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Introduktion til POP ART DESIGN
Velkommen til Louisiana Undervisning!
Louisianas undervisningsmateriale består af:
1. En lærervejledning, som indeholder:

En introduktion til Popbevægelsen inden for kunst og design

Gennemgang af udvalgte værker

Forslag til litteratur, links o.a.
Andy Warhol, I er med, 1967

2. En powerpoint præsentation med nedslag blandt udstillingens værker.

Hvordan bruger jeg Louisianas undervisningsmateriale?
Materialet henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at introducere deres elever til POP
ART DESIGN. Det kan anvendes i folkeskole, gymnasiet, HF og seminariet eller andre steder.
Ideen er at give dig som underviser et godt afsæt til at arbejde med værkerne af både
kunstnerne og designere, men også tiden omkring dem sammen med dine elever.

Studio 65, Mund, 1970

Om udstillingen POP ART DESIGN på LOUISIANA

Hvad er kunst og hvad er design? Og hvordan påvirker populærkultur, kunst og design
hinanden i 60ernes popkultur? Louisianas store forårsudstilling POP ART DESIGN tager os
med på en rejse tilbage til 50-60erne, hvor grænserne mellem kunst og design for alvor
sættes under pres. Målet er at undersøge popkunstens frugtbare samspil mellem genrerne,
der påvirker grænserne mellem finkultur og populærkultur, kunst og design. Udstillingens
over 170 enkelte genstande er iscenesat i tableauer, der præsenterer kunst og design:
malerier, skulpturer, møbler og pladecovers m.m. side om side. Når møbler bliver fremhævet
som skulpturelle ikoner, malerier flirter med reklamens billedsprog, medens skulpturer
pendler mellem det masseproducerede og det håndmalede, kan man blive konstruktivt i tvivl,
om hvad der er pop, kunst og design. Så slå sanserne til og hop ombord i poppen!

Andy Warhol for The Rolling Stones, Sticky Fingers, 1970-71. Cover og indercover. Klistrede fingrer

Stjernen er din!
Et greb i lommen og stjernen er din – den amerikanske pop-kunstner Andy Warhol leger med
forholdet mellem overflade og indhold i coveret til The Rolling Stones LP fra 1970, Sticky
Fingers. Fra forsidebilledets zoom ind på et par tætsiddende herrejeans med en rigtig lynlås
indsyet i gylpen, og pladens navn stemplet som et varemærke over skridtet, kan forbrugeren nu
”lyne ned” og fremdrage indholdet: indercoveret, der viser et par velproportionerede
herreunderbukser med Andy Warhols signatur og Rolling Stones tunge-logo. Skønt lynlåscoveret
ridser pladerne, bliver designet revet fra hylderne, og Sticky Fingers stryger til tops på hitlisterne i
både USA og England.

UnderUnderground

Som i designet til The Velvet Undergrounds debutalbum tre år tidligere, hvor en moden og
skrælbar velcrobanan spiller en appellerende grafisk hovedrolle, bruger Warhol her en konkret
lille gimmick, lynlåsen, til at stimulere forbrugerens lyst til at ”pakke produktet ud” og til at
forbruge det. Det rå og sexede design spiller raffineret på brugerens forventning og drømme om
noget mere bagved. En tankemåde vi kender fra både kunst og reklame, men her i uhørt effektiv
kombination af sex og forbrug.
”Pop handler om at kunne lide ting”, sagde Andy Warhol. Med sin kombination af begær, musik,
design og hverdagsgenstande er Warhols pladecovers rettet mod tidens nye forbrugere - de
unge - samtidig med, at den demonstrerer nogle af popkunstens klassiske træk: glidningen
mellem det private og det offentlige rum.

