. De 

traditionelle materialer er således forkastet til fordel for nogle mere jordnære af slagsen, 

cykellak og masonit. 

 

Serien af stribede malerier hedder ikke Lotteristriber for ingenting. Farvekombinationerne 

er ikke resultatet af grundige kunstneriske overvejelser. De er opstået tilfældigt, idet 

farverne er trukket fra en stor pulje - ligesom lotterisedler. Poul Gernes er altså ikke inde 

og diktere, hvordan værkerne skal se ud. De er produkter af tilfældets spil.  

 

Ved at udvikle et enkelt system, som kan generere billeder på egen hånd, prøver Gernes 

at frigøre kunstværket fra kunstneren. Han forsøger at blande sig selv mindst muligt ind i 

sine billeder. Det er ikke forbindelsen mellem kunstneren og kunstværket, der er 

interessant. Det væsentlige er relationen mellem kunstværket og de folk, der møder 

kunstværket. 

 

Poul Gernes, Uden titel 

(”Lotteristriber”), 1965-66, 

Louisiana Museum of  

Modern Art 

 

 

Poul Gernes, Uden titel 

(”Lotteristriber”), 1965-66, 

Louisiana Museum of  

Modern Art  
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Herlev Hospital og kunst i det offentlige rum 

 

 

 

Eksempler på Poul Gernes’ farvesætning af sengestuer, Herlev Hospital.  

Foto: Steen Møller Rasmussen 

 

Poul Gernes ville ikke lave kunst for sig selv og for sin egen vindings skyld. Kunst skulle 

samle og forene mennesker og fungere som en slags social lim. En indadskuende og 

subjektiv kunst betragtede han som navlepilleri eller 'åndelig onani'. 

 

For Poul Gernes var det kunstneriske arbejde også altid et spørgsmål om moral. Kunsten 

skulle bruges til at forbedre og berige vores almene levevilkår; en grundholdning, som især 

kom til udtryk i utallige udsmykninger af offentlige bygninger og institutioner. Bedst kendt er 

totaludsmykningen af Herlev Hospital, hvor Poul Gernes og hans hold i perioden 1968-76 

farvesatte indersiden af den enorme 25 etager høje bygning. Som en del af udstillingen på 

Louisiana har museet installeret en rekonstruktion af en ensengsstue fra Herlev Hospital. 

 

Hospitalet i Herlev er i dag stadig klædt i Poul Gernes' boblende farver, og udsmykningen 

står som et monument over kunstnerens vision om at lave kunst, som bringer glæde og 

kommer mennesker til gode. Det er kunst i den gode sags tjeneste. Og sagen er vitterligt 

god, da incitamentet til at udføre udsmykningen var at forbedre det fysiske miljø og derved 

forkorte patienternes indlæggelsestid.  

 

En anden vigtig funktion ved udsmykningen er, at den ved hjælp af sine farveopdelte 

etager gør det nemmere at finde rundt og orientere sig på hospitalet. Nyere forskning har 

vist, at dette kan være vanskeligt, da man ofte befinder sig i en sårbar og stresset situation, 

når man besøger et hospital.  

 

Til udstillingen på Louisiana har museet realiseret Poul Gernes’ skitseforslag til en brugbar 

skulptur på Israels plads i København. En skulptur i det offentlige rum, der samler 

mennesker omkring sig. Fra 1970erne og fremefter koncentrerer Poul Gernes sig stort set 

udelukkende om at udføre udsmykningsopgaver. Han lægger afstand til museer og 

gallerier, som efter hans overbevisning ikke formår at udfylde deres rolle og gøre kunsten 

tilgængelig og anvendelig. Poul Gernes vil ud med sin kunst.  

 

 

Poul Gernes: Skitse til skulptur på Israels Plads, 

København (ikke realiseret), 1967, Skissernas Museum – 

Museum of Artistic Process and Public Art, Lund, Sverige. 

”(…) et af de 

fineste 

socialpolitiske 

kunstværker i 

dag” 
―BJØRN NØRGAARD OM POUL 

GERNES’ UDSMYKNING AF HERLEV 

HOSPITAL, 1979 

 

 

En anden velkendt og bolsjefarvet Poul 

Gernes udsmykning i det offentlige rum: 

Palads Biografen i København, 1989.  

Foto: Steen Møller Rasmussen  

 

Pyramide, 1967/2016, Skalamodel af 

ikke realiseret udsmykning til Israels 

Plads, København. Kunstnerisk 

konsulent: Anders Krüger. 

Foto: Kim Hansen  
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Udstillingen kan bruges i flere fag 

 

Billeder og betydning 

Hvad stiller man op med en kunst, hvor kunstneren forsøger at fjerne sporene efter sig 

selv? Poul Gernes og flere af hans samtidige brød med kunstens konventioner for, hvad 

der klassificerer et kunstværk. Forestillingen om et stabilt og færdigt værk blev erstattet af 

et ønske om at lave situationer, happenings og performances; flygtig og handlekraftig 

kunst, der griber ind i hverdagen. Kunstværket skal ikke pege tilbage på kunstneren. Det 

skal pege ud i verden og inddrage mennesker. 

 

Dansk, billedkunst og design og innovation  

(Stikord: afsender/modtager, billedanalyse, happenings, kunstens funktion) 

 

 

De eksperimenterende 60ere 

Lysten til at eksperimentere slog ikke blot igennem i kunsten, men også i litteraturen og 

musikken, og de enkelte kunstformer blev blandet på kryds og tværs. De gamle 

paradigmer fik sig en rystetur, der blev sat strøm til guitaren og skruet HELT op, litteraturen 

blev rablende og kunsten brød med traditionerne på alle tænkelige måder. Nye materialer, 

nye metoder og nye motiver. Hvilke betydninger fik det eksperimenterende årti for 

eftertidens musik, litteratur og kunst?  

