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Haegue Yang, Sonic Intermediate – Tripodal Shapeshifter after Ferlov Mancoba, 2021.
Sæsonens store udstilling på Statens Museum for Kunst er med Haegue Yang. Det lader til at være en slags
retro med Yangs værker fra 1994 frem til i dag, men også en udstilling i rækken, hvor kunstnere inviteres til
at forholde sig til museet som institution, sådan som Astrup & Bordorff gjorde det i efteråret og andre før
dem. Yang viser i hvert tilfælde «en skulpturduo» inspireret af to kunstnere i museets samling, henholdsvis
Pia Arke og Sonja Ferlov Mancoba.
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I foråret 2022 viser SMK en stor udstilling af den
internationalt anerkendte sydkoreanske kunstner Haegue
Yang. Med på udstillingen er både eksisterende og helt nye
værker, der spænder fra installation til skulptur. Kunstnerens
værker er ofte sanselige og bevægelige og undersøger
sammenhænge og kontraster mellem hedensk kultur og det
moderne, industri og håndværk, tradition og sci-fi, sårbarhed
og kontrol.

Fra 5. marts kan man for første gang i Danmark opleve en
soloudstilling med den internationalt anerkendte kunstner
Haegue Yang. SMK (Statens Museum for Kunst) viser et stort udvalg af hendes sanselige værker, der både
lyser, lugter og bevæger sig.
Roterende persienner, lysende elpærer, raslende bjælder og en lugt af krudt og blomster. Den
sydkoreanske kunstner Haegue Yang (f. 1971) er kendt for sine særegne skulpturer og store installationer,
der pirrer sanserne og består af alt fra tørrestativer og ventilatorer til påfuglefjer, kunstige planter og
pomponer af nylon.
Yangs udstillinger har været vist på store kunstinstitutioner verden over, heriblandt The Museum of
Modern Art i New York og Tate St Ives i Storbritannien, og i 2009 repræsenterede hun Korea på den 53.
Venedig Biennale. Nu indtager hendes forførende værker SMK.
Udstillingen Haegue Yang: Double Soul er den toneangivende kunstners første solopræsentation i Danmark
og rummer mere end 50 værker, lige fra tidlige arbejder til kendte hovedværker og helt nye
skulpturer. Udstillingen dækker således kunstnerens omfattende produktion fra 1994 til 2021 og spænder
over både installation, skulptur, tekst og lyd. Blandt andet vil man kunne opleve Silo of Silence – Clicked
Core: En 16 meter høj ’silo’ bestående af persienner, der skaber et flimrende og foranderligt rum, når man
træder ind i skulpturen, som langsomt drejer rundt. Flere andre af Yangs skulpturer vil fra tid til anden blive
sat i bevægelse af museets ansatte.
”Vi er simpelthen så glade for at kunne vise Haegue Yangs vilde værker på SMK. Yang har været enormt
dedikeret til Double Soul. Hun har skabt flere nye værker til udstillingen og har i det hele taget engageret
sig i alle dele af udstillingsarbejdet – og det kommer man til at kunne se,” siger Marianne Torp, som er
seniorforsker på SMK og kurator på Haegue Yang: Double Soul.
Spejlinger og skygger
Udstillingstitlen Double Soul refererer til Yangs interesse i dobbeltheder. I sine værker undersøger hun
sammenhænge mellem tilsyneladende modsætninger, som for eksempel traditionel og moderne kultur,
industriel masseproduktion og håndværk, fakta og fiktion samt det hverdagslige og det exceptionelle.
Dobbeltheden gør sig også gældende i Yangs eget liv. Hun er uddannet fra kunstakademier i Sydkorea og
Tyskland og bor i dag skiftevis i Seoul og Berlin. I sin kunst beskæftiger hun sig med temaer såsom dobbelte,
flerfoldige eller manglende tilhørsforhold, og flere af værkerne udspringer af hendes egen følelse af ikke
helt at høre hjemme nogen steder.
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”Jeg er interesseret i tanken om ’det dobbelte’, fordi det handler om alt det, der ikke kan betragtes som én
enhed. Der ligger så mange ting i ordet ’dobbelt’; alt det, der er til overs og alt det, der overlapper noget
andet. Det dobbelte er også det, vi stræber efter at blive, men som er henlagt til skyggerne,” fortæller
Yang.

Haegue Yang, Silo of Silence – Clicked Core, 2017. Foto: Anders Sune Berg
Nye skulpturer med tilknytning til Danmark
Til udstillingen på SMK har Yang skabt en ny skulpturduo, Sonic Intermediates – Double Soul. Skulpturduoen
er inspireret af to banebrydende kunstneres liv og arbejde: grønlandsk-danske Pia Arke (1958-2007) og
danske Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984), som boede det meste af sit liv i Frankrig. I duoen udforsker
Yang deres kunsts styrke med en respekt for deres særlige ånd og liv. Begge kunstnere er repræsenteret i
SMK’s samling, og de vækker på hver sin måde genklang i Yangs kunstneriske undersøgelser og tilgang til
det at have mere end ét tilhørsforhold. Ligesom Yang lod de sig ikke binde til monokulturelle og nationale
rammer.
Den ene del af værkduoen er inspireret af Sonja Ferlov Mancobas skulpturelle væsner, mens den anden
udspringer af Pia Arkes kritisk anlagte udsagn om koloniseringens konsekvenser. Med sine mange detaljer,
mangfoldige referencer og subjektive fortolkninger står værkduoen som et eksempel på Yangs komplekse
skulpturpraksis.
Om Haegue Yang - Haegue Yang (f. 1971 i Seoul, Sydkorea) har siden midten af 1990’erne delt sin tid
mellem Tyskland og Korea, og det er også her, hun har sine to værksteder, hvor hun arbejder på en myriade
af projekter.
Yang har studeret skulptur ved Seoul National University og på kunstskolen Städelschule i Frankfurt. I 2006
skabte hun udstillingen Sadong 30 i sin bedstemors forladte hus i Incheon, en forstad til Seoul, og
udstillingen betragtes i dag som hendes gennembrud. Ved den 53. Venedig Biennale i 2009 fik Yang
international opmærksomhed med sine omfattende præsentationer i både Den Koreanske Pavillon og på
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den kuraterede hovedudstilling i Arsenale. Siden da har hendes værker været vist på mange internationale
udstillinger. Blandt de seneste kan nævnes MoMA i New York (2019), Tate St Ives (2020) og Art Gallery of
Ontario, Toronto (2020).
For Yang er tørrestativet et billede på livet, som det udfolder sig i hverdagen og i de basale aktiviteter, som
knytter sig til den almindelige husholdning: madlavning, rengøring og tøjvask. Hun er optaget af både de
praktiske forhold og de ritualer, der har at gøre med at skabe og holde et hjem. I mange værker har Yang
brugt apparater, der hører hjemme i især køkkenet og badeværelset, fx radiatorer, gaskomfurer og
vaskemaskiner.
Tørrestativet er en praktisk anordning, der normalt foldes sammen og
gemmes væk, når det ikke er i brug. Yang arrangerer stativerne, så de
ydmyge genstande bliver til udtryksfulde figurer i sig selv. De er sat
sammen i karakteristiske positurer: De rider på ryggen af hinanden,
balancerer på akrobatisk vis, støtter hinanden osv. Selv om stativerne
ser skrøbelige og nøgne ud, gør de alligevel oprør mod deres oprindelige
lavstatus: De nægter at lade sig folde sammen og blive gemt væk (den
franske titel betyder ’ikke-foldbar, nøgen’). I stedet indgår de nu i et
skulpturelt parløb med lysende pærer monteret på lange kabler.