Andy Warhol, The Velvet
Underground & Nico, 1967

For LP’en og popmusikken giver nu forbrugeren mulighed for at få stjernerne med sig helt ind i
hjemmet. Populærkulturens musik bliver privateje, når den unge musikelsker chiller ud i
teenageværelset med Mick Jaggers, Nicos eller Beatles stemmer i øregangene og fanplakater
på væggene, inden hun om aftenen går ud for at feste med vennerne og måske høre musikken
på klubber eller til koncerter.
I 50erne og 60erne bliver pladecoveret et nyt designområde, knyttet til ungdomskulturen. Fra
starten kobler pop-musikken både visuelle og musikalske elementer. Med kombination af et
effektivt kommunikerende coverbillede og pladens enkle, skulpturelle form rammer LP´en ind i
toneangivende tendenser inden for kunsten, nemlig pop og minimalisme.
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I dag står Andy Warhol stadig som toppen af poppen med sit unikke talent for at gå på tværs af
design og håndværk, reklame, kunst og forretning, altid i et cool og effektivt kommunikerende
billedsprog. Warhol former både sin kunst og sin egen logo-persona som et ægte popkunstfænomen.
Men som med popkunsten er det svært at blive klog på Warhol: for er han ren, formfuldendt
overflade – eller er der i virkeligheden dybde bag hans let afkodelige motiver? Bliver grænserne
mellem High and Low, dvs. finkultur og populærkultur ophævet, når Warhol bruger
massemediernes billeder som udgangspunkt for værker med vaskepulver, suppedåser,
bilulykker og filmstjerner? Og hvor går grænsen mellem kunst og reklame?
På Warhols ”kunstfabrik”, The Factory, producerer Warhol og hans assistenter kunstværker
nærmest på samlebånd og skaber både tidens berømtheder og hverdagsgenstande om til
ikoner.
Med poppen intensiveres ”celebrity kulturen”, og kunstneren bliver formgiver, også af sit eget jeg.
Warhol forudser, at alle mennesker i fremtiden vil få ret til 15 minutters berømmelse. Man skulle
næsten tro, at det var Andy Warhol som opfandt poppen, men faktisk sker de første nybrud i
England i 50erne, mens Warhol stadig arbejdede som designer i New York.

”Jeg synes ikke
kunst skal være
for de få udvalgte.
Jeg synes den
skal være for hele
det amerikanske
folk”
ANDY WARHOL

Andy Warhol, Brillo
Box,1968
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Richard Hamilton, Hvad er det
lige, der gør vore dages hjem
så anderledes, så
indbydende? 1956

Adam og Eva i den nye forbrugsverden…
Den engelske pop-kunstner Richard Hamiltons værk Hvad er det lige, der gør vore dages hjem
så anderledes, så indbydende? viser os virkeligheden som en collage. Som på en teaterscene
ser vi ind i et perfekt 50er hjem, komplet med tidens nye statussymboler: sofa, båndoptager,
støvsuger, tv og mad på dåse, kunst på væggen og biografreklamer uden for vinduet. I denne
omhyggeligt iscenesatte scenografi dyrker husets to beboere, en muskelsvulmende mand og en
barmfager kvinde, deres kroppe. Han holder en overdimensioneret slikkepind med det optimiske
ord POP strategisk placeret som en humoristisk potensforlænger, medens hun tilbagelænet
præsenterer sin barm for beskueren. Der er tilsyneladende højt til loftet i dette hjem, hvor
månens overflade afgrænser udsynet opad, abstrakt ekspressionisme bruges som væg-til-væg
tæppe, og tegneserier sidestilles med klassiske malerier, lægeromaner og logoer fra
bilindustrien. Hamiltons humoristiske collage er blevet kaldt popkunstens dåbsattest, fordi den
foregriber de elementer, der kommer til at karakteriserer popkunsten: Interessen for det banale.
For det iscenesatte. For kroppen som fetisch. For mennesket, som på trods af erotisk
påtrængenhed, fremstår fladt og medieret. For forbrug som en præmis i verden. For samspillet
mellem kunst og design. For skalaforhold og forskydninger mellem high and low, privat og
offentlig. Collagen viser – og ironiserer over – den glæde ved virkeligheden og alle dens
frembringelser, som også bliver poppens. En effekt af den optimisme, der er båret af tidens
mange fremskridt og tekniske landvindinger: I 1957 sender Sovjet den første satellit i rummet, og
fire år senere følger det første bemandede rumskib. P-pillen kommer på det amerikanske marked
i 1960, og den genetiske kode knækkes i 1966. Robotter udfordrer den traditionelle opfattelse af
grænserne mellem menneske og maskine, og den amerikanske arkitekt Buckminster Fuller
udvikler sine planer for menneskelig bosættelse på månen, de såkaldte Biosfærer. Med andre
ord: tiden synes fuld af muligheder – og det bedste var, at man kunne se det hele på TV!
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Installation på udstillingen This is Tomorrow! 1956

Filmplakat: Den forbudte planet, 1956

Et nyt billedsprog fødes
Hamiltons collage er skabt som plakat til udstillingen med den profetiske titel This is Tomorrow
på Whitechapel Gallery i London 1956. En udstilling, der begejstret trak på massemediernes
amerikanske billeder importeret fra bl.a. science fiction og reklame-billboards for film og
bildesign. Formålet var ikke en kritik af massesamfundets billedstrøm, men at tage udfordringen
op og skabe et billedsprog, der kunne matche massemediernes. Bag udstillingen stod den
engelske Independent Group, en gruppe af malere, billedhuggere, fotografer og kunstkritikere,
tilknyttet The Institute of Contemporary Arts i London. Richard Hamilton var medlem af gruppen
og selv uddannet kunstner og designer.
Det er den engelske kritiker Lawrence Alloway, som først introducerer betegnelsen Pop Art i
1958, da han ser tilbage på This is Tomorrow og fastslår, at det der samler gruppens
medlemmer ikke er en særlig stilart, men interessen for samtidskulturens produkter og billeder.