 

Billedkunst, historie og samfundsfag  

(Stikord: multimodalitet, hippiebevægelsen, højkonjunktur, Eks-skolen) 

 

 

Arkitektur og stedsspecifik kunst 

Fra 1970erne og frem beslutter Poul Gernes sig for helt at lægge afstand til museer og 

gallerier. Hans mange udsmykningsopgaver (i nærheden af 200) af især offentlige 

bygninger bliver lavet i et forsøg på at berige og forbedre dagligdagslivet. Palads biografen 

og Herlev Hospital hører til blandt de mest kendte. Lad eleverne researche sig frem til 

andre eksempler og sammenlign udsmykningernes udtryk.   

 

Billedkunst og samfundsfag  

(Stikord: arkitektur, kunst i det offentlige rum, velfærdsstat, kulturpolitik, kunstens funktion) 
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Katalog til udstillingen Poul Gernes. Jeg kan ikke alene – vil du være med?, Louisiana 

Museum of Moderen Art, 2016 

 

Dirckinck-Holmfeld, Kim: Sansernes Hospital, Arkitektens Forlag, 2007 

 

Gernes, Ulrikka S. & Hornung, Peter Michael: Farvernes Medicin, Borgens Forlag, 2003 

 

Pedersen, Jane: Der er dejligt i Danmark viser Poul Gernes, Borgens Forlag, 1971 

 

Rifbjerg, Synne: ”Jeg ved ikke, om man nogensinde bliver sig selv” - Bjørn Nørgaard om 

Poul Gernes. Katalog fra udstillingen Invitation til en kop mælk – og alt godt fra Poul 

Gernes, Nordjyllands Kunstmuseum, 2001 

 

Ørum, Tania: De eksperimenterende tressere, Gyldendal, 2009 

 

Links 

Kort film fra Herlev Hospital med interviews af ansatte og patienter. Produceret af KØS - 

Museum for kunst i det offentlige rum: https://www.youtube.com/watch?v=Zybmh5Os3HU 

 

Louisianas undervisningsmaterialer Konstruktivisme, Eye Attack, Arkitekturen omkring os 

og Farven i kunsten kan bruges som perspektiv på dette materiale. 

Find dem på: https://www.louisiana.dk/learning/undervisningsmaterialer 

 

Poul Gernes eksperimenterede med hverdagsmaterialer. Hør en række samtidskunstnere 

fortælle, hvilke kvaliteter, de ser, i kasserede hverdagsmaterialer: 

http://channel.louisiana.dk/video/6-artists-poetry-discarded-materials 

 

Superflex’ Superkilen (2012) på Nørrebro i København af er et samtidigt eksempel på 

farverig og fantasifuld udsmykning af det offentlige rum: 

http://channel.louisiana.dk/video/superflex-cool-urban-space 

 

 
Poul Gernes: Skydeskive, 1966-68. Louisiana Museum of 

Modern Art. Deponering: Aase Seidler Gernes. 

Foto: Poul Buchard/Brøndum & Co. 

 

Louisiana Museum for Moderne Kunst 2016 

Tekst: Jeppe Lentz Wildt. Redaktion: Elisabeth Bodin. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zybmh5Os3HU
https://www.louisiana.dk/learning/undervisningsmaterialer
http://channel.louisiana.dk/video/6-artists-poetry-discarded-materials
http://channel.louisiana.dk/video/superflex-cool-urban-space
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POWERPOINT 

 

 

 

 Poul Gernes og Peter Louis-Jensen: Demokratisering, 1963. Museum Jorn, Silkeborg. 

Fællesmaleri af Poul Gernes og Peter Louis-Jensen. Tilblivelsen af værket peger direkte på Eks-

skolens optagethed af kollektive arbejdsformer og af-individualiseret kunst. Kunsten bliver til i et 

eksperimenterende fællesskab. 

 

 

 Poul Gernes: Still fra Brækfilmen, 1967, filmet af den Eksperimenterende Kunstskole. 

Varighed: 4:44 min. Courtesy Plagiat Film/Klara Karolines Fond 2007. 

Kunstneren brækker sig! Forestillingen om, at kunsten skal spejle den forpinte kunstners indre liv, 

bliver taget under besk behandling i Poul Gernes' film fra de tidlige Eks-skole-år. ”Så I vil se, hvad 

kunstneren gemmer i sit indre? Det skal jeg vise jer: Bræk!” 

 

 

 Poul Gernes: Uden titel (”JEG MIG”), 1966-67. Gernes Estate. 

Det todelte værk er et udkast til en illustration i tidsskriftet Hvedekorn, som Poul Gernes var 

medredaktør af i 1967-68. Er kunstneren gået i egocentrisk selvsving? Eller er værket snarere en 

harsk kommentar til en indadskuende og navlepillende kunstnertype, der kun beskæftiger sig med 

sig selv. 

 

 Poul Gernes: Uden titel (”Røv”), 1967. Gernes Estate. 

Selvportræt min bare røv. Poul Gernes' gipsskulptur er ikke just noget traditionelt selvportræt, men 

dog et portræt, ja faktisk et konkret aftryk af kunstnerens røv. Profant og drillende, men også 

seriøst i sin kritik af den ophøjede og selvhøjtidelige selvportrætsgenre. 

 

 Roland Barthes: Forfatterens død og andre essays, 1967, Gyldendal (2004). 

