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Indledning
Collage har vist sig som en af den historiske avantgardes mest overlevelsesdygtige former,
og siden starten af det 20. århundrede har collage i forskellige afskygninger været fremtrædende i store dele af kunsten, litteraturen og massekulturen. Collage indgik i en lang række
af de bevægelser, man normalt indregner under avantgarden, herunder kubismen, futurismen, dadaismen og surrealismen. Med surrealismen tog collagen en ny og interessant
drejning. Fra at collagens primære landvinding var, at ‘noget’ blev klæbet ind og forstyrrede
værkets helhed som autonom kunstnerfrembringelse, blev fokus i stadig højere grad lagt på
de indklæbede elementers semantiske indhold og disses sammenstød. I denne afhandling,
der spænder over såvel litteratur som billedkunst, skal surrealistisk collage i tekst og billede
først defineres og undersøges i sin særegenhed – hvilket også indebærer en undersøgelse
af forholdet mellem netop tekst og billede. Dernæst skal der ses nærmere på surrealistisk
collage som konstruktiv æstetisk strategi. Og endelig skal denne undersøgelse bruges til en
perspektivering af helt kontemporære collager hos de britiske samtidskunstnere Damien
Hirst og Jake og Dinos Chapman. Afhandlingens sigte er således dobbelt: dels at give et
bud på, hvilke æstetiske strategier surrealistisk collage er udtryk for, dels i dette perspektiv
at undersøge eksempler på collage i dag.
Collage forbindes først og fremmest med chok. Chok over materialesammenstød, chok
over hverdagsobjekters indtog i kunsten, chok over semantiske sammenstød, når elementer
fra forskellige sfærer mødes. En standardtolkning af modernistiske og avantgardistiske værker er, at de er fragmentariske og falder fra hinanden, fordi de er produkter og afspejlinger
af det moderne samfund, hvor informationsniveauet er uoverskueligt stort og komplekst,
og der, efter Guds død, ikke længere findes nogen holdepunkter. Ikke mindst collage bliver
ofte set som noget grundlæggende fragmentarisk, der gennem fremvisning af sine produktionsæstetiske brud netop signalerer forvirring og splittelse. En sådan karakteristik har
ganske givet forklaringskraft i forhold til mange moderne værker – herunder også mange
collager – men samtidig forsøger megen moderne kunst og litteratur også at skabe sammenhænge i kaos, at få det opsplittede til at hænge sammen. Dette gælder efter min mening surrealisternes collager. De falder ikke bare fra hinanden som illustrationer til tidens
meningsløshed. Tværtimod synes de at have en sammenhængskraft trods deres heterogene
elementer. Dette sker gennem samspillet mellem elementernes semantiske indhold og ofte
også gennem en konkret maskering af elementernes sammensætning. Collagernes indsatte
elementer er dog for heterogene til, at collagerne samlet set falder til ro som organiske helheder – de fremviser altså ikke et “falsk skin af totalitet”, som Adorno ville udtrykke det (jf.
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Bürger 1996, 105-106). Alligevel er det sammenhængskraften på trods af heterogeniteten,
der er det centrale i deres udtryk. Det er sammenhængene opstået på trods, der drager,
forundrer, fascinerer og anfægter os. Og det er netop denne anfægtelse, der var og er min
anledning til afhandlingen. Målet er her at argumentere for en konstruktiv collageopfattelse, og med collagen som en af avantgardens teknikker par excellence også for en konstruktiv avantgardeopfattelse, der betoner konstruktion over dekonstruktion, mening over
meningsløshed, uden hermed at sige, at det modsatte ikke også kan findes i avantgarden.
Hermed bryder jeg på en lang række punkter med Peter Bürgers definition af avantgarden, som den udfoldes i Theorie der Avantgarde, 1974. Jeg er langt fra den eneste, der skriver mig op mod Bürger. Gennem de seneste mange års avantgardeforskning har en række
teoretikere taget kritisk udgangspunkt i Bürgers teori i deres egen positionering – herunder
bl.a. Andreas Huyssen i After the great divide: modernism, mass culture and postmodernism,
1986, Hal Foster i The return of the real. The Avant-garde at the End of the Century, 1996,
og Richard Murphy i Theorizing the avantgarde, 1999. Denne kritiske tradition er i dansk
sammenhæng bl.a. blevet videreført i den store avantgardeantologi En tradition af opbrud.