Et knock out af den gode smag? Popkunsten
erobrer Amerika
Popkunst, en forkortelse af populærkunst, boomer for alvor i USA i 60erne, hvor hardcore første
generations pop-kunstnere som Andy Warhol, Roy Lichtenstein og Claes Oldenburg vender op
og ned på kunstens klassiske hierakier med deres værker af fx vaskepulver, tegneserier og
kæmpeburgere. I 1961 og 1962 skaber Warhol og Lichtenstein uafhængigt af hinanden malerier
inspireret af tegneseriefigurer. Warhol udstiller sine som del af en vinduesudsmykning for
stormagasinet Bonwitt Teller i New York, mens Lichtenstein skabte sine til at udsmykke sin søns
værelse. I1962 afholder MoMA, Museum of Modern Art, et stort symposium om Pop-kunst, og
dermed er popkunsten for alvor landet i USA.
Roy Lichtenstein, POP,
Forside Newsweek, 1962

I Amerika skaber Popkunsten en veritabel eksplosion i kunstverdenen, der nærmest overnight
knockout´er den dominerende amerikanske kunstretning: den abstrakte ekspressionisme. Dens
primære eksponenter var Jackson Pollock og Willem de Kooning, der foldede sig ud med
abstrakte all over paintings. Malerier, som mange almindelige mennesker oplevede som
uforståelige og som det mindst krævede en kunstkritiker for at kunne aflæse som ”sublime”. Her
satte poppen i stedet hverdagen og realismen på dagsordenen!
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Hvis jeg bruger en
lampe, eller en stol,
er det ikke det, der
er fokus for mit
maleri….. Hvis jeg
anvender tre ting, er
det deres indbyrdes
forhold, der er
hovedemnet…
Men en ting er
sikkert,
hovedindholdet er
ikke populære
billeder…
JAMES ROSENQUIST

James Rosenquist, I love you
with my Ford,1961
Jeg elsker dig med min Ford

Baby, you can drive my car…
Mens Hamiltons collage giver os tidsånden og poppens ikonografi i det lille format, skalerer den
amerikanske maler James Rosenquist poppens virkemidler op til det store amerikanske
widescreen format. Rosenquist, der i en lang periode tjente til sine kunststudier i New York som
industri- og skiltemaler med bl.a. store billboards på Times Square, bruger her reklamens
airbrush teknik til at tilføre maleriets grundelementer et sløret og lækkert, ensartet touch, der
”oversætter” det fotografiske udgangspunkt til maleri.
I stedet for Hamiltons collageverden, hvor en helhed bygges op af mange forskellige dele, nøjes
Rosenquist med at inddele sit over to meter høje og 2,3 meter brede maleri i tre gennemgående
dele, der igen er antydet delt på midten som en opslået bog. Rosenquist samler nogle af den
amerikanske popkunsts grundmotiver med sin kombination af lækkert bildesign, en kvinde der
hengivent hvisker en mand i øret og et close up af spaghetti, hvis snoede former humoristisk
mimer Jackson Pollocks all over painting. Hverdagens fastfood og forbrugskultur koges sammen
med finkulturens abstrakte malerier, mens bilen – det ultimative maskuline statussymbol
forbundet med potens og frihed – møder reklamernes sexede drømmekvinde.
Titlen, Jeg elsker dig med min Ford, omtolker Elvis Presleys hitmelodi fra 1956 I want you, I need
you, I love you. Men hvor Elvis synger I love you with all my heart, er hjertet i Rosenquists
version udskiftet med en bil, tidens nye, store begærsobjekt. Hvor det tidligere var det
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amerikanske landskab, der i store lærreder malet af fx Barnett Newman og Cliffort Still blev tolket
som sublimt, møder vi nu denne tilstand i forbrugskulturen.
Antyder Rosenquist, at kærlighed og forbrug er tæt forbundet? Jeg elsker dig med min Ford
ligner et cool reklameskilt for den nye forbrugskultur, hvor objekter knyttes sammen med løfter
om frihed, stil og sex for at løfte salget. For at sex sælger, er en viden som amerikanske
designere for alvor begynder at udnytte i 50erne og 60erne, hvor feminine, kurvede former
indtager alt fra maleri til stole og bildesign…

Ungdom og massekultur
– engelske og amerikanske kunstnere
Modsat de engelske kunstnere havde de amerikanske kunstnere massekulturen tæt inde på
livet. Allerede som barn havde Warhol samlet på signerede fanfotos af Hollywoods berømte
skuespillere og Lichtenstein læst tegneserier med Skipper Skræk. Mens de engelske
popkunstnere tilknyttet The Independent Group var unge mennesker i deres tyvere og del af et
England, der stadig var mærket af krigen, var de amerikanske kunstnere vokset op i en tid
præget af økonomisk fremgang, velfærd og nye forbrugsgoder. Denne overflodsæstetik sætter
igennem i popkunsten. De engelske kunstnere var del af ungdomskulturen, men havde næsten
lige forladt kunst- og designskolen, hvorimod de amerikanske kunstnere allerede var etablerede,
da poppen nåede USA og mange havde kommerciel erfaring inden for reklameindustri eller
håndværk. Rosenquist havde arbejdet som skiltemaler, Ruscha var uddannet typograf,
Artschwager havde designet møbler, Warhol var prisvindende grafisk designer, og andre havde
tegnet for Disney.