I den franske litteratur- og kulturkritikker Roland Barthes' indflydelsesrige essay 'afliver' han 

forfatteren. Barthes' pointe er, at forfatteren ikke længere kan betragtes som en autoritet (hvorfor 

han 'aflives'), idet det er læseren, der skaber og levendegør teksten. Forfatteren 'ejer' altså ikke sin 

tekst, da den altid opleves og indoptages af en læser, der selv bringer noget med ind i 

læseoplevelsen. Hos Poul Gernes, Eks-skolen og andre af tidens kunstnere er man på samme 

måde optaget af at fjerne (aflive) kunstneren fra kunstværket. 
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 Poul Gernes: Uden titel (”Dækaftryk af linje 29 på Kgs. Nytorv”), 1962. Gernes Estate. 

Poul Gernes er oprindeligt uddannet litograf, og hans kendskab til arbejdet med grafiske tryk 

bringer han med ind i Eks-skolen, hvor han lærer fra sig og også selv flittigt eksperimenterer videre 

med diverse grafiske metoder. 

 

 Poul Gernes: Uden titel (”100 slag med en hammer”), 1962. Gernes Estate. 

100 slag med en hammer på en aflagt metalplade. Ikke i raseri, afmagt eller som en konsekvens 

af indre kampe. Poul Gernes arbejder systematisk, han har overblikket. I andre lignende værker 

lader Gernes hammeren lande 5 eller 10 gange på metalpladen. Men her er antallet af slag blot 

forøget til 100. De eksperimenterende grafiske arbejder undersøger, hvad man kan bruge grafik til, 

hvis man ikke bare gentager traditionen og gør som vanligt. Det er et spørgsmål om at efterforske, 

hvilke andre muligheder end de velkendte, der ligger i materialerne. 

 

 Poul Gernes: Uden titel (”Flag-billede”), 1965. Privateje. 

Striber, stjerner, cirkler, måner, farver. Poul Gernes' store maleri består af en masse flag samlet 

side om side, så de kommer til at udgøre ét spraglet kludetæppe. Farverne er klare og stærke - 

hvad de altid er i Gernes' malerier og udsmykninger - og især den røde farve er rigt repræsenteret. 

Symboler og farver deles af nationer, som er geografisk og politisk adskilt. 

 

 Poul Gernes: Uden titel, 1973, Louisiana Museum of Modern Art. Donation: Aase Seidler 

Gernes. 

Poul Gernes' egne flag på Louisiana i forbindelse med en udstilling på museet i 2007-08. I 

begyndelsen af 1970erne udformede Poul Gernes også en række EF-flag. 

 

 

 Poul Gernes: Uden titel (”Drømmeskibet”), 1968. Sorø Kunstmuseum (deponeret af Gernes 

Estate). Foto: Fred Dott, 2010. 

Poul Gernes' enorme skulptur bliver første gang udstillet i 1968 på Charlottenborgs 

Forårsudstilling, men dengang var den helt uden titel og gik endnu ikke under navnet 

Drømmeskibet. Det underligt asymmetriske skib hænger fra loftet i en række kæder og 

farvestrålende bånd. Selve skibets krop er lavet af masonitplader beklædt med sølvpapir. 

Sølvpapirsbeklædt er også en række kikkertlignende genstande lavet af tomme dåser og placeret 

på skibets ræling. Måske til at navigere efter stjernerne? Poul Gernes arbejder med skibe i flere 

andre sammenhænge, blandt andet på udstillingen Tabernakel på Louisiana i 1970, hvor han 

etablerer et fuldt funktionsdygtigt og tilgængeligt katamaranværksted i museets udstillingslokaler. 
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 Poul Gernes: MagnaPrint-bøger, 1971-2003. Omslag til serie af bøger for svagtseende, 384 

stk. Gernes Estate. 

I 1971 påbegynder Poul Gernes arbejdet med at farvelægge forsider til Borgens Forlags 

MagnaPrint-serie for svagtseende, og han holder fast i arbejdet i resten af sit liv. I forbindelse med 

udstillingen har Louisiana fået fremstillet et hel væg med Poul Gernes' blomstrede 

forsideillustrationer. 

 

 Poul Gernes: Herlev Hospital, 1968-76. Foto: Steen Møller Rasmussen, 2003. 

Poul Gernes bruger lidt under ti år på at færdiggøre farvesætningen af Herlev Hospital (1968-76). 

Hans og hans holds arbejde står i dag som et eksempel på funktionelt og farverigt 

hospitalsbyggeri, der bevidst modarbejder sundhedsvæsenets ofte kliniske og anonyme fysiske 

miljøer. Poul Gernes var af den overbevisning, at farverige omgivelser ville have en positiv effekt 

på patienternes forløb. 

 

 Poul Gernes: Uden titel, 1978 (Skitse til udsmykning, Esbjerg Seminarium). Gernes Estate. 

Foto: Anders Sune Berg 

Overdimensioneret lakridskonfekt i stride strømme. Poul Gernes’ udsmykningsskitse til Esbjerg 

Seminarium er rekonstrueret til udstillingen på Louisiana. De stærke farver og simple geometriske 

former rimer på Gernes’ eget billed- og formsprog. 

 

 Michael Mørk: Udsmykning af Regionshospitalet Randers, 2009 (udvidet i 2014). 

Foto: Thomas Yde 

Den danske kunstner Michael Mørks udsmykning af Regionshospitalet i Randers er knap så 

omfangsrig som Poul Gernes’ udsmykning af Herlev Hospital. Men Michael Mørks klare farver på 

vægge og gulve sender tydelige hilsner til Gernes’ arbejde i Herlev. 

 

 Gerhard Richter: 1025 Farben, 1974. Louisiana Museum of Modern Art. 

Foto: Poul Buchard/Brøndum & Co 

En kunstner, som i lighed med Poul Gernes arbejder med tilfældigheder og systemer, er tyske 

Gerhard Richter, som er en del Louisianas faste samling. Værket 1025 Farben er i Gernes’ ånd 

malet med blank lakmaling, ikke traditionstung oliemaling.  