Avantgardernes tradition og politik, 2005. Trods den massive diskussion og kritik læses Bürgers bog dog stadig som en grundlæggende avantgardeteoretisk tekst, hvorfor også denne
afhandling har den som afsæt, uden derfor at negligere den nyere litteratur på området.

Affortryllelse og genfortryllelse
Centralt i en karakteristik af det moderne er sekulariseringens betydning. Sekularisering
fører på den ene side til en frisættelse af materiale (autonomi), på den anden til en tabs
erfaring. Den fører, som bl.a. Max Weber har påpeget, til en affortryllelse af verden. Dette
er med til at puste til en længsel efter sammenhæng, hvilket i kunsten og litteraturen udmøntes i divergerende forsøg på genfortryllelse (denne type reaktion kan findes helt tilbage
til Don Quixote). Det er min påstand, at flere moderne, kunstneriske teknikker på forskellig vis og med forskellig baggrund netop forsøger at opfylde behovet for genfortryllelse af
verden. Inden for litteraturen kan det ske som et egentligt forsøg på at genetablere noget
mytisk – som man fx kan se det i Thomas Manns narrativer eller i T.S. Eliots monterede
digt “The Waste Land”, 1922 – eller det kan udmøntes i et fokus på særlige øjeblikke af
merbetydning, som fx James Joyces epifanier og Marcel Prousts ufrivillige erindringer
(mémoires involontaires). Inden for billedkunsten kan man nævne forsøg på at udtrykke en
åndelighed via kunsten, som bl.a. kan ses i et inderligt og ekspressivt farvevalg hos gruppen Der Blaue Reiter eller i dyrkelsen af primærfarver og rene, geometriske former hos
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en kunstner som Piet Mondrian. Også surrealisternes collager kan ses som strategier til
genfortryllelse. Surrealisterne var stærkt interesserede i områder som det mytiske og mystiske, herunder også alkymi. Mest eksplicit kommer interessen til udtryk i Louis Aragons Le
paysan de Paris, 1926, hvor en af hovedidéerne er skabelsen af en mythologie moderne, en
moderne mytologi. ‘Det mytiske’ hos Aragon er et privilegeret øjeblik af merbetydning, der
åbner for en pludselig indsigt af “det underfulde” (le merveilleux) i det hverdagslige. I tråd
med surrealisternes første manifest er tanken hos Aragon, at disse øjeblikke opstår, når man
formår at afskære sig fra fornuften og sanse barnligt åbent. Netop collagen bliver et redskab
til at videreformidle de ‘myte-genererende’ visioner, som den åbne perception eksponerer.
Hermed bliver collage for surrealisterne en sammenhængsskabende strategi, der efter min
overbevisning har klare strukturligheder med bricolage i Lévi-Straussk forstand. Argumenter for dette vil blive udfoldet i kapitel 2.

Avantgarde vs. modernisme
Mens surrealismen bliver set som en af kernebevægelserne i den historiske avantgarde,
henregnes de øvrige førnævnte litterære eksempler – Proust, Mann, Eliot og Joyce – normalt til modernismen. Af modernistiske karakteristika kan man bl.a. nævne et skift fra
transparente, realistiske repræsentationer hen mod abstraktion og undersøgelse af subjektivitet og det ubevidste. Eller man kan nævne teknikker som fx multiple perspektiver og nedbrydning af læserens orientering og forventninger (jf. Murphy 2003, 44). Alt dette kunne
også tjene til beskrivelse af surrealismen, hvilket viser, hvorfor det både kan være svært og
synes kunstigt og uproduktivt at skelne mellem avantgarde og modernisme – noget en del
kunsthistorier da også afstår fra at gøre. At der i denne afhandling alligevel holdes fast ved
avantgardebetegnelsen, skyldes dels, at det efter Peter Bürgers indflydelsesrige Theorie der
Avantgarde er svært at studere surrealistisk collage uden at indgå i en avantgarde-diskussion, dels at man med Richard Murphys distinktioner i Theorizing the Avantgarde rent
faktisk kan pege på nogle produktive forskelle: Ifølge Murphy er modernismens primære
mål kunstnerisk innovation, hvilket betyder, at den i højere grad distancerer sig fra tidligere
	

På dansk er le merveilleux både det underfulde, besynderlige og overnaturlige.