Reklame og kunst: Rammen betyder noget!
Fra starten har popkunsten en tete-a-tete med reklamen. For flere af popkunstens greb som fx.
opskalering, beskæring og ophøjelse af brugsgenstande kan føres tilbage til reklameindustrien,
der vokser frem som ny kommunikationsform i begyndelsen af det 20. århundrede.
Det drejer sig om den grafiske udformning af produkterne, hvor pionerer som den tyskfødte
kunstner Lucian Bernard, der emigrerede til New York i 1923, med sine ”object posters”, plakater
af almindelige genstande fra 20erne og 30erne, hyldede hverdagsdesignet og opfordrede unge
designere til at gentænke Amerikas produkter.

Roy Lichtenstein,
Billedduplikator, 1963

Men også distributionen af de nye designideer tog fart med månedsbladet Advertising Art udgivet
i 30erne af reklamepioner Elmo Calkins og rettet mod den nye købestærke målgruppe:
middelklassen. Målet for Advertising Art var at inspirere designerne til at omforme modernismen
til stil og integrere tidens nye kunst, tanker og ideer i hverdagens designpraksis. En af
metoderne, der blev fremhævet var streamline - en elegant, bølgede linie ofte udført med
airbrush teknik. Popkunstnere som Warhol, Wesselmann og Rosenquist, der selv havde startet
deres karrierer i design eller håndværksindustrien, tager senere streamline-teknikken med over i
deres kunstneriske arbejde.
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”Alle varehuse vil
blive museer og alle
museer vil blive
varehuse!”
ANDY WARHOL

Film still fra ”Breakfast at
Tiffany’s”,1961

Butiksruden: nok se, ikke røre!
Hvorfor bliver det attraktivt at udstille sin kunst i butikker frem for museer? Skyldes det, at det er
her massekulturens billeder lever stærkest, og at kunsten bliver en del af virkeligheden og
hverdagslivet? Reklamen og popkunsten bruger butiksvinduet som en ramme, der kan
iscenesætte en anderledes visuel fortælling, som måske virker ekstra overrumplende og
magnetisk på tilskueren, fordi den er del af virkeligheden.
Butiksvinduet i 50erne kommer til at handle om iscenesættelsen af drømme fremfor at
præsentere et konkret produkt. Som i filmen Breakfast at Tiffany’s (1961), hvor hovedpersonen
spillet af Audrey Hepburn falder til ro foran den berømte juvelerbutiks vinduesudsmykning, forført
af de eksklusive varers løfte om glamour og succes.
Butiksruden fungerer som en slags drømmenes” interface”, der medierer mellem virkelighedens
objekter og beskuerens indre. Vinduesudsmykningen løfter den enkelte vare ind i en verden af
begær og demonstrerer, at rammen omkring objektet og iscenesættelsen har lige så stor
betydning som produktet i sig selv: En strategi, der bl.a. er inspireret af surrealismens erfaringer
med at sammenstille objekter i nye uventede og betydningsbærende konstellationer. Fx så
surrealister som Salvador Dali og Jean Cocteau, der i perioder opholdt sig i New York efter 2.
Verdenskrig, modebutikkernes vinduer som en slags readymades eller iscenesatte dagdrømme.

Gene Moore,
vinduesudstilling med
Jasper John’s maleri i
baggrunden, 1965

Men reklamens og popkunstens bevidsthed om, hvordan konteksten kan forandre oplevelsen af
også helt almindelige masseproducerede produkter ville ikke være mulig uden den franske
kunstner Marcel Duchamp. Allerede i 1917, med sit polemiske værk, readymaden Fontæne, et
signeret urinal “ophøjet” til en museumskontekst, demonstrerer Ducamp, at det er rammen
omkring værket, der skaber betydningen.
Først med poppen og minimalismen begynder amerikanske kunstnere som Rauschenberg og
Jasper Johns at udstille deres egne værker i butiksvinduer. Andy Warhol arbejder som
vinduesdekoratør i 50erne og bringer med sine tegneserieinspirerede malerier udstillet bag
mannequiner hverdagen ind i modens elegante verden, medens Jasper Johns i 1956 og 57 viser
sine malerier Hvidt flag og Flag på orange baggrund i Moores butiksvindue inden billederne
udstilles på hans soloudstilling på Leo Castelli Gallery i 1958. Claes Oldenburg skaber sin Store i
1961/61(et galleri omformet til butik) hvorfra han sælger unika gipsskulpturer af hverdagsgenstande.