 

 Gerhard Richter: Strip, 2013. Louisiana Museum of Modern Art. 

I Strip - som er et digitalt print - har Gerhard Richter lavet et digitalt remix af et sine egne 

ekspressive malerier. Ligesom hos Poul Gernes, forsøger Richter at fjerne sig selv (Den Store 

Kunstner) fra kunstværket. Malerens penselstrøg og forestillinger om rå autenticitet er erstattet af 

et cool, næsten klinisk digitalprint.  
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POUL GERNES OG PETER LOUIS-JENSEN: DEMOKRATISERING, 1963. MUSEUM JORN, SILKEBORG. 
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POUL GERNES: STILL FRA BRÆKFILMEN, 1967, FILMET AF DEN EKSPERIMENTERENDE 

KUNSTSKOLE. VARIGHED: 4:44 MIN.  

COURTESY PLAGIAT FILM/KLARA KAROLINES FONT 2007. 
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POUL GERNES: UDEN TITEL (”JEG MIG”), 1966-67. 

GERNES ESTATE. 
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POUL GERNES: UDEN TITEL (”RØV”), 1967. GERNES ESTATE. 
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ROLAND BARTHES: FORFATTERENS DØD OG 

ANDRE ESSAYS, 1967, GYLDENDAL (2004). 
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POUL GERNES: UDEN TITEL (”DÆKAFTRYK AF LINJE 29 PÅ KGS. NYTORV”), 1962.  

GERNES ESTATE. 
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POUL GERNES: UDEN TITEL (”100 SLAG MED EN HAMMER”), 1962. GERNES ESTATE. 
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POUL GERNES: UDEN TITEL (”FLAG-BILLEDE”), 1965. PRIVATEJE. 
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POUL GERNES: UDEN TITEL, 1973, LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART.  

DONATION: AASE SEIDLER GERNES. 
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POUL GERNES: UDEN TITEL (”DRØMMESKIBET”), 1968. SORØ KUNSTMUSEUM  

(DEPONERET AF GERNES ESTATE).  

FOTO: FRED DOTT, 2010. 
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POUL GERNES: MAGNAPRINT-BØGER, 1971-

2003. OMSLAG TIL SERIE AF BØGER FOR 

SVAGTSEENDE, 384 STK. GERNES ESTATE. 
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POUL GERNES: HERLEV HOSPITAL, 1968-76.  

FOTO: STEEN MØLLER RASMUSSEN, 2003. 
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POUL GERNES: UDEN TITEL, 1978 ( SKITSE TIL UDSMYKNING, ESBJERG SEMINARIUM). 

GERNES ESTATE.  

FOTO: ANDERS SUNE BERG. 
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MICHAEL MØRK: UDSMYKNING AF REGIONSHOSPITALET RANDERS, 2009 (UDVIDET I 2014).  

FOTO: THOMAS YDE.  
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GERHARD RICHTER: 1025 FARBEN, 1974. LOUISIANA MUSEUM OF 

MODERN ART. 

FOTO: POUL BUCHARD/BRØNDUM & CO. 
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GERHARD RICHTER: STRIP, 2013. LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART. 
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Det moralske 
kompas

Af Tania Ørum

Poul Gernes
Kunstneren  
og dekoratøren
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I et usædvanligt selvportræt i form af en 
lettere psykedelisk billedserie på 16 linoleums-
snit i Hvedekorn 2, 1966 lægger Poul  Gernes 
ud med en skriftlig præsentation af sig selv: 
”Paul Gernes, stor, tung, usoigneret, landlig type 
(landlig i ordets dårlige betydning), uartikule-
ret, humørforladt, uden lyst til at udtrykke sig 
om noget som helst lige med undtagelse af den 
experimenterende kunstskole som han frem-
hæver evig og altid, som han har indtryk af har 
en meget central placering i dansk kunst, som 
han siger: når tressernes kunsthistorie skal 
skrives, vil det udelukkende komme til at dreje 
sig om experimentskolen, da al anden dansk 
billedfremstilling ikke har noget med kunst at 
gøre. Denne opfattelse kommer måske af, at han, 
Gernes, havde en finger med, da skolen   
blev startet.” (Hvedekorn 2, 1966:54)

Det fremgår, at Gernes har ganske absolutte holdninger til kunst: Intet 
andet end Den eksperimenterende Kunstskole kan tælle som kunst fra 
1960’erne. Absolutismen bliver dog modereret af, at han selv peger på, 
at det er et partisk synspunkt, eftersom han var med til at oprette sko-
len i 1961 sammen med kunsthistorikeren Troels Andersen. 
 Samme distance mærkes i beskrivelsen af hans egen person. 
Med sit vikingeskæg, sin islandske sweater, arbejdsbukser og træsko 
var Gernes en ganske markant figur. Han kunne ligne en næsten paro-
disk version af 1940’ernes og 50’ernes kunstner. Det var også en figur, 
man let kunne se for sig i den statistrolle, han havde i filmen The Vikings 
(1958) med Kirk Douglas i hovedrollen. Eller som vildmand i det danske 
rigsvåben (et tableau i en happening). I selvportrættet holdes den ka-
rakteristiske fremtoning ud i strakt arm med en selvironi, der ellers ikke 
var et fremtrædende træk ved Gernes som kunstner, underviser eller 
privatperson.
 Poul Gernes havde en enorm indflydelse på den gruppe kunst-
nere, der kom til at danne kernen i Den eksperimenterende Kunstskole 
– Peter Louis-Jensen, John Davidsen, Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard m.fl. 
Ikke mindst hans insisteren på det kollektive og det eksperimenterende 
slog igennem i skolens tidlige år. Det dannede et fælles grundlag af både 
praksis og principielle diskussioner, som blev afgørende for alle delta-
gende. Men da skolen fra 1964 udviklede sig til det løsere fællesskab 
Eksskolen, der også inkluderede folk fra andre kunstarter (blandt andre 
forfatterne Hans-Jørgen Nielsen og Erik Thygesen, arkitekten Allan de 
Waal og komponisten Henning Christiansen), og kredsen samtidig be-
vægede sig i en mere teoretisk retning med udgivelsen af tidsskriftet ta’ 
(1967-1968), blev Gernes’ rolle mindre central. Han udformede ganske 
vist tidsskriftets karakteristiske køkkenternede omslag, men han var 
ikke nogen skrivende eller teoretisk kraft. Måske er det det, han ironisk 
peger på, når han betegner sig selv som ”uartikuleret”?
 I selvportrætteksten fremlægger Gernes også en kort udgave af 
sit syn på maleriets historiske udvikling. Han trækker en udviklingslinje 
fra impressionisterne frem mod en stadig større forenkling, indtil kun 
det konstruktive i motivet og dernæst ”kun form, farve, flade” og så kun 
”strukturen” er tilbage. ”Hertil mener Gernes at det var en entydig, lo-
gisk udvikling”, hvorefter der kun var den mulighed, enten at ”kunsten 
blev ironisk, en negation af sig selv”, eller at der udvikles ”en ny positi-
visme”, som han selv mener at repræsentere (Hvedekorn 2, 1966:55).