Elpæren og elektriske ledninger optræder ofte i Yangs såkaldte Light
Sculptures som et synligt tegn på den usynlige strøm af energi, der
forbinder enheder og apparater. Men lyssætningen bliver også et vigtigt
symbol på kommunikation og indbyrdes udveksling.
Silo of Silence – Clicked Core er 16 meter høj og består af 154 persienner.
Den svævende cylinderformede skulptur er bygget op af to lag – det
yderste består af sorte persienner, mens det inderste er konstrueret af koboltblå persienner med lysrør.
Den indre kerne roterer med en hastighed, der svarer til gangtempo, og dermed ser den ikke ud til at
bevæge sig, når man som tilskuer bevæger sig i samme retning. Midt inde i siloen skaber den
hypnotiserende rotation en kalejdoskopisk virkning.
Yang har gennem de seneste 15 år brugt industrielt
fremstillede aluminiumspersienner i sine værker. Persienner
kan de fleste steder købes i den nærmeste gardinbutik eller i
et byggemarked – de er ikke et eksklusivt materiale. De er
dermed eksempel på Yangs interesse for almindelige
hverdagsgenstande, ligesom hun også bruger fx tørrestativer
som materiale. Persiennerne peger på vores erfaringer med
tæt beboede byområder, hvor gardiner eller persienner
bruges til at beskytte vores privatliv og markere grænsen
mellem ude og inde, samtidig med at de kan regulere både
udsigten og lyset ved at styre, hvor meget der slipper
igennem.
Yang har talt om sit ’problem med at vælge farve’, en
situation, hun ofte omgår ved at give en farve mulighed for ’at
dukke op af sig selv’. Fx udspringer persiennernes koboltblå
farve i Silo of Silence – Clicked Core af, at værket er blevet til
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som 3D-computersimulering. Når man i en computer-simulering klikker på et grafisk element, bliver det
blåt, hvilket indikerer, at det er aktiveret og kan flyttes, ændres eller slettes. Vores digitale hverdag er i det
hele taget gennemsyret af netop den blå farve, der møder os dagligt i form af utallige blå hyperlinks, der
prøver at aktivere os bag skærmen. I dette værk udgør den blå (kerne) også den aktive del.

Installationen Umbra Creatures by Rockhole (’Umbrafarvede væsner ved klippehul’) består af syv skulpturer
og kombinerer en række forskellige kulturelle traditioner og teknikker samt moderne syntetiske materialer.
Yang har boet i Korea og siden midten af 1990’erne også i Tyskland, så hun har levet en tilværelse på tværs
af kulturer. Hun betragter sine værker som udtryk for denne komplekse transkulturelle erfaring, som i det
hele taget karakteriserer vores samtid. Hvor hendes tidlige skulpturer i kunstigt strå har en mere åbenlys
reference til traditionelle stråvæveteknikker, så er Umbra Creatures udført med sorte, syntetiske snore
med en fetich-lignende glans, der befrier materialet for alle konnotationer til folkekunsten. Dette skift i
metode og materiale er karakteristisk for Yangs arbejde, som hele tiden forsøger at overskride rutiner og
selvpåførte regler.
Den kollektive betegnelse Umbra
Creatures peger på de
skyggevæsner, der befinder sig på
grænsen mellem det fremmede
og det velkendte. Nogle er, i
lighed med mange af Yangs
skulpturer, på hjul, mens andre
hænger ned fra loftet som en
kæmpe slange eller strækker
fangarme ud som havdyr. En figur
er udstyret med kunstige planter,
mens en anden består af en
behåret krop, kronet af en
dobbeltsidet skærm med collager
i en kalejdoskopisk komposition
bestående af udklip fra
elektronikkataloger og holografisk
vinylfilm. Det sidste metalliske
værk, en sonisk skulptur, er dækket af gyldne bjælder og ventilationshætter og bevokset med vedbend.
Ordet ’intermediate’ i titlerne betyder ’mellemliggende’ og peger på det at bygge bro mellem adskilte dele,
tider eller dimensioner. Yang er optaget af shamanisme og af shamanens rolle som bindeled mellem
forskellige verdener, ting og sjæle. Tankegangen kan også overføres til skulpturernes materialitet: De består
af produkter og varer, der har behov for yderligere forarbejdning for at blive til kunst. Alle disse
associationer understreger Yangs stærke interesse for processer, der handler om formidling, oversættelse,
tilegnelse og udveksling.
Lethal Love er et eksempel på, hvordan Yang arbejder både direkte og indirekte med historiske
begivenheder og biografiske detaljer i en abstrakt fortolkning. Værket tager udgangspunkt i den fatale
historie om Petra Kelly, der var tysk aktivist, pacifist og med til at grundlægge det tyske miljøparti De
Grønne, og den tidligere general Gert Bastian.
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Kelly og Bastian var et umage
par. Han var 25 år ældre end
hende og havde ikke blot en
militær karriere, men også en
baggrund i Wehrmacht, Nazitysklands væbnede styrker.
Parrets forhold og politiske
engagement var under massiv
offentlig bevågenhed, samtidig
med at de isolerede sig mere og
mere, og Kelly blev
foruroligende afhængig af
Bastian. I 1992 sluttede det
tyske power couples historie
brat med to pistolskud. Politiet
fandt Kelly og Bastian dræbt i
deres hjem, og efterforskningen
tydede på, at Bastian efter al sandsynlighed først havde skudt den sovende Kelly og derefter sig selv. Partiet
De Grønne markerede det dobbelte dødsfald med en mindehøjtidelighed, men ignorerede fuldstændigt
den mulighed, at Bastian kunne være drabsmanden. Dødsfaldet, i kombination med parrets højt
profilerede karrierer og ekstreme isolation, efterlod offentligheden stærkt forvirret og bidrog til, at de
hurtigt forsvandt i glemslen.
Når man står inde i den mørklagte installation Lethal Love, hvor luften er fyldt med duften af blomster og
krudt, bliver man gang på gang ramt af skarpe projektører, som kun delvist afskærmes af persiennerne.
Installationen skaber således en fysisk situation, der peger tilbage på parrets balancegang mellem at være
fremtrædende offentlige profiler og på samme tid have private og mørke hemmeligheder.

”Tyfoner kender ingen grænser. Men landene omkring Stillehavet giver tyfoner navne på deres egne sprog.
Det er absurd set fra tyfonernes perspektiv,” hedder det i lydværket Genuine Cloning, som er baseret på en
tekst skrevet af Yang.
Hovedpersonen er en klonet,
kunstig udgave af kunstnerens
egen stemme og taler engelsk
med Yangs fonetik og accent. I
et af kapitlerne gør
hovedpersonen sig
overvejelser over, hvad det vil
sige ikke at have en krop, men
kun eksistere som stemme.
Den filosoferer over det at
lære andre sprog og imitere
andre identiteter ved at
mestre en given dialekt eller
accent. I et andet kapitel
reciterer stemmen alle de
navne, som er blevet givet til
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tyfoner i stillehavsregionen, og gør sig herefter tanker over menneskets ’sære’ vane med at navngive alting,
også ikke-menneskelige ting. Der falder også en sardonisk kommentar om nationens/statens rolle i den
menneskelige verden, og hvordan den ikke burde have noget at sige i forhold til meteorologiske
fænomener såsom tyfoner. Indimellem afbrydes tankerækkerne af lydoptagelser af fuglesang.