LÆRERVEJLEDNING / POP ART DESIGN / 20.2.-9.6.2013 / SIDE 10

Allen Jones, Stol, 1969

Pop-tøser og drengerøve
En kvinde iklædt sort latex ligger på ryggen med de lange ben bøjet bagud og en læderpude
fastspændt på lårene – med skulpturen Stol præsenterer den engelske maler og billedhugger
Allen Jones kvinden som det ultimative forbrugsobjekt. Som en kombination af oppustelig dukke
og fetish-møbel, måske velegnet til penthouse lejligheden efter en hård dag på kontoret… Jones’
Stol giver poppens glæde ved hverdagsting, forbrug og realisme et provokerende tvist. For er det
sådan vi skal forstå billedet af kvinden i pop-kulturen? Som noget der skal indtages eller nydes
på lige fod med burgere og tv-shows? Og er Jones’ skulptur udtryk for humor eller
kønsdiskrimination?

Studio 65, Mund, 1970

Gaetano Pesce, UP 5&6 1969

Det vrimler med kvindelige kurver i 60ernes kunst og design: Fra Studio 65´s højrøde sofa Mund,
inspireret af Salvador Dalis Mae West Lips Sofa, med mulighed for at glide ind mellem
filmstjernens svulmende læber, over Charles Fraziers barmfagre Coca-Colaflaske Amerikansk
nøgenmodel, en humoristisk nytolkning af både et stykke succesfuldt, timeglasformet industrielt
design og en klassisk kunstnerisk genre. Den danske møbeldesigner Verner Panton lader det
blive ved den abstrakte kurvede tungeform i sin elegante formstøbte S-Stol fra 1959-60, medens
den italienske designer Gaetano Pesces lænestol UP 5 & 6 / Moderen Kvinden fra 1969, antyder
en frodig kvindekrop, en moderstol, forbundet med en rund puf som benstøtte.
Den amerikanske kunstner Judith Chicago mente imidlertid, at popkunstscenen var
sammenspist, og hendes mandlige kolleger var: ”a male heterosexual gang of comrades, who
loved chiks and fun even though they wore girdles!” Var det derfor, der ikke optræder flere
kvindelige popkunstnere? Den ligestilling, der gradvist vinder frem i 60erne, har svært ved at
trænge igennem i kunstverdenen. Franske Nicki de Saint Phalle og japanske Yayoi Kusama er
nogle af de få kvinder, der slår igennem på popkunstscenen, hvorimod den østriske maler Kiki
Kogelniks værk først i de senere år har fået den opmærksomhed, det fortjener. Kogelniks
farverige skulptur Uden titel (Bombe) fra 1964 kombinerer en præfabrikeret fallos form med
dekorative håndmalede mønstre. Karakteristisk for poppen mikser Kogelnik humor og ironi,
masseproduktion og håndværk, men her med symboler der både er knyttet til det maskuline og
feminine.
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Kiki Kogelnik, Unden titel (Bombe), ca 1964

Claes Oldenburg, Læbestift (oven på) bæltekøretøj, 1967-74

Kogelnik udfordrer de traditionelle maskuline domæner, våbenproduktion og maleri, i en og
samme bevægelse. Handler det om en makeover på Bomben? Som når svenskfødte Claes
Oldenburg skaber sin Læbestift (oven på) bæltekøretøj, 1967-74, og overraskende udskifter
skulpturens tunge skyts, kanonen, med en enorm læbestift, bliver vi positivt i tvivl om grænserne
mellem humor og ironi, køns- og samfundskritik.

POP til alle?

The American Supermarket
gallery, et projekt af Ben
Birillo and Paul Bianchini,
New York, 1964