Fælles værker
Selvportrættet er ikke mere ”uartikuleret”, end at det trækker nogle 
centrale linjer gennem Poul Gernes’ værk. Gernes har fået ret i, at Den 
eksperimenterende Kunstskole, der i 1960’erne var et selvorganiseret 
alternativ uden stor bevågenhed fra kunsthistorikere, museer eller gal-
lerier, i dag fremstår som den centrale kunstnergruppering i perioden. 
Efter en søgende og åben start, hvor Gernes’ baggrund i den konkrete 
kunst og Troels Andersens undervisning i russisk konstruktivisme mød-
tes med ikke mindst Peter Louis-Jensens radikale formeksperimenter, 
arbejdede kunstskolens medlemmer sig i fællesskab gennem det 20. 
århundredes eksperimenterende strømninger og afskrællede under-
vejs traditionelle kunstnermyter og gængse forestillinger om kunst. Fra 
 dette nulpunkt kom skolen frem til den ”ny positivisme”, Gernes peger 

Selvportræt (1-16), 1965
Linoleumstryk
16 dele, hver del 24 ! 16 cm

Finn Thybo Andersen og Poul Gernes som vildmænd i det 
danske rigsvåben. Happening. Fiolteatret 1967

Side 2-3: Poul Gernes, 1967
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idéen alene afgør kvaliteten,
ikke udførelsen, som kunne 
overlades til andre.

Uden titel, 1965-66
(Lotteristriber)
Lakfarve på masonit
Serie på 8 værker, hver 182,7 x 122 x 4 cm

Side 6 øverst: 
Poul Gernes med sin hustru, Aase Seidler Gernes, 
i Louisianas park under arbejdet med Lotteri-
striberne, som nu er i museets samling.

L!7
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tragtede fra starten eleverne på skolen som kunstnere og tiltalte dem 
som ”broder”. Det kollektive og anonyme var et værn mod det kommer-
cielle kunstmarked og dyrkelsen af det individuelle kunstnergeni. På 
fotos af medlemmerne af kunstskolen optræder de ofte med ansigterne 
dækket af hænderne eller af papirark. 

Systemiske værker
Denne kritik af kunstnermytologien og stræben efter det upersonlige 
fortsatte i de systemiske værkserier, Poul Gernes frembragte fra 1965 
og resten af årtiet. I stedet for personer portrætterede han samtlige 
bogstaver i alfabetet. Han malede også andre kulturelle motiver som 
tal, skydeskiver, flag og serier baseret på geometriske figurer som lod-
rette og vandrette striber, cirkler og kvadrater, hvor farverne skifter ud 

på, som man også kan kalde en dansk minimalisme. 
 I dette fælles forløb udforskede Gernes en række grundforhold i 
kunsten. Det skete i serier, der som 100 slag med hammer undersøg-
te, hvad tilfældighedsteknikker kan bruges til: Hvordan kommer en ra-
dering til at se ud, hvis man slår hundrede gange på zinkpladen med 
en hammer, eller hvis man lægger pladerne ud på gaden, så busserne 
afsætter spor på dem? I senere serier eksperimenterede Gernes med 
at lade farverne på stribemalerier være tilfældigt valgt. Tanken var, at 
tilfældet måske kan finde på ting, der ligger ud over den enkeltes fan-
tasi. Poul Gernes mente, at samarbejdet med andre kunne ”accelerere” 
den enkelte. Det gjorde det tydeligvis i Eksskolens tilfælde. Kunstnerne 
eksperimenterede med kollektive værker. I de tidlige undervisningsfor-
løb arbejdede alle med de samme materialer – fra billedblade til ind-
samlet skrot og blanke metalplader – men fik noget meget forskelligt 
ud af dem. De lavede fællesværker sammensat af individuelle maleri-
er under den fælles signatur ”Trækvogn 13” eller hele fællesudstillin-
ger uden navngivne værker. De eksperimenterede med andre medier 
som film, grafik og skulptur. Det seksdelte maleri bygget op over ordet 
 ”demokratiseringen”, som Gernes udførte sammen med Peter Louis- 
Jensen (1962-1963, se næste opslag), kan ses som udtryk for denne 
demokratiske fælleslinje mellem lærere og elever på skolen. Gernes be-

Uden titel (”Flag-billede”), 1965
Lakfarve på masonit
4 dele, samlet 244 ! 244 cm