Hovedpersonens tanker flettes sammen med optagelser fra det historiske topmøde mellem Nord- og
Sydkorea i 2018, hvor de to landes ledere mødtes i den demilitariserede zone midt på den koreanske halvø.
Mødet var en historisk og politisk begivenhed og blev transmitteret live verden over. På et tidspunkt under
mødet spadserede de to ledere rundt i området uden deres delegationer og talte alene sammen. Det
eneste, verdenspressen og seerne kunne høre, var fuglekvidder – kun lejlighedsvis suppleret af fjerne, men
uforståelige stemmer og pressefotografernes knipsen. Lydværket bliver afspillet fra Yangs såkaldte Sound
Fruits – en slags klynger af højttalere, der hænger ned fra loftet.

Kunstkritikks interview Af Andreas Schlaegel 16.10.13
Ti spørsmål: Haegue Yang
Siden hendes deltagelse på den 53. Venedig Biennale, hendes gigantiske soloindsats på Kunsthaus Bregenz i
2011, og helt sikkert med hendes bedragerisk enkle installation og mekaniske ballet med at åbne og lukke
persienner på Kassel Bahnhof til Documenta 13 sidste år, har den koreanske kunstner Haegue Yang
avanceret fra status som ny kunstner til at blive et kendt navn i det globale kunstcirkus.
Født i 1971 i Seoul, uddannet der og på Frankfurts berømte Städelschule, deler Haegue Yang sin tid mellem
sin fødeby og sit hjem i det meste af det sidste årti, Berlin, med besøg i Malmø, hvor hun har undervist i
flere år.
Jeg undrer mig over, hvordan hun klarer sig. Med syv one-woman shows på tre kontinenter, for ikke at
nævne tre publikationer og en stribe gruppeudstillinger alene i år, siger det sig selv, at hendes tidsplan er
hektisk. Men hendes stemme i den anden ende af linjen er koncentreret, rolig, endda afslappet, mindre
end et døgn før hun skal færdiggøre installationen af sin første soloudstilling i Norge. Men så igen, hvad
kunne overraske en kunstner, der har gjort fysisk og mental mobilitet til det centrale tema i hendes
arbejde?
Hvis tidligere værker fokuserede på frivilligt selvpålagte begrænsninger af mobilitet, udviklede senere
værker melankolske fortællinger om ideer om oprørthed, om at være usammenhængende, om ikke at
tilhøre eller aldrig at ankomme, med tidsmæssige og prekære konstruktioner, der afslører en iboende
lidelse, et interimistisk fællesskab af forskellige nomadekomponenter, som i hendes værker baseret på
sammenklappelige stativer eller displayenheder på hjul. Såsom hendes serie af Dress vehicles (2012), eller
senest hendes Sonicwears lavet af jingle bells, som publikum kan bære eller bevæge, og kanaliserer den
skæve humor fra Franz West og hans Passstücke. Samtidig præsenterer hendes værk veltalende og præcist
uddybende repræsentationer, ophældende metaforer af et mærkeligt og uhyggeligt velkendt
kulturlandskab af transformation til en absurdistisk og poetisk, lige så stemningsfuld som lakonisk
installation, der kunne være scene til et teaterstykke om økonomisk, politisk og social destabilisering med
de besøgende som rollebesætning.
Vil du lave et interview med mig?
Jo da. Men lad os venligst undgå de grundlæggende spørgsmål. Jeg har lige været igennem et interessant,
men dog omfattende og udmattende interview, der udelukkende fokuserede på de grundlæggende
spørgsmål, såsom kunstnerens betydning i samfundet osv. Hvor meget det end var interessant for mig at
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konfrontere disse spørgsmål, er det svært at besvare dem. Og med tanke på læsere af interviewet, kan det
være super kedeligt at høre mine ærlige og præcise, men alligevel "kun rigtige" og meget lange svar. Jeg
indså også, at ethvert af mine forsøg på at forkorte - eller bare at være snappy - kommer til at lyde
fængende eller forkerte.
Så lad os holde os tæt på showet i Bergen. Det falder næsten sammen med dit show i Glasgow i Glasgow
Sculpture Studios. Er der en sammenhæng mellem de to?
Oprindeligt var der ingen intention om at forbinde disse shows, men alligevel indså jeg, at de foregik på
samme tid, og man kan ikke undgå gensidig indflydelse mellem produktioner, da man arbejder på to store
parallelle shows over en vis tid. Da jeg gav udtryk for min forståelse af denne omstændighed til begge
kuratorer, besluttede vi at samarbejde om udgivelsen. Men sammenhængen afspejles også i
udstillingstitlerne: begge begynder med ordet Journal: Journal of Bouba/kiki in Glasgow og Journal of
Echomimetic Motions.
Journal i betydningen af en dagbog?
Lad mig forklare rammerne i meget store træk: Bouba/kiki er et begreb fra gestaltpsykologien, en metafor
for en mulig sammenhæng mellem et kunstnerisk formelt/visuelt sprog og lingvistik, mens Echomimetic
Motions handler om sprogets forbindelse til lyd eller bevægelse. Da produktionen af begge shows skulle
foregå parallelt denne sommer, afsatte jeg en stor del af tiden til at arbejde på disse store projekter, og jeg
gætter på, at "journalen" omhandler den fælles tid, dedikeret til begge produktioner, hvor jeg udviklede
ting på daglig basis. Værkerne fortæller om mine tanker, så jeg brugte ideen om en journal som byggesten
til showene.
Hvor førte denne udvikling dig hen, og hvordan adskiller værkerne sig i Glasgow fra dem i Bergen?
Udstillingen til Glasgow blev produceret på stedet, under et ophold, ved at bruge faciliteterne og
teknikerne på Glasgow Sculpture Studios (GSS). Så processen var ret organisk, et spørgsmål om at
eksperimentere og teste. Værkerne til Bergen blev afsendt, og hver gruppe af værker artikulerer sig rum for
rum, og tilsammen bevæger de sig gennem Kunsthallens fire rum, fra Windy Orbits (2013), der byder de
besøgende i det første rum med lyd, vind og bevægelse, til det store rum i Sonic Figures (2013) med en
reference til Oskar Schlemmers Triadiske Ballet.
Schlemmer er en meget specifik reference. Hvad fascinerer dig ved hans ballet?
Jeg har aldrig før produceret en ordentlig figurativ skulptur. Personerne i Schlemmers ballet er figurer, men
fyldt med citater af menneskekroppen som robotter og oversat til geometri. De er tættere på maskiner end
på mennesker, så jeg kan umuligt studere menneskets anatomi her.
Men det handler om posering og kropsholdning?