Når popkunstnerne blæste banale tegneseriebilleder op i XXL - billeder der ellers hidtil havde
været dømt ude af kunsten som trivielle - og når suppedåser rykkede fra supermarkederne og
ind på gallerierne, blev der vendt op og ned på normerne for, hvad det var tilladt at kalde kunst.
Pludselig kunne alle billeder bruges i kunsten, bare de var let-aflæselige og populære. Poppens
provokation og revolutionære potentiale ligger i den brede motivkreds, der bryder barrieren
mellem den kunstuddannede elite og den kulturelle underklasse. For var alt virkeligt tilladt og
havde ingen smagsdommere længere patent på den gode smag? Var kunst pludselig blevet for
alle? Og var der, som Warhol sagde, ikke længere forskel på at gå på museum eller i
supermarked?
Popkunsten som kunstretning blev dog aldrig en del af hverdagskulturen, skønt mange af
popkunstnerne var fascinerede af tanken om kunst som massekommunikation - og som
Oldenburg oprørsk drømte om: ”En kunst der gør noget andet end at sidde på sin røv på et
museum”. Poppen blev aldrig en kunstretning for masserne, men i stedet indkøbt af rige samlere
og museer. Poppen blev BIG BUSINESS! Og det, som Lichtenstein troede, var kunstens sidste
barriere - angsten for det kommercielle - eksisterede ikke i virkeligheden. Kunsten blev en vare,
der kunne handles. Mens værkerne blev indkøbt til museerne, levede poppens strategi videre og
er del af massekulturen i dag.
For poppens paragdigmeskifte betød ikke bare, at det almindelige og velkendte, kunne bruges til
at lave kunst med. Og at kunsten på denne måde blev udvidet med nye modeller af verden,
baseret på det generelle, populære og almindelige.
Den glidning mellem kunst og design, der kendetegner popkunsten, er ekspanderet i
forbrugskulturen siden 50erne. De genstande vi omgiver os med, er ikke bare varer, men brands,
betydningsbærende billeder, som vi bruger til at søge efter og markere vores egen identitet og
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kulturelle tilhørsforhold. Og masseproduktionen har gjort det muligt for stadigt flere af os at
erhverve nogle af de eftertragtede hverdagsgenstande, som en kombination af design, kunst og
markedsføring har transformeret til populære ikoner. Hvad enten vi drikker Coca-Cola, surfer på
nettet eller drømmer om 15 minutters berømmelse på den internationale sendeflade, er vores
tilværelse blevet medieret. Vi er alle en del af populærkulturen. Eller som titlen siger det på Andy
Warhols readymade, en kasse sølvsprøjtede Coca-cola flasker: I er med!

Litteratur og links:
Ida Engholm (2004): Design - gennem 200 år, Gyldendal
Øjstein Hjort (1986): Tidsbilleder: analyser og beskrivelser af kunsten i dag, Kbh. Universitet
ARKEN(1999): Europop, A dialogue with the US, ARKEN Museum for Moderne Kunst
Louisiana Reyv (2003): Roy Lichtenstein, 44. årg. nr. 1, Louisiana Museum for Moderne Kunst
Louisiana Revy (2000): Andy Warhol, 40. årg. nr. 2, Louisiana Museum for Moderne Kunst
Henrik Most, Rikke Rosenberg m.fl (2002): Utopi og virkelighed i det 20. århundredes
kunsthåndværk og design, Kunstindustrimuseet
Hal Foster (2012): The First Pop Age. Painting and Subjectivity in the Art of Hamilton,
Lichtenstein, Warhol, Richter and Ruscha,Princeton University Press
Vitra Design Museum (2012) Pop Art Design katalog, Vitra
www. warhol.org

Andy Warhol, I er med, 1967

TEKST: LINE ALI CHAYDER. REDIGERING: ELISABETH BODIN
LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST 2013

LÆRERVEJLEDNING / POP ART DESIGN / 20.2.-9.6.2013 / SIDE 13

1. Installationsfoto. Simon International, Hyldest til Andy Warhol, 1973, Anonym, Model 44,
1947-51, Andy Warhol, I er med, 1967, Andy Warhol, Bøj klappen ned, før De stryger, 1962
Udstillingen POP ART DESIGN er iscenesat som en totalinstallation. I stedet for at fremhæve
enkeltværker, er der fokus på samspillet mellem genstandene. Værkerne bliver præsenteret på
plateauer for at fremhæve genstandenes dobbelte identitet, som fx industrielt design og kunst.
Stole kan præsenteres som billeder, og billeder kan se ud som logoer. Værkerne på udstillingen er
placeret i et krydsfelt mellem design, kunst og reklame, finkultur og massekultur, og man kan godt
blive i tvivl om, hvad der er hvad!

2. Andy Warhol, Sticky Fingers, 1970-71
Et brev fra Mick Jagger til Andy Warhol fra 1969 viser, at Warhol fik frie hænder til at bestemme
både coverdesign og sit honorar for Sticky Fingers. Warhols rå og sexede design passer perfekt til
Rollings Stones image som Rockmusikkens frække drenge. Læs mere om Sticky Fingers på side
4

3. Andy Warhol, The Velvet Underground & Nico, 1967
Som på Sticky Fingers bruger Warhol her på The Velvet Undergrounds debutalbum en konkret
gimmick til at stimulere forbrugerens lyst til at pakke produktet ud. Warhols design transformer en
almindelig genstand, en frugt, til et humoristisk og sexet ikon, samtidig med at den skrælbare
plasticbanan giver forbrugeren mulighed for at ” lege med” og indtage produktet

4. Richard Hamilton, Hvad er det lige, der gør vore dages hjem så anderledes, så
indbydende?,1956
Virkeligheden som collage! I hvad der i dag bliver betragtet som popkunstens dåbsattest,
præsenterer Richard Hamiltons collage nogle at de kompositoriske greb, der kommer til at
kendetegne popkunsten. Se analysen af Hamiltons værk på side 5.