Uden titel (”100 slag med en hammer”), 1962
Akvatinte på papir
37,2 x 50 cm
Louisiana Museum of Modern Art
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fra forskellige systemer eller tilfældighedsprincipper. Det er ikke male-
rier, der er udtryk for kunstnerens sjæleliv, og heller ikke unikke værker, 
som indbyder til andægtig fordybelse, men derimod systemiske værker 
– en art kunstnerisk forskning. Som kunstbibliotekaren Jane Pedersen 
forklarede i 1967, er det ”prækonciperede serier med klart afgrænsede 
formelementer”, der ikke fremsætter ”påstande af nogen art” og ikke 
kan ”tolkes biografisk, fortællende eller poetisk”, og hvor det enkelte 
maleri blot er en anonym del af seriens mangfoldighed. Det er koncep-
tuelle værker, hvor idéen ”alene afgør kvaliteten, ikke udførelsen, som 
kunne overlades til andre”, f.eks. kunstnerens familiemedlemmer (Jane 
Pedersen 1966:36,30).
 Det giver malerierne en karakteristisk robusthed, at de er udført 
så lidt pertentligt. Det systemiske og serielle gør det synligt for tilskuer-
ne, at disse malerier ikke peger indad mod en subjektiv oplevelse, men 
udad mod rummet og tilskuernes kropslige erfaring, ligesom Gernes’ 
store skulpturelle formalfabet fra 1966. Det kæmpestore stribede ma-
leri, som dækkede en hel væg på Charlottenborg ved Forårsudstillingen 
i 1966, var således lavet til, at tilskuerne passerede forbi på vej op og 
ned ad trappen til udstillingssalene og på den måde nærmest ”opfør-
te” værket. Som andre udgaver af minimal art er det social kunst, der 
fungerer i forhold til omgivelserne, og samtidig næsten videnskabelige 
undersøgelser af forholdet mellem farve, form, format og rum. 
 I 1966 skriver Troels Andersen om Gernes, at han gennem lang 
tids arbejde er nået frem til, at maleriet ikke længere skal hvile i sig 
selv. ”Dets struktur er nu ligegyldig: jo banalere, des bedre. Oplevelsen 
skrælles fri, farven bliver renere end nogensinde før. Formen vælges in-
tuitivt, valget er vigtigere end selve formen. At beskrive dette forhold 
kræver en ny æstetisk opfattelse, der ikke bygger på det enkelte værks 
struktur. Elementer af en sådan betragtningsmåde findes allerede […] 
Men endnu ved vi alt for lidt om, hvilke strukturer i den menneskelige 
organisme, der er bestemmende for valget af former, eller hvilke tan-
kemønstre der er det” (Troels Andersen, 1966:35). Det siger noget om, 
hvor ny og banebrydende den minimalistiske kunst tager sig ud på det 
tidspunkt. Det er ikke blot en amerikansk kunstretning, man springer på 
i Danmark, men en æstetisk logik, som Gernes (og de øvrige på Ekssko-
len) udviklede gennem en lang, eksperimenterende proces.
 Det sociale og performative, som også slår igennem i malerise-
rierne, forsøgte både Gernes og de øvrige kunstnere i Eksskolekredsen 
sig med i deres happenings, som i perioden 1966-1967 blev opfattet 
som en ny genre, der kunne slå bro mellem avantgardekunstens eks-
perimenter og publikums interesser og dermed bringe kunsten ud i en 
bredere offentlighed. 

Kriser, ballade og tvivl
Poul Gernes mente, kunsten havde en vigtig rolle i samfundet som en art 
moralsk kompas, der pegede på udviklingsmuligheder. Men han havde 
også tilbagevendende perioder, hvor han tvivlede på kunstens værdi og 
sin egen rolle som kunstner. Disse kriser indtraf typisk, når de kollekti-
ve sammenhænge gik i opløsning. Da det fysiske arbejdsfællesskab på 
Den eksperimenterende Kunstskole ophørte i 1964, drog Poul Gernes 
med sin familie på et års tur gennem Europa til Nordafrika, før han fandt 
et nyt ståsted i den systemiske kunst efter en række ”nulpunktsvær-

Poul Gernes og Peter Louis-Jensen
Demokratiseringen, 1963
Lakfarve på masonit
6 dele, hver 61 ! 61 cm