Da jeg så på Schlemmers tegninger, indså jeg, at jeg havde spekuleret i, at nogle af hans figurer er født ud
af bestemte positurer, som den med det forlængede ben, der dominerer hele figuren og definerer hele
scenarier. Jeg er interesseret i forskellige forestillinger om "dans", drevet af den mulige kombination
mellem dans og noget andet, såsom spiritisme, i dette tilfælde Bauhaus. Avantgardister og modernister
som Schlemmer ville undersøge, hvor langt man kunne strække det, man kan kalde dans. Det er vel det
samme med mennesket og robotten. Selvom hans ballet strengt taget ikke var dans, berører den på grund
af figurernes begrænsede bevægelse absolut definitionen af dans, tvivl og redefinering. Hans
korsetlignende kostumer låser og skjuler menneskekroppen, og det er ikke nødvendigvis en frigjort måde at
vise den på, tværtimod, i hvert fald efter nutidens standarder. Men den indkapsler også konventionel
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småborgerlighedskultur, hvor naturligt er alt godt, frihed er absolut værdi, radikalitet er umuligt, og ytring
bør være liberalt. Jeg tænker meget over dette: Hvad er fordelene ved den politiske liberalisering af
klassestrukturer, vi er vidne til i dag, når denne ramme forhindrer os i ethvert forsøg på radikalisering?
At beskæftige sig eksplicit med vestlig avantgarde er en ny ting i dit arbejde. Hvordan opstod det?
Jeg mente, at denne vestlige avantgarde ikke var min egen tradition, da jeg ikke er europæer, hvilket førte
mig til en beslutning om ikke at beskæftige mig med det i lang tid, selvom jeg var klar over det. Ved at
opdage trioen Theo van Doesburg, Jean Arp og især Sophie Taeuber-Arp i færd med at realisere mit
dobbeltspillede show Équivoques på Musée d'art Moderne et Contemporain og Aubette 1928 i Strassbourg
tidligere i år, fandt jeg mit eget adgangspunkt til denne modernisme. Hovedsageligt gennem Sophie
Taeuber-Arp, en modernistisk arkitekt, kunstner, lærer og danser, som kombinerede omfattende, men ikke
modstridende interesser. Schlemmer var dog med hele tiden som reference for mange produktioner,
herunder Dress Vehicles, så jeg tænkte, at det var på tide, at jeg skulle se hans arbejde i øjnene.
Men hvad er relevansen af klokker i dit seneste arbejde. Står de fra en juleslæde eller en gøglerhat?
Da jeg sendte billeder af mine første stykker med klokker til mine venner i Korea, spurgte de fleste af dem
mig, om jeg ville blive shaman næste gang. I Korea danser shamanen altid med klokker, rasler med dem og
larmer for at tilkalde ånderne. Klokkerne dukkede allerede op i andre værker, men nu er de blevet en
hovedingrediens i fritstående skulpturer. Udstyret med håndtag antyder værket en "mulig dans" med dem,
hvis det kun tillader simple bevægelser. Dette er vigtigt for mig: de bevægelser, jeg antyder, er ret
begrænsede, ikke komplekse eller overraskende og bestemt ikke udfordrende. De fungerer som gåstole
eller gåstøtter til ældre mennesker. Du skubber dem rundt, intet andet. To af Sonic Figurerne i Bergen har
ingen håndtag og hænger ned fra loftet, så du kun kan skubbe eller trække dem, hvilket får dem til at svaje.
Denne primitive, reducerede, loggede bevægelse er interessant, når ekstremt progressive, utopiske og
radikale ideer ligger bag den. Jeg refererer til denne kombination af primitive maskiner og progressive,
radikale ideer bag dem.
Hvad er konsekvenserne af dette for i dag?
I dag er vi omgivet af utrolige tekniske muligheder. Men hvad skal vi med dem? De tekniske muligheder er
yderst sofistikerede, men i det daglige er vores brug af dem banal og naiv, ofte forbrugs- eller
smagsorienteret. Jeg siger det uden at fælde dom. Jeg tænkte også på Yvonne Rainer, der dansede med
madrasser, viste faldende kroppe, kroppe udfordret af deres omgivelser. Bevægelsen i sig selv var ikke
nyskabende, men den afslørede en kritikalitet, der i sagens natur er politisk. Disse konstruktioner
interesserer mig.
Ud fra hvordan du forklarer dit arbejde kan jeg se, at du allerede arbejder på kataloget; med andre ord i en
slags post-produktionstilstand. Men det er også en vigtig del af at lave kunst: At give mening i en
kunstnerisk produktion, ikke kun i forhold til at producere genstande, men også som en kunstnerisk
oplevelse.
Jeg er der ikke helt endnu. Der er så mange huller, afkroge og kroge, der kræver min opmærksomhed for at
finde ud af, hvorfor den og den specifikke detalje var vigtig for mig. Det giver mening at have denne afstand
mellem produktionen og åbningen, eller udgivelsen, for at give dig tid og rum til refleksion. Men værket
skal realiseres først, medmindre mine tanker skulle forblive blot og rent spekulationer. Helt ærligt, så er jeg
stadig bange for, at jeg virkelig lavede disse Schlemmer-inspirerede Sonic Figures. Jeg er ikke helt kommet
over det endnu.
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Anmeldelse af Mathias Kruger, Politiken:
Hendes skulpturer er flettet af syntetiske strå og besidder altså en lav materiel værdi. Men sælges for
astronomiske beløb
Den sydkoreanske kunstner Haegue Yang fylder SMK med sine animistiske skulpturer gjort af industrielle
materialer. Men findes den primære åndelighed i værkerne i virkeligheden i deres egenskab af at være
kostbar kunst?
Haegue Yang har installeret den store sal til særudstillinger på SMK som var der tale om en symmetrisk
scenografi på et teater. Med de skulpturelle portrætter af Pia Arke (t.h.) og Sonja Ferlov Mancoba som
hovedrolleindehaverne.
Hos den sydkoreanske kunstner Haegue Yang har hånden seks fingre. Som på den nye skulptur, et portræt
af den grønlandsk-danske kunstner Pia Arke, hvor hænder med sorte fingerspidser holder om en skinnende
klode. Næsten helt dækket af bjælder.
Og det er seks af de lidt zombieficerede fingerspidser, som stikker frem af de vertikale træbrædder, der
udgør en del af udstillingsarkitekturen i den store sal. En sal, som er installeret, som var den en scenografi
på teatret eller et stort fladt billede, måske et diorama. Her findes den ene del af Haegue Yangs udstilling
’Double Soul’, som, måske antydet i titlen, er splittet i to. Den anden del findes i det uendeligt store og
højloftede fordelingsrum, som er museets passage mellem det gamle SMK og det nye – skulpturgaden, som
museet kalder det.
Splittelsen i to, det fordoblede, er et motiv, det er værd at fæstne sig ved. Kunstneren selv deler sin tid
mellem Tyskland og det Sydkorea, som hun er født i som søster til et par tvillingebrødre. Deres barndom
var splittet mellem tid hos moren og hos faren. Og Haegue Yang har som allerede nævnt kastet sin
skulpturkærlighed på Pia Arke, som selv i sit liv kropsliggjorde en splittelse mellem Grønland og Danmark
med ophav i begge.
Og står man lige inden for døren af udstillingssalen, forekommer det hele at være bygget symmetrisk op.
Spejlende portrættet af Arke findes en skulptur i nogenlunde samme dimensioner og materialer. Denne
blot et portræt af den danske kunstner Sonja Ferlov Mancoba. Hun var gift med en sort mand fra Sydafrika,
kunstneren Ernest Mancoba (hvis store soloudstilling vi stadig venter på her til lands!!!), og hun og han
mærkede den splittende effekt, som den danske racisme alt for let lader vokse ud af sin kultur. Og som
konsekvens heraf flyttede de to til Paris og vendte Danmark ryggen.