5. Anonym, Den forbudte planet, 1956 og installation af Richard Hamilton, John McHale og
John Voelker til Dette er i morgen, White Chapel Art Gallery, London 1956
Kunstnerne fra den engelske Independent Group drømte om at skabe billeder, der kunne matche
massemediernes og underholdningsindustriens. Erotik og fremtidsfascination samples i denne
installation, hvor gadereklamer af Marilyn Monroe fra filmen Den søde Kløe , 1955, møder
Robotten Robby fra sciencefiction-filmen Den forbudte planet ,1956.
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6. Roy Lichtenstein, POP, forside Newsweek, 1966
Popkunsten forandrer kunstens forhold til billeder og beskuerens forhold til kunsten. I stedet for
forestillingen om kunsten som budbringer fra en særlig, ophøjet indre verden, dyrker poppen de
billeder, vi allerede kender i forvejen fra fx reklame og populærkultur. Det gælder også for
Lichtensteins tegneserie-inspirerede forside til magasinet Newsweek 1966, hvor en veritabel popeksplosion rydder scenen for kunstens nye dagsorden: Pop – it´s what´s happening!

7. Andy Warhol, Brillo Box, 1968
I 1964 udstiller Andy Warhol sine første Brillo bokse på Stable Gallery i New York stablet i en
pyramide, som var de varer i et supermarked. Brillo boksene er præcise, håndlavede kopier af
supermarkedets varer, umulige at skelne fra ”the real thing”. Det tog næsten seks uger for Warhol
og hans to assistenter at håndmale de 80 bokse. Udstillingen vakte stor debat, men salget af de
håndlavede konsumprodukter gik ikke så godt, som Warhol havde håbet.

8. James Rosenquist, Jeg elsker dig med min Ford, 1961
Rosenquist var oprindeligt uddannet skiltemaler, inden han blev kunstner. Han flytter reklamens
cool og elegante airbrush teknik med over i sit maleri og fortsætter den udveksling af motiver og
metoder mellem kunst og design, der kendetegner popkunsten. Se analysen af Rosenquists
billede side 6.

9. Judith Chicago, Kølerhjelm, 1964
Våbenskjold eller kølerhjelm? Amerikanske Judith Chicago har givet kølerhjelmen en farverig
makeover, der både er inspireret af arketypiske symboler og kan læses som et stiliseret
kvindekøn. Chicagos kølerhjelm kan tolkes som en feminin territorieafmærkning af et traditionelt
maskulint område, og spiller på den californiske traditioner for at ”customize” eller personligøre
biler ved hjælp af dekoration.

10. Allen Jones, Stol, 1967
Humor eller provokation? Skulptur eller møbel? Den engelske billedhugger Allen Jones
iscenesætter kvinden som det ultimative forbrugsobjekt i denne fiberglas stol, der spiller på
sadomasochistiske drømme om begær og underkastelse. Måske et udtryk for at kvindebilledet i
popkunsten overvejende blev skabt af mandlige kunstnere?
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11. Studio 65, Mund, 1970
En højrød sofa udformet som en filmstjernes svulmende læber. Italienske Studio 65´s Mund er
inspireret af Salvador Dalis surrealisme. Som surrealisterne der ofte isolerer kroppens enkelte
dele, skalerer popkunstnerne ofte almindelige genstande eller (kvindelige) kropsdele op i stort
format. De italienske designere former her kvindekroppen som et fetish-objekt, der inviterer
brugeren til at slappe af mellem de velformede læber.

12. Gaetano Pesce, UP 5 & 6 / Moderen / Kvinden, 1969
Som Studio 65´s Mund er Gaetano Pesce stol Moderen / Kvinden et godt eksempel på de
kvindelige formers popularitet blandt italienske designere. Men Gaetano Pesces design er
tvetydigt. Stolen favner gavmildt og moderligt den, der sætter sig i den. Men hvad med puffen?
Ifølge Pesce er stolen udtryk for ”en kvinde, lænket til en kugle som sin egen fange”.

13. Gene Moore, Vinduesudstilling med Jasper Johns’ maleri i baggrunden, 1956
Warhol, Rauschenberg og Johns arbejdede som ”windowdressers” for det fashionable
modemagasin Bonwitt Teller i 50erne og eksperimenterede med at iscenesætte egne malerier
som del af vinduesudsmykningerne. Kombinationen af kunst og reklame bliver for alvor populært
med poppen, en tid hvor butiksvinduet i højere grad kommer til at handle om at iscenesætte
drømme, end at præsentere et konkret produkt.