Gernes ved ikke om han er kunstner, men han ved, 
at betingelsen for at være kunstner er noget med 
at have social ansvarsbevidsthed og en udviklet 
omverdensbevidsthed.
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ker”, der bl.a. bestod af store collager sammensat af tema-
tiske udklip, tøjstykker, hverdagsgenstande og legemsstore 
påklædte mannequiner, hvor Gernes kritisk analyserede træk 
ved det moderne liv. 
 Da Gernes i 1970 lod sig interviewe af Jane Pedersen til 
hendes bog Der er dejligt i Danmark (1971), kunne han se til-
bage på Den eksperimenterende Kunstskole som den betyd-
ningsfulde gruppe, han havde forudsagt i sit selvportræt. Så 
meget desto mere overraskende er det, at interviewbogen ind-
ledes med ordene: ”Gernes ved ikke om han er kunstner, men 
han ved, at betingelsen for at være kunstner er noget med at 
have social ansvarsbevidsthed og en udviklet omverdensbe-
vidsthed.”, ligesom bogens første afsnit afsluttes med et citat 
af Gernes: ”Mangler et godt forslag til hvad jeg egentlig skal 
bruge resten af min tilværelse til” (Jane Pedersen, 1971:22,25). 
Den voksende anerkendelse udefra var ikke noget, som Ger-
nes kunne hvile i som kunstner.
 Eksskole-kunstnerne var i 1970 så prominente, at de 
blev inviteret med på en udstilling på Louisiana, hvor deres 
gamle bekendt fra happeningtiden, den tyske kunstner Jo-
seph Beuys, var hovednummeret, og en anden gammel ven 
John Hunov var blevet engageret som gæstekurator. På den-
ne udstilling, Tabernakel (24.1. – 22.2. 1970), viste Per Kir-
keby et såkaldt ”nomadelandskab” omkring et nomadetelt. 
Bjørn Nørgaard viste en hestestald til hesten Røde Fane. Peter 
Louis- Jensen viste en passage og dokumentationsmateriale 
fra den butik eller distributionscentral, han havde indrettet i 
Fredensgade på Nørrebro, hvor folk uden indblanding af penge 
kunne bytte genstande, de ikke havde brug for, til andre ting. 
Som det fremgår, var de tre kunstneres bidrag ikke ligefrem 
museumsegnede – især da Kirkeby havde tænkt sig at over-
natte i sit telt, og Nørgaard ville have hesten opstaldet under 
hele udstillingen. Begge dele blev afvist af museet. Bedre blev 
det ikke, da Nørgaard ved en spektakulær mediehappening fik 
hesten slagtet som en symbolsk protest mod Vietnamkrigens 
menneskeslagteri. Aktionen vakte skandale. Museets direktør, 
Knud W. Jensen, havde nægtet at lade hesten aflive på muse-
ets grund, og han ville heller ikke tillade, at syltetøjsglas med 
de parterede dele af den døde hest blev udstillet på museet. 
Konflikten endte med, at Eksskole-kunstnerne alle forlod ud-
stillingen i protest.
 På linje med de øvrige Eksskole-kunstneres projek-
ter, der alle handlede om sociale processer snarere end om 
færdige værker, havde Poul Gernes til Tabernakel oprettet 
et bådebyggeri, hvor han i udstillingsperioden ville bygge en 
katamaran i polyester som led i en serie af skibe, han på det 
tidspunkt var optaget af, dels til brug for fiskeri til husbehov 
i kollektivet, dels til den vikingefilm, han samarbejdede med 
Per Kirkeby om (Normannerne, 1976). Også i Gernes’ tilfælde 
udviklede der sig konflikter med museet. Bådebyggeriet blev 
forvist til udkanten af museumsområdet på grund af larm og 
lugtgener. Og da han i den anden del af sit bidrag overlod sit 

Installationsfotos fra Tabernakel-udstillingen 
på Louisiana, 1970

Uden titel (Z), 1965
(Bogstav-serien)
Lakfarve og hår på masonit
160 ! 130 cm
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udstillingslokale og sit opslag i Louisiana Revy til forskellige firmaer, greb museet 
også ind. Væggene i udstillingslokalet beklædte Gernes med udklipsbilleder som 
en fortsættelse af de samfundskritiske collager fra 1965, og i rummet lod han 
en række firmaer opstille stande, som reklamerede for Citroën, Bang & Olufsen, 
Danomats Salon-bowlingbane, som publikum kunne prøve, og firmaet Produ-
ments maskiner til kaffe, sodavand, softice og pommes frites, hvorfra der uddel-
tes gratis softice. På Louisianas plæne havde Gernes tænkt sig, at der skulle være 
professionelle bilsælgere, der kunne tilbyde prøveture og sælge Citroën-biler. Det 
satte museet sig imod. 
 Gernes’ bidrag kan opfattes som en protest mod kunstinstitutionens delta-
gelse i det kommercielle kunstkredsløb i stedet for at tilbyde socialt nyttige akti-
viteter. Eller det kan ses som et tidligt eksempel på ”interaktiv” eller ”relationel” 
kunst, hvor publikum inddrages og grænserne mellem museum og den omgiven-
de verden udviskes. Men der er også noget opgivende over det, som om han havde 
fortvivlet over kunsten som mulig kommunikationsform. 
 Til Jane Pedersen udtalte Gernes da også ved samme tid, at samfundet 
mangler de bærende idealer, som er livsnødvendige for mennesker. Han mente, 
alle former for kommunikation var blevet forvandlet til underholdning. Og han 
syntes ikke, det gav mening at lave billeder ”for elleve mennesker som stiller i 
galleriet og ser på det.” Men ”når der ikke er nogen moral og der heller ikke er 
nogen etik eller idealisme, så står kunstnerne tomhændede”, fordi man ikke kan 
”kommunikere med mediet kunst”, og der heller ikke er andre, der varetager for-
midlingen. Kritikerne ødelægger bare mulighederne, mente Gernes, og det var ”en 
af årsagerne til at kunstnerne ikke kan udfylde den arbejdsopgave som de har” 
(Jane Pedersen, 1971:31, 33).
 