Spørg museumsvagten om hjælp
Det slægtskab, Haegue Yang danner på tværs af sin egen, Pia Arkes og Sonja Ferlov Mancobas biografier og
kunst, er sympatisk. Lyden af de mange spejlblanke bjælder, som sidder på værket, må du imidlertid tænke
dig til. Det er ikke tilladt at røre, så lyden er virtuel eller potentiel. Indtil du spørger en museumsvagt, om
vedkommende vil hjælpe.
Nede i skulpturgaden hænger de der også, bjælderne. Som tre lange reb eller klokkestrenge, der rækker
helt op i himlen i det vældig højloftede rum. Skulpturerne udgør en stille forbindelse mellem her og der og
er med blanke, spejlende overflader ligesom insektøjne, der stirrer tilbage på dig uden at lukke dig ind. Som
en underligt overvågende mekanisme.
Kærlighed med dødelig udgang
Teknologier for overvågning er på et abstrakt plan et andet tema for kunstneren.
I skulpturgaden hænger den enorme og 16 meter høje installation af blå og sorte persienner, ’Silo of
Silence’ (2017), hvor persiennerne udgør en pavillon-arkitektur, du kan bevæge dig ind i og ud af. Mere
dramatisk er et andet værk, hvor projektørlys bevæger sig omkring hængende persienner og gennem
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lameller og skaber en dramatisering af den følelse af beskyttelse og erotisk leg med tildækning og afsløring,
som findes i persienners logik.
Værket, som hedder ’Lethal Love’, er endnu et portræt. Ikke af kunstnere, men centreret omkring
fortællingen om aktivist og politiker Petra Kelly og militærmanden Gert Bastian, en tysk version af Elvira
Madigan og Sixten Sparre bare krydret med lidt Nazityskland, partiet De Grønne og rygter om, at den ene
var Stasi-agent. Bastian dræbte i 1992 først sin elskerinde og så sig selv. Omkring installationen breder sig
en subtil duft af krudt og blomster.
Og selv om værket her peger på den konkrete historie om tragedien om de to elskende, handler det lige så
meget om de generelle jerntæpper, vi trækker gennem landegrænser for at beskytte os selv. Om krige og
grænser mellem Nord- og Sydkorea, mellem øst og vest i Europa under den kolde krig (og igen i dag) og om
det begær og den paranoia, som efterretningstjenester, spionage og kølige krige medfører. Kærlighed (og
had) med dødelig udgang ...
Økonomisk animisme
Det er de kølige persienner, som er det bedste på udstillingen, som sine steder lander i en lidt nuttet
udgave af den animisme-spiritualitet, som også flyder gennem værkerne.
En samling af skulpturer under navnet ’Umbra Creatures by Rockhole’, skal vække mindelser om
skyggevæsner ... Mere eller mindre monsteragtige former i mørke farver, abstrakte, jo jo, men også, ja,
nuttede.
Skulpturerne er, som det meste hos Haegue Yang, skabt af ikke specielt fine, men industrielle materialer og
manifesterer i sig selv den vilde animisme, som kunstværker altid indeholder.
Og lige for en god ordens skyld: Animisme er ideen om, at alting, steder og ting etc., besidder ånd og liv.
Kunstværket er magisk, forstået i en økonomisk rammesætning. Og i vor tid er vel økonomien den primære
guddom. Det er på sin vis denne magi og åndelighed, som et kunstværk i sig selv altid er betinget af. Et
kunstværk er i sig selv bærer af en særlig kvalitet og ikke mindst en, i økonomisk forstand, trolddomsagtig
egenskab til at omdanne materialer, som ikke i sig selv er synderligt meget værd, til potentielt mange,
mange penge. Haegue Yangs skulpturer er flettet af syntetiske strå for eksempel og besidder altså en lav
materiel værdi, men sælges for astronomiske beløb på store gallerier.
Det er den finans-animisme, som gennemstrømmer al samtidskunst. Ja, al kunst overhovedet. Kunstværket
er magisk, forstået i en økonomisk rammesætning. Og i vor tid er vel økonomien den primære guddom.
Når Haegue Yang leger med animisme i sine værker, er det således en dobbelt-animisme. Både et forsøg på
at kalde tidligere trossystemers nærhed tilbage til verden – der, hvor man siger, at ideen om subjektivitet
og ånd ikke alene tilhører mennesket– men også dyr, natur og objekter. At lyden af en bjælde er besjælet ...
Og så inden for kunstens system: den økonomiske trolddomskunst at omdanne ordinære materialer til en
skulptur, som inden for kunstsystemet tillægges en fantastisk kunstnerisk værdi og dermed også en
fantastisk økonomisk værdi. Ånd er her både symbolsk og økonomisk.
Det er kunstværkets dobbelte besjæling hos Haegue Yang.
Sonja Ferlov Mancoba Skulpturens kompromisløse idealist
Af Stinne Kaasgaard - Oprindeligt bragt i VÆRK, marts 2019.
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Den danske billedhugger (1911-84) har endnu ikke fået den anerkendelse, hun fortjener. Det mener Statens
Museum for Kunst, som nu hylder hende med den hidtil største udstilling af hendes værker. Kom med bag
om den idealistiske kunstner, der opponerede mod kommerciel kunst, lod sig inspirere af fjerne kulturer,
og hele livet forsøgte at balancere sin karriere med kvindens forventede rolle i hjemmet.
Væsener. Sådan omtalte Sonja Ferlov Mancoba sine
skulpturer. De ofte maskelignende og toteminspirerede
skulpturer, som både ligner noget og samtidig slet ikke ligner
noget, man kan sætte ord på. De abstrakte figurer giver
associationer til modernismen, men leder også tankerne hen
på ikke-vestlig kunst fra bl.a. Afrika.
Og det er ikke tilfældigt.
Sonja Ferlov Mancoba, som i 1900-tallet skabte sin karriere i
skulpturernes verden, var nemlig gift med den sydafrikanske
maler Ernest Mancoba. Det var i sig selv utraditionelt for
tiden og medvirkende til, at hun skilte sig ud fra datidens
kunstnere, men hun gik også imod materialismen og
egoismen og kæmpede for et globalt åndeligt fællesskab, og
så markerede hun sig i øvrigt ved at
revse bl.a. kunstverdenens
kommercielle interesser.
I sin levetid 1911-84 opnåede hun
stor anerkendelse i kunstnerkredse
og blev beundret af kolleger som
Asger Jorn, Ejler Bille og Richard
Mortensen, men hun var en slags
kunstnernes kunstner, der aldrig
blev særlig kendt i den brede
befolkning.
Heller ikke i dag er Sonja Ferlov
Mancoba et kunstnernavn, som
vækker generel genkendelse. Men
det vil Statens Museum for Kunst
(SMK) gøre noget ved. Derfor har
museet netop åbnet dørene til den
største udstilling med hendes værker
nogensinde. Ud over et stort udvalg
af hendes gips-, ler- og bronzeskulpturer kan man opleve en større samling af bl.a. tegninger, som aldrig
tidligere har været udstillet. Desuden rummer udstillingen dele af kunstnerens private arkiv med bl.a.
fotografier, postkort samt en række brevvekslinger, som bogstavelig talt er blevet støvsuget for
skimmelsvamp, og som giver et nyt og unikt indblik i den danske billedhuggers liv.
Sonja Ferlov. Foto: Det Kongelige Bibliotek. Foto: Jiro Mochizuki.