	

Billedkunsteksemplerne er sværere at placere entydigt i modernisme- og avantgardekategorierne.
Således bliver ekspressionismen ikke rigtigt medregnet til avantgarden af Peter Bürger, men bliver
det af flere senere avantgardeteoretikere som fx Richard Murphy. Mondrian bliver qua sin tilknytning til de Stijl knyttet til en konstruktiv avantgarde, men deler med sin strenge formalisme samtidig udtryk med en del modernistisk kunst. Billedet er således mudret, og inden for kunsthistorien
undlader man som nævnt ofte at skelne rigidt.
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kunstformer end fra det samfund, den virker i (jf. Murphy 2003, 254). Modernismen tror,
at dens æstetiske autonomi holder den fri fra historiske og institutionelle begrænsninger.
Den reflekterer ikke over sin egen institutionaliserede position. Avantgarden derimod er
bevidst om disse begrænsninger. Den ved, at et ahistorisk perspektiv ikke er muligt (jf.
Murphy 2003, 47-48). Ifølge Murphy afspejler modernismen den borgerlige tro på teknologi og sociale fremskridt, samt en tro på, at den moderne verden er blevet så kompleks,
at der må opdaterede midler til at repræsentere den. Modernismen påtager sig hermed en
affirmativ og legitimerende rolle som den kulturelle fuldendelse af borgerlige sociale praksisser (jf. Murphy 2003, 44-45).
Når avantgarden kaster sig ud i kunstneriske formeksperimenter og frasiger sig realismen, er det ikke – som i modernismen – pga. realismens formelle begrænsninger, men
pga. realismens ideologiske konnotationer. Avantgarden fremviser de selvopfyldende epistomologiske kategorier og rationelle kriterier, som moderniteten er organiseret omkring.
Den fremviser de dominerende sociale diskurser. Avantgarden implicerer således et angreb
på den borgerlige verdens ‘normalitet’ og sætter spørgsmålstegn ved det givne i dens struktur (jf. Murphy 2003, 45-46). Netop karakteristikken af avantgarde som noget grundlæggende kritisk vil være betydningsbærende for denne afhandling og giver også mening i
forhold til en skelnen mellem de ovenstående strategier for genfortryllelse. For selvom de
nævnte teknikker måske virker sammenlignelige, er forskellen, at interessen for det mytiske
i surrealismen hverken udspringer af konservatisme eller nostalgi eller lukker sig om sig
selv i en værkintern katedral, som man kan se det hos modernisterne. Derimod går myte
og utopi hånd i hånd for surrealisterne. Myten er her og nu og peger ud i verden, hvor den
peger på forandring.
Avantgardens kritiske, politiske fordring vil således være en underliggende præmis
i de kommende kapitler, og det vil være denne, der er udslagsgivende i forhold til, at de
behandlede værker kaldes for avantgarde og neoavantgarde og ikke blot indsluses under
bredere begreber som modernisme og postmodernisme. Med neoavantgarde forstås her
kunst, der betjener sig af teknikker eller strategier, der var fremherskende i den historiske
avantgarde, som fx collage og readymade, uden at dette nødvendigvis sker på samme måde
som tidligere.

	I The Return of the Real definerer Hal Foster neoavantgarde to gange. Første gang skriver han, helt
i overensstemmelse med min definition, at neoavantgarde er “kunst siden 1960, som omdanner
avantgardemekanismer (fx den konstruktivistiske analyse af objektet, fotomontagens genanvendelse af billedet, readymade-kritikken af udstillingen) til kontemporære formål” / “art since 1960
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Metodologi og afgrænsning af afhandlingens felt
I de følgende kapitler vil det ikke være mit mål at diskutere forskellige definitioner af surrealisme eller at beskrive bevægelsen i hele sin kompleksitet. Mit fokus vil være på surrealistisk collage i litteratur og billedkunst og på andre aspekter ved surrealisternes virke,
der kan tjene til at kaste lys over collagen. De primære eksempler vil her være Max Ernsts
visuelle collager og Louis Aragons tekstuelle, da disse både er centrale og eksemplariske for
surrealistisk collageskabelse. Da surrealismen ændrer sig en del efter 2. verdenskrig, hvor
centrale dele af bevægelsen er taget til USA, vil afhandlingen af omfangsmæssige grunde
koncentrere sig om perioden 1919-1939, hvor bevægelsen udspringer og udvikles i Paris.
Det første surrealistiske manifest udkom i 1924, men det ville være misvisende først at starte her. Mange af de kunstnere og forfattere, der kom med i den surrealistiske bevægelse,
var dadaister inden da og arbejdede i en årrække sammen om udviklingen af de tanker
og kunstneriske teknikker, der siden blev sammenfattende beskrevet af André Breton i det
første surrealistiske manifest. En undersøgelse, der først starter i 1924, ville derfor overse
væsentlige dele af surrealismen, herunder flere års eksperimenter med og spekulationer
om bl.a. automatskrift og collage. At et startpunkt i 1919 til gengæld umuliggør en klar
skelnen mellem dadaisme og surrealisme, ses ikke her som et problem, men blot som en
illustration af den flydende overgang, der reelt var mellem de to bevægelser.
	Geografisk vil afhandlingen primært holde sig til den surrealistiske bevægelses centrum i Paris i kredsen omkring Breton. Denne kreds var ikke nationalt begrænset til franskmænd, men rummede i perioder blandt andre også belgieren René Magritte, tyskeren
Max Ernst og spanieren Salvador Dali. Man finder også surrealister mange andre steder i
verden, herunder i Nord- og Sydamerika samt store dele af det øvrige Europa. Således var
danske kunstnere som Vilhelm Bjerke-Petersen, Richard Mortensen, Ejler Bille og Wilhelm Freddie stærkt surrealistisk inspirerede i 1930’erne. Meget af den surrealisme, som er
opstået uden for Paris er ganske interessant, men da det ville være for omfattende at dække
that refashions avant-garde devices (e.g. the constructivist analysis of the object, the photomontage refunctioning of the image, the readymade critique of the exhibition) to contemporary ends”
(Foster 1996, x). Senere i bogen beskriver Foster neoavantgarden som “en løs gruppering af nordamerikanske og vesteuropæiske kunstnere fra 1950’erne og 1960’erne” / “a loose grouping of North
American and Western European artists of the 1950s and 1960s” (Foster 1996, 1). Foster skriver dog
sidstnævnte specifikt i relation til en diskussion af efterkrigskunst i Nordamerika og Europa. Det
er derfor tvivlsomt, at Foster hermed ønsker at reservere begrebet neoavantgarde til 1950’erne og
60’erne. Under alle omstændigheder vil begrebet i denne afhandling blive brugt i tråd med hans
første definition.
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det hele, har jeg valgt at koncentrere afhandlingen om den oprindelige bevægelse i Paris,
da denne trods alt må betegnes som væsentligst både hvad angår originale formeksperimenter og kunsthistorisk efterliv.
	I afhandlingens sidste store kapitel trækker jeg linjer fra surrealismen til samtidskunsten. Når den mellemliggende periode fra 1940 til 1990 ikke berøres andet end sporadisk,
skyldes det ikke en negligering af dens kunsthistoriske betydning, men udelukkende en
nødvendig, pragmatisk begrænsning af stoffet. Desuden ligger min interesse og passion i
at undersøge, hvad der er den helt aktuelle udvikling inden for collage og readymade, og
hvordan de virker i dag. Jeg har valgt at fokusere på Young British Artists (YBA), herunder
særligt på Damien Hirst og brødrene Jake og Dinos Chapman, der har skabt en række
voldsomt fascinerende og foruroligende værker, som er blevet udstillet og diskuteret langt
ud over Englands grænser. YBA er ikke en samlet bevægelse, som surrealisterne var det,
men en generationsbetegnelse givet til en række britiske kunstnere, der alle har debuteret
i slutningen af 1980’erne, og som har været utroligt eksponerede op gennem 1990’erne
og stadig er det. YBA er på ingen måde de eneste, der arbejder med collage eller groteske
sammenstillinger i samtidskunsten, og andre eksempler kunne have været valgt. Når det
netop blev YBA, så skyldes det, foruden min begejstring for deres kunst, at der her var tale
om en række kunstnere, der i deres værker og skrifter på forskellig vis refererede direkte til
surrealismen, herunder specifikt til surrealistisk collage og til readymade, der er tæt knyttet
til collage, idet collage selv er karakteriseret ved brugen af readymade-materialer. Havde
nedbrydningen af kunst-liv-dikotomien været mit primære ærinde, ville fx den relationelle
æstetik have været et mere nærliggende analyseobjekt. Havde det været drøm og psykoanalyse, så ville en række kontemporære malere have været oplagte. Men selvom disse perspektiver er yderst væsentlige i surrealismen og også er relevante i forhold til collage, ligger min
interesse primært i forståelsen af sammensætninger af heterogent materiale.
Kapitlerne vil fremstå som en blanding af kritisk læsning, hvor specifikke collager
bliver analyseret, og teoretisk refleksion over collageprocessen. I min tilgang til surrealistisk
collage har jeg valgt en synkron snarere end en diakron tilgang. I stedet for et lineært narrativ om collagens udvikling gennem 1920’erne og 30’erne privilegerer jeg således principper
og strukturer. I kapitel 3 om YBA kombineres en lignende synkron tilgang til materialet
med en mere diakron, hvor YBA’s brug af readymades og collageteknikker får perspektiv
gennem linjerne til surrealismen. For kunsten er ikke bare en reaktion på sin samtid, men
er også en del af en autonom kunstinstitution, hvor den har sine interne anliggender,
blandt andet i kraft af reaktioner på den kunst, der ligger før. Samme type perspektivering
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kunne jeg have udfoldet i forhold til den surrealistiske collage, hvor man dels kan finde en
række referencer til romantikken, dels vil kunne oprulle en række forformer for collage.
Sidstnævnte berøres i afhandlingskonklusionen, men ellers ligger her et yderst interessant
materiale til videre forskning.
	I arbejdet med collager er det nødvendigt ikke blot at fokusere på en afkodning af
collagerne, men også at analysere læserens og beskuerens rolle. Som Elza Adamowicz
skriver i sin fremragende bog, Surrealist collage, 1998: “Den kreative aktivitet, der udløses
af mellemrummene mellem collagens elementer, ses som en integreret del af selve collageprocessen” (Adamowicz 1998, 21). Den sammenhængsskabende kraft har ikke blot at
gøre med intentionen bag collagerne, men er en drivkraft i mødet med dem. Interesserer vi
os for kunstens og litteraturens indholdsmæssige og formelle aspekter, så vil det grundlæggende være i en bestræbelse på at forstå dem og på at få dem til at give mening. En mening,
der kan være en påpegning af en mangel på mening. En mening, der ikke nødvendigvis er
stabil og entydig. Men vi ser og læser værker i et ønske om at forstå os selv og verden bedre.
Gennem sin evne til at fremvise alternative virkeligheder kan kunsten, og i min optik her
ikke mindst collagen, få os til at kapere paradokser. Den kan få det heterogene til at hænge
sammen på en meningsgenererende måde. Dette gælder ikke kun i surrealistiske collager,
men (måske) kunst til alle tider.

Kapitelgennemgang
Afhandlingen består af denne indledning, tre kapitler og en perspektiverende konklusion.
Kapitel 1 indeholder