Det kollektive og det o!entlige
I den situation satsede Gernes igen på det kollektive. Han flyttede selv i kollektiv, 
samtidig med at han fra 1970 til 1976 samarbejdede intenst med arkitekterne 
om et af sine hovedværker i den store farvesætning af Herlev Amtssygehus. Her 
kunne Gernes’ ønsker om at gøre kunsten socialt nyttig forenes med hans tro på 
farvernes helbredende og livgivende evner. 
 Ligesom f.eks. Poul Gadegaards udsmykning af Angli-fabrikken i Herning 
var Gernes’ arbejde på Herlev Amtssygehus en totaludsmykning af hele byg-
ningen. Men mens Gadegaards er et konkret maleri i gigantstørrelse, som stræk-
ker sig forskelsløst hen over vægge, lofter og møbler, er Gernes’ farvesætning 
funktionel i forhold til bygningen: Ikke blot skulle de stærke farver, afpasset efter 
verdenshjørne og afdeling, hjælpe patienterne i deres helbredelse og holde hu-
møret oppe hos personalet, de viser også vej og angiver funktioner – lige fra de 
forskellige farver til forskellige afdelinger og forskellige rum, skabe, senge og helt 
ned til rør, kontakter og håndtag. Farvesætningen er også styret af praktiske for-
hold: F.eks. er de farvede ”mavebælter” på væggene med deres funktionsbestem-
te farvesymbolik placeret i en højde, hvor der erfaringsmæssigt er mest slitage, 
sådan at de praktisk nok kan males op, uden at hele væggen behøver at males 
om. I modsætning til andre store institutioner er hospitalet i Herlev derfor let at 
finde rundt i, foruden at det tilbyder en tilrettelagt farvesymfoni fra alle perspek-
tiver.
 Poul Gernes udstillede et par nybrydende post-minimale monumentalvær-
ker på Charlottenborg, Drømmeskibet i 1968 og Blomsten i 1969. Begge skulp turer 
var kæmpestore, men opbygget af skrøbelige hverdagsmaterialer som sølvpapir, 
plastik og papirbaner og tydeligvis ikke beregnet til at være langtidsholdbare. 
Selv om Gernes med disse værker lagde sig i en kunsthistorisk førerposition, var 

Palads-biografen. 
Foto: Torben Christensen, Scanpix.
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det tydeligt, at han i stigende grad trak sig fra kunstscenen for i stedet at vende 
sig mod udsmykninger i det offentlige rum. Han deltog i Eksskolekredsens akti-
vistiske udstilling Festival 200 i sommeren 1969 i anledning af Charlottenborgs 
200-års-jubilæum organiseret af Troels Andersen. Her lavede Gernes et åbent 
brusebad, hvor enhver kunne tage et bad i sommervarmen i fuld offentlighed, 
 ligesom der var adgang til at få fotograferet sin bare røv i Gernes’ fotoapparat. 
Han lavede også et par programmatiske udstillinger til det lille Danergalleri, be-
styret af John Hunov, til Jysk Kunstgalerie og til Tranegården i Hellerup i 1970 og 
1971.
 Han fortsatte frem til 1984 med at deltage i den lille gruppe Arme og Ben, 
der som en rest af Eksskolen fortsatte samarbejdet omkring et antal udstillinger 
i udlandet. Ligesom han havde en stor retrospektiv udstilling på Sophienholm i 
1979-80, en soloudstilling i Det Danske Hus i Paris i 1985 og på Horsens Kunst-
museum i 1989 og repræsenterede Danmark ved Biennalen i Venedig i 1988. Og 
fra 1985-1991 var han professor på Kunstakademiet i København.
 Gernes forlod altså aldrig kunstverdenen helt. Men fra begyndelsen af 
1980’erne besluttede han som hovedregel ikke mere at lave værker, der kunne 
frigøres og sælges, men kun murfaste dekorationer. Det var en fortsættelse af 
den anti-kommercielle linje, han havde fastlagt helt tilbage fra de tidlige år på 
Den eksperimenterende Kunstskole, og en fortsat stræben efter at omdefinere 
kunstnerrollen i demokratisk og kollektivistisk retning. Kunstneren Finn Thybo 
Andersen har opsporet og dokumenteret næsten 200 større og mindre udsmyk-
ninger udført af Gernes i samarbejde dels med hans elever på Kunstakademiet 
– f.eks. den kendte farvesætning af Palads-biografen i København (1989) – dels 
sammen med hans familie og dels i samarbejde med lokale frivillige. 
 Gernes omfattede kunstnere, der kun interesserede sig for eliten og den 
kommercielle kunstscene, med stigende foragt og omdefinerede sin egen rolle 
til at være dekoratør, en art specialiseret håndværker, hvis opgave det var at for-
bedre hverdagslivet for befolkningen. I Steen Møller Rasmussens film Rum fra 
1994 kan man se Poul Gernes i samtale med maleren Erik A. Frandsen vandre fra 
 Palads-biografen og ned ad Istedgade, mens Gernes uden hensyn til indvendin-
ger fremlægger den tese, at folk ville være langt gladere og have det bedre, hvis 
ikke blot Palads, men hele byen var farvesat efter Gernes’ principper. 
 Holdningen ses i en udtalelse fra 1989: ”Farver kan i den rette kunstneriske 
bearbejdning skabe identitetsfølelse og give bygninger kvalitet. […] Færdig med 
smagfulde, pæne og æstetiserende farvevalg. I stedet skal farvesætningen i arki-
tektur have udgangspunkt i, hvad bygningen skal bruges til – et etisk, synes jeg, 
man kan sige, udgangspunkt.” (Poul Gernes, 1989)
 Det ligger helt på linje med, hvad Gernes i 1962 udtalte i et interview til 
Aktuelt Weekend: ”En doktor er til for at reparere en brækket arm, en cykelsmed 
for at sætte en ny krank i, en snedker for at reparere et brækket stoleben. En 
kunstner er til for at reparere en knækket moral.”
 Det etiske perspektiv er gennemgående i hele Poul Gernes’ værk fra de tid-
lige Eksskole-dage til de sene udsmykningsopgaver. Han søgte forskellige ud-
tryks- og arbejdsformer og svarede dermed også på de skiftende betingelser i 
samfundet fra 1960’erne til 1990’erne. Men ambitionen om, at kunsten skal have 
en social funktion som moralsk kompas og æstetisk kvalitetsforbedring af de of-
fentlige og private rum, vi lever i, opgav han aldrig.
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Herlev Amtssygehus farvesat af Poul Gernes, 1968-76.  
Øverst: Fotorekonstruktion (2016) af ensengsstue.
Foto: Steen Møller Rasmussen.
Nederst: Forhallen, 2007. 
Foto: Thomas Hommelgaard.
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