Banebrydende og højaktuel
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Begejstringen er svær at skjule for direktøren på SMK, Mikkel Bogh, og hans kollega Dorthe Aagesen, som
er seniorforsker og overinspektør på museet. Begge har de været med til at stable den store udstilling på
benene, og de er enige om, at Sonja Ferlov Mancoba var en kunstner for sig.
”Hendes værker placerer sig et interessant sted i den modernistiske skulpturtradition, som blev etableret i
starten af det 20. århundrede. Hun fandt et meget selvstændigt sprog, hvor hun fortolkede nogle af de
allerede eksisterende traditioner, samtidig med at hun
pegede frem mod noget nyt. Hun træder frem og er ikke bare en af mange,” siger Mikkel Bogh og beskriver
hende som en helt grundlæggende fascinerende kvinde.
Ikke blot var hendes skulpturer nemlig unikke, hun levede også et interessant og anderledes liv. Det var fx
ikke uden betydning, at hun både var en modernistisk og en kvindelig kunstner, da ingen af delene var let i
hendes levetid. Særligt ikke, når man som Sonja
Ferlov Mancoba valgte at gifte sig med en ikke-europæisk mand og dermed udgjorde et ’mixed couple’,
hvilket langtfra var almindeligt i Danmark dengang.
”Jeg er sikker på, at det var ægte kærlighed, men det var også et statement – især fordi hun insisterede på
at hedde Ferlov Mancoba til efternavn. Hun ville sende et signal om, at hun havde valgt side, både
følelsesmæssigt og i kunstnerisk forstand, ved at gifte sig med en anden tradition, som pegede ud over den
europæiske horisont,” siger Mikkel Bogh.
Netop det, at hun giftede sig med en afrikaner, var medvirkende til, at hun blev den kunstner, hun blev, og
det er også en af årsagerne til, at hun er særlig aktuel lige nu, mener Dorthe Aagesen. Hendes interesse for
andre kulturer skinnede nemlig ikke kun igennem i hendes privatliv, men også i hendes kunstneriske
praksis, og hun havde en stærk tro på samhørighed, medmenneskelighed og fællesskab på tværs af
landegrænser. En tro, som hun selv engang udtrykte i et brev til sin ven, kunsthistorikeren Troels Andersen,
med formuleringen ”Kun i kraft af hinanden kan vi leve og ånde, og ingen skaber alene”. ”Sonja Ferlov
Mancoba var meget optaget af global kultur, og hun var en stærk fortaler for solidariteten mellem
mennesker på tværs af kulturer og nødvendigheden af at have et globalt udsyn,” siger Dorthe Aagesen og
tilføjer: ”Alt det er jo relevante budskaber i den verden, vi lever i i dag, og det er med til at gøre hende
aktuel. Måske er det faktisk først nu, at vi rigtig er i stand til at få øje på denne side af hendes kunst og
betydningen af hendes budskab.”
Krig, kunst og kærlighed
Sonja Ferlov Mancobas interesse for afrikansk kultur og såkaldt primitiv kunst blev vækket mange år før
mødet med Ernest Mancoba i 1939. Hun blev født i 1911 og voksede op i et nordsjællandsk
overklassehjem.
Hun begyndte tidligt at tegne, og allerede som teenager blev hun introduceret for ikke-vestlig kunst, fordi
hendes forældre var nære venner af ægteparret Carl og Amalie Kjersmeier, som i mellemkrigsårene
opbyggede en af de største private samlinger herhjemme af afrikansk kunst. Som 20-årig blev hun elev på
Kunsthåndværkerskolen i København, hvor hun mødte sine fremtidige kolleger Ejler Bille og Richard
Mortensen, og året efter, i 1932, fortsatte de alle tre på Kunstakademiet.
Hun begyndte karrieren som maler, men allerede i 1935 blev hun interesseret i skulpturen, og herefter
arbejdede hun primært i materialer som ler og gips. I efteråret 1935 debuterede hun på Den Surrealistiske
Udstilling i Odense, og året efter flyttede hun
til Frankrig, hvor hun tilbragte det meste af sit liv.
Det var her, hun mødte sin kommende mand, den sydafrikanske modernist og avantgardekunstner Ernest
Mancoba, og her, at de sammen blev naboer til og venner med den italienske billedhugger Alberto
Giacometti.
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Ernest Mancoba blev i 1940-44 interneret i en tysk fangelejr, hvor parret i 1942 blev gift under et af Sonja
Ferlov Mancobas besøg. I 1946 fik de sønnen Wonga, og i slutningen af 40’erne boede de en kort periode i
Danmark, hvor Sonja Ferlov Mancoba blev knyttet til kunstnersammenslutningen CoBrA og styrkede sit
venskab med Asger Jorn. Bl.a. pga. åbenlys racisme rejste parret dog hurtigt tilbage til Frankrig.
Oprindelig havde Sonja Ferlov Mancoba ikke noget ønske om at lave politisk kunst, men hendes oplevelser
gjorde, at hun havde svært ved at komme uden om at forholde sig til den verden, hun var en del af,
personligt og kunstnerisk.
”Hendes brug af ikke-vestlig inspiration gjorde hende meget politisk engageret i det, man inden for klassisk
modernistisk kunsthistorie kalder primitivisme. Et begreb, der har eksisteret siden starten af det 20.
århundrede, hvor kunstnere som Picasso og Emil Nolde begyndte at skele til ikke-vestlig kunst. Men Sonja
Ferlov Mancobas tilgang var anderledes. Hun var bevidst om, at der var masser at klicheer og faldgruber i
måden, hvorpå man så på ikkevestlig kunst,” siger Mikkel Bogh og bliver suppleret af Dorthe Aagesen: ”Hun
var yderst kritisk over for termen primitivisme, fordi den jo antyder, at der er tale om noget laverestående,
mindre raffineret og sofistikeret end vestlig kunst. Hun var i det hele taget bevidst om, hvordan man talte
om andre kulturer, og om betydningen af at forholde sig respektfuldt over for andre,” siger hun.
Alligevel lagde Sonja Ferlov Mancoba ikke fingrene imellem, når det kom til måden, hvorpå hun omtalte
den vestlige samtidskunst og kulturen. ”Hun var meget kritisk over for vestlig kapitalisme, kristen mission
og kolonitiden – tre ting, der dengang var vævet sammen og var en del af den samme kulturhistorie. Det
beskriver hun i ret voldsomme vendinger og kalder det bl.a. for ’råddenskab’,” fortæller Mikkel Bogh.
Engleveninden Clarisse
Sonja Ferlov Mancoba var ikke kun kunstner. Hun var også menneske, og så var hun kvinde, hvilket på den
tid ikke var en helt ligegyldig faktor, selvom det ikke var noget, hun selv gjorde en dyd ud af at fremhæve. I
en bog, som netop er udgivet i forbindelse med udstillingen på SMK, har forfatteren Hanne-Vibeke Holst
fordybet sig i de adskillige breve, som Sonja Ferlov Mancoba skrev og modtog i sin levetid.
Især en række breve mellem Sonja Ferlov Mancoba og veninden Clarisse Penso har været med til at åbne
dørene til billedhuggerens mere private sider, fortæller den danske forfatter.
Sonja Ferlov Mancoba mødte Clarisse Penso i Paris i slutningen af 30’erne i Alberto Giacomettis atelier,
hvor Clarisse stod model. De blev hurtigt nære venner, og da Sonja Ferlov Mancoba og hendes mand efter
deres korte ophold i Danmark gerne ville tilbage til Frankrig, skaffede Clarisse Penso dem et lille, primitivt
hus i udkanten af en landsby i det nordøstlige Frankrig.
Her boede de fra 1952 til 1961, og det er fra denne periode, at brevene mellem Clarisse Penso og Sonja
Ferlov Mancoba er bevaret.
”Det er en ret utrolig brevveksling. Sonja brugte brevene til at lette sit hjerte og fortælle om stort og småt –
fra sit hverdagsliv med køkkenhave og kaniner til sine økonomiske problemer og kunstneriske
overvejelser,” fortæller Hanne-Vibeke Holst.
Ifølge forfatteren er et gennemgående tema, hvor svært det var for Sonja Ferlov Mancoba at finde tid til sin
kunst, fordi hun samtidig skulle agere mor og husmor, og fordi familien var så trængt økonomisk. I alle
årene holdt Clarisse Penso hånden under familien, bl.a. ved at sende tøj, bøger, lp’er, medicin, legetøj
m.m., og Sonja Ferlov Mancoba beskrev hende da også som en engel.
Ud over at man gennem brevene får et indtryk af den danske billedhugger som nøjsom, beskeden og høflig,
er det især rollen som kvindelige kunstner, som Hanne-Vibeke Holst har bidt mærke i. ”Tilsyneladende var
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hun ikke feminist, men kønnet var alligevel definerende for hende. Forstået på den måde, at til trods for at
både hun og hendes mand var kunstnere, og at hun selv var afsindig ambitiøs, så ser det ikke ud til, at der
var nogen diskussion om
kønsrollerne i familien. Det var hende, der var den hovedansvarlige for hjemmets opretholdelse og
opfostringen af deres fælles barn, og det lader ikke til, at hun satte spørgsmålstegn ved den fordeling,”
siger Hanne-Vibeke Holst og fortæller, at mens Ernest Mancoba havde et atelier, om end et særdeles
primitivt et, måtte Sonja Ferlov Mancoba nøjes med et iskoldt kammer.
”Hun beklagede sig ikke over denne skævhed, men det er tydeligt, at det var en kamp for hende at få plads
til sig selv. Hun blev konstant afbrudt i sit arbejde, fordi hverdagen kom på tværs og stillede sine uophørlige
krav til hende, og hun skrev flere gange, at
hun var dybt frustreret over, at hun ikke kunne få tid til at koncentrere sig om skulpturen,” siger HanneVibeke Holst.
Oprørsk og idealistisk
Et interessant spørgsmål er så, om det også kan ses i hendes kunst, at Sonja Ferlov Mancoba var kvinde.
Både og, mener Mikkel Bogh og Dorthe Aagesen. For på den ene side fremstår flere af hendes værker
maskuline og krigeriske i deres udtryk, og på den anden side var Sonja Ferlov Mancoba kendt for at passe
på og følge sine skulpturer i årevis, som var det hendes børn. Netop fordi hun drog så stor omsorg for de
enkelte værker og havde svært ved at afslutte dem, skabte hun ’kun’ i omegnen af 120 skulpturer, hvilket
er beskedent sammenlignet med hendes kunstneriske kolleger.
”Spørgsmålet om, hvorvidt hun byggede sine værker på en specifik kvindelig erfaring, er svært, for hvis man
svarer bekræftende på det, kommer man også til at sige, at kvindelige kunstnere har ét udtryk, og mandlige
har et andet, og det tror jeg faktisk ikke var i hendes interesse. Hun har tænkt på det som et universelt
sprog og skelnede ikke mellem mandlig og kvindelig erfaring,” siger Mikkel Bogh.
SMK har i arbejdet med udstillingen netop været bevidst om at forsøge at trække Sonja Ferlov Mancoba ud
af rammesætningen som kvindelig kunstner. ”Hun er tidligere beskrevet som en lidt indadvendt, sky, blid,
poetisk og tilbagetrukket kunstner, hvilket jo var typiske noble kvindelige egenskaber dengang, og derfor er
det jo nok, fordi hun var kvinde, at hun blev omtalt sådan. Men hun var samtidig meget aggressiv,
dømmende, voldsom og brutal i sit udtryk og sin omgang med andre mennesker, hvilket hun heller ikke selv
lagde skjul på,” siger Dorthe Aagesen.
I flere sammenhænge er Sonja Ferlov Mancoba også beskrevet som kompromisløs, fx i forhold til sine
kunstnerkolleger, som hun følte sig svigtet af og ofte udtrykte kritik over for. ”Hun fandt ikke den
solidaritet, som hun havde håbet på. Hun havde utrolig høje idealer og store forventninger til, hvordan man
skulle ofre sig for sagen, og hun forstod ikke, hvorfor hendes kolleger løb efter penge og berømmelse,”
siger Dorthe Aagesen.
Sonja Ferlov Mancoba var især skuffet over sine gode venner fra sine unge dage, kunstnere som Ejler Bille
og Richard Mortensen, fordi de fulgte kunstverdenens tiltagende kommercialisering, som hun også så den
abstrakte kunst som en del af. For selvom man måske kan opfatte Sonja Ferlov Mancobas værker som
abstrakte, var hun yderst skeptisk over for netop denne form for kunst.
”For hende var det abstrakte noget, der var løsrevet fra menneskelig erfaring, og noget, der reducerede
kunsten til et smykke, og det var hun meget kritisk over for. Hun tog stor afstand fra, hvordan gallerier
solgte pyntelig abstrakt kunst, der kunne hænge i banker og rige folks hjem,” fortæller Mikkel Bogh og
tilføjer, at hun samtidig godt vidste, at hun skød sig selv i foden indtjeningsmæssigt ved at sætte så høje
idealer. Alligevel stod Sonja Ferlov Mancoba fast, og netop hendes idealistiske tilgang til kunsten og hendes
evindelige opgør er noget af det, der gør hende værd at huske, mener Dorthe Aagesen.

2 Highlights Forår 2022 – Statens Museum for Kunst - Haegue Yang

”Hele sit liv var Sonja Ferlov Mancoba i opgør. I opgør med en vestlig kultur, med abstraktionen og med
ideer om kunstverdene og kunstneren som den geniale skaber. Her udfordrede hun også modernismen.
Hun forsøgte at skabe en kultur, som kunne noget af det samme, som de afrikanske masker kunne, som
tjente et åndeligt fællesskab, eller som satte nogle ting i gang hos beskueren på en anden måde, end vi
kender fra moderne vestlig kunst. Og der havde hun altså fat i et projekt, som gjorde hende helt særlig.”
Pia Arke
Vore begreber om det 'grønlandske' og 'danske' hamrer ind i en isvæg med Pia Arkes kunstneriske praksis.
Hendes skrift Etnoæstetik fra 1995 præsentere grundstenene i Pia Arkes kunstneriske forskning og er et
rigtig godt sted at starte. Går man en tur i Nationalmuseets Etnografiske samling af inuitiske
kulturgenstande, er der for tiden pludselige kortslutninger.
På et større antal fotografier, malerier og videoværker er tingene enten helt bogstavliget vendt på hovedet
eller pludselig – nærmest konfronterende – personligt.
Vi er på tur i udstillingen Tupilakosaurus: Pia Arkes opgør med kunst, etnicitet og kolonihistorie (19812006) sat i scene på både Nationalmuseet og Den Frie Udstillingsbygning af kuratorgruppen Kuratorisk
Aktion.
Grønland stirrer tilbage
Et grøndlandsk landskab betragtes af en nøgen kvinde, siddende med ryggen til, med sælskindsbukser på
hovedet. Et andet sted samme kvinde, nu med kamik på hovedet. Kvinden er Pia Arke. Et tredje sted
konfronteres man med et fotografi af en anden grønlandsk udseende kvinde med ét bryst. Kvinden kigger
uanfægtet på beskueren, og der hvor det andet bryst tidligere var, er der nu kun et stort ar. På hendes knæ
ligger en brystprotese.
Det er ikke det Grønland vi normalt møder: En kajak, en nationaldragt, fangstredskaber, håndtrommer og
tupilakker. Vi kan ikke gå uanfægtet igennem udstillingerne og mødet med Arke. Grønland stirrer med Pia
Arkes små poetiske og fortættede indgreb tilbage på os som danskere, som mennesker.
En verden uden flag
Pia Arke døde i maj 2007 bare 48 år gammel og midt i en kunstnerisk karriere, som ikke ligner nogen anden,
og hvor projektet aldrig blev endelig udfoldet. Og tager man til Den Frie udstillingsbygning oplever man
omfanget af dette kunstnerisk projekt.
Pia Arkes kunstværker (fra perioden 1981-2006) konfronterer stereotyperne, og vi bliver tvunget til at
forlade forestillingen om ét Grønland og ét Danmark. Etnicitet, oprindelighed og den kulurelle orden
forlades til fordel for en ny identitet og et nyt kulturbegreb, der konstant forhandles. Man træder ind i en
verden uden flag og møder en kunstner, der brugte sin kunst som grundforskning i det at være menneske i
en postkolonial verden.
Pia midt i verden
Pia Arke var midt i det. I mere end én forstand. Hun var midt i livet, midt i kunsten, og det projekt hun
havde igangsat, og så var hun placeret midt imellem to nationer: Grønland og Danmark, en koloni og en
kolonimagt, en grønlandsk mor og en dansk far. Og hendes kunst bevæger sig netop i dét mellemrum:
“Jeg gør kolonihistorien til en del af min historie på den eneste måde, jeg kender til, nemlig ved at tage den
personlig,” skriver Pia Arke selv i 2003 i forbindelse med udgivelsen af bogen Scoresbysundhistorier. Det er
beretningen om et stykke dansk kolonihistorie, hvor en lille østgrønlandsk fangerbefolkning ender som en
brik i et dansk-norsk kolonimagtspil om ‘vore oversøiske besiddelser’. Meget pardoksalt er det første gang
at Pia Arkes projekt præsenteres for et større publikum herhjemme.
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Kunstens tredje rum
I kunstens rum fandt Pia Arke netop muligheden for at
udtrykke sig personligt og operere i et tredje rum
imellem hendes identiteter. Her kunne denne
grundforskning i identitetens, kulturens og historiens
tvetydighed foregå. Men hendes kunst peger ikke bare
tilbage på hende selv, men, som kunsten netop formår,
peger hun på os alle og de menneskelige vilkår.
Opfordringen til dig som beskuer er tydelig: Søg det
komplekse og mangetydige, ikke det fikserede og simple.
Videnskabens objektive mål efterlades som de utopier de
er.
Etnoæstetik
Vil man ned i grundstenene i Pia Arkes kunstneriske
undersøgelser, så er det lille akademiske
skrift Etnoæstetik (1995) et oplagt sted at starte (og
udstillingsarrangørerne har sørget for en flot tresproget –
dansk, grønlandsk og engelsk – genudgivelse). Her kan
man få en yderst skarpladt introduktion til Pia Arkes
mangefaceterede kunstneriske projekt.
Pia Arke: De tre Gratier (front), 1993.
Etnoæstetik understreger både det forhold at Pia Arkes projekt er æstetisk (kunstnerisk) og at Arkes opgør
også handler om det at være ‘kunstner’ i et felt, hvor ens etnicitet foreskriver nogle kunstneriske
forventninger. Altså, hvad vil det sige at være ‘grønlandsk kunstner’ og hvad er ‘grønlandsk kunst’, når man
spørger den der betragtes? Spørgsmål, som var meget nærværende for Arke, der på dette tidspunkt gik på
Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.
Opgør med det europæiske blik
‘Etnoæstetik’ dækker over den vestlige og europæiske betragters “selvtilstrækkelige fornuft” og stereotype
ide om kunst skabt af kunstnere fra den tredje verden – dem der er underlagt den europæiske betragter.
Men samtidig ligger hun, og hendes projekt, op til en forskydning af denne stereotyp og kunstneriske
produktion. “Vi, de etniske, kan bidrage til kritikken udefra, hvilket synes at være det rigtige sted at kritisere
den europæiske selvtilstrækkelighed fra,” som Arke skriver. Og det overgreb, som der reelt er tale om,
illustreres i Bodil Kaalunds Grønlands Kunst (1990) og udtrykker sig som en ophøjelse af en ‘oprindelig
kunst’, der bekræfter de etnografiske forhold og det primitive.
Den sidste trommesang
Det vil sige at den grønlandske kunst er god, når den udtrykker sin oprindelighed og forankring i det
grønlandske, i “treklangen: Menneske, dyr og natur,” som Kaalund skriver.
Hun fremhæver fx en grønlandsk kunstner som Hans Lynge (der helt tilfældigt vises i disse dage på
Nordatlantens Brygge under titlen Hans Lynge – mennesket og myten), fordi han aldrig glemmer sit ståsted,
og dermed bekræfter sin ‘grønlandskhed’. Se bare Den sidste trommesang (1984-1985).
De spolerede bastarder
Men når Bodil Kaalund betragter den nyeste kunst (Arke inklusiv), der har bevæget sig væk fra den rørende
naivisme, så er problemet, at de helt modsat ikke sikrer grønlandskheden. For selvom de unge kunstnere
ligesom forfædrene lytter til materialet, lader det komme til sin ret, så kan det være svært ifølge Kaalund at
finde noget specielt grønlandsk i at lytte til fx foto, acryl eller videobånd. Og Arke svarer: “Kaalunds
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sværmeri for grønlændernes oprindelige kunstneriskhed, hendes omfavnelse af de naive hverdagsskildrere,
må af de unge kunstnere føles som et forsøg på at holde dem tilbage, holde dem nede, nemlig under
Kaalunds beskyttende vinger.”
I mødet med de unge kunstnere oplever Kaalund ikke længere det uspolerede eskimoliv. Hun konfronteres
tværtimod med surreelle og ironiske skrig, der kræver at hun tager stilling til sin egen position som
betragter og dansk kolonialist. Hun møder en ‘bastard’ kunst og den europæiske fornufts opløsning: En NY
etnoæstetik.
Her starter vi så – igen, og forhåbentlig vil Pia Arke udstillingerne kun være med til endeligt at fordre den
opløsning.

More than one version of the Sedna legend exists. Some legends have her as the daughter of a goddess
named Isarrataitsoq, while others only mention her father.[3]
In one legend Sedna is a giant, the daughter of the creator-god Anguta, with a great hunger that causes her
to attack her parents. Angered, Anguta takes her out to sea and throws her over the side of his kayak. As
she clings to the sides, he chops off her fingers and she sinks to the underworld, becoming the ruler of the
monsters of the deep. Her huge fingers become the seals, walruses, and whales hunted by the Inuit.