14. Kiki Kogelnik, Uden titel (Bombe), ca 1964
Den østrisk fødte maler Kiki Kogelnik var bl.a. interesseret i videnskab, teknologi, og udforskning
af rummet. Hendes Uden titel (Bombe), ligner et farverigt, ornamenteret missil. Som i Claes
Oldenburgs Læbestift (oven på) bæltekøretøj, udfordrer Kogelnik de traditionelle maskuline
domæner knyttet til våbenproduktion. Eksempler på hvordan popkunsten kan kombinere
fascination og kritik, humor og ironi i samme værk.

15. Yayoi Kusama, Sjælenes funklende lys, 2008
En af de få kvinder, der faktisk slog igennem i popkunsten var japanske Kusama, der bl.a. skabte
en serie spektakulære installationer i New York i 1960erne. Kusama bruger næsten altid prikker i
sine arbejder. På Louisiana kan findes hendes fantastiske installation Sjælenes funklende lys, et
kunstigt landskab af farvede lyskilder, vand og spejle, der skaber illusionen af uendeligt udsyn –
måske over et psykedelisk storbylandskab.
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16. Andy Warhol, I er med, 1967
Coca Cola kassen er industrielt design, men flaskerne bemalet af Andy Warhol. Et eksempel på
det dobbeltliv mellem kunst og design, som karakteriserer mange popværker. Warhol udtalte
spidsfindigt, at Coca Cola var et udtryk for demokrati, fordi drikken smager ens, hvad enten det er
præsidenten eller arbejderen der køber den! Som titlen antyder, er vi alle del af populærkulturen.

17. Roy Lichtenstein, Gult penselstrøg II, 1965
Et bredt, gult penselstrøg gengivet i tegneseriestil og på baggrund af sorte raster. Roy Lichtenstein
gør grin med den abstrakte ekspressionismes romantiske syn på penselstrøget som direkte udtryk
for kunstnerens beåndede indre. I steder er motivet kørt gennem Lichtensteins ”pop-maskine”, og
resultatet er en overraskende hybridform, der i sit udtryk trækker på masseproduktionens billeder,
men samtidig er håndlavet.

18. George Nelson Associates, Inc.: (Irvin Harper), Marshmallow, 1956
Irvin Harper ønskede at fremstille en sofa af masseproducerede puder, men pudernes opstilling i
et gittermønster forvandlede også selve sofaen til et gitterlignede billede i sig selv. De sorte og
gule puder, der både kan ligne slik, rent eyecandy, eller tasterne på en skrivemaskine, minder om
de rasterprikker, som popkunstneren Roy Lichtenstein senere udvikler til sit varemærke.

19. Familien Leon Kraushars badeværelse, 1961
Hvordan har det været at leve med popkunst i hjemmet? Dette billede fra familien Leon Kraushars
badeværelse giver os et indtryk. Maleriet på væggen, Badeværelse, der bl.a. er påhæftet
toiletrulle, wc-bræt og frottehåndklæde er skabt af den amerikanske kunstner Tom Wesselmann.
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Installationsfoto. Fra venstre mod højre, Simon International, Hyldest til Andy Warhol, 1973, Anonym, Model 44, 1947-51,
Andy Warhol, I er med, 1967, Andy Warhol, Bøj klapppen ned før De stryger, 1962
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Andy Warhol, Sticky Fingers, 1970-71
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Andy Warhol, The Velvet Underground & Nico, 1967
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Richard Hamilton, Hvad er det lige, der gør vore dages hjem så anderledes, så indbydende?, 1956
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Anonym, Den forbudte planet, 1956.

John McHale, John Voelker, Richard Hamilton, Installation, This is Tomorrow, London, 1956
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Roy Lictenstein, POP, forsiden af Newsweek 1966
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Andy Warhol, Brillo Box, 1968/1990
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James Rosenquist, Jeg elsker dig med min Ford, 1961
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Judith Chicago: Kølerhjem, 1964
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Allen Jones, Stol, 1967
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Studio 65, Mund, 1970
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Gaetano Pesce, UP 5 & 6 / Moderen / Kvinden, 1969
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Til venstre: Gene Moore, Vinduesudstilling med Rauschenberg maleri i baggrunden, 1956.
Til højre: Audrey Hepburn i filmen Breakfast at Tiffanys, 1961
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Kiki Kogelnik, Uden titel (Bombe), ca. 1964.

Claes Oldenburg, Læbestift (oven på) Bæltekøretøj, 1967-74
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Yayoi Kusama, Sjælenes funklende lys , 2008
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Andy Warhol, I er med, 1967
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Roy Lichtenstein, Gult penselstrøg II, 1965
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George Nelson Associates, Inc.: (Irvin Harper), Marshmallow, 1956
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Tom Wesselman: Badeværelse, fra Familien Leon Kraushars badeværelse, 1961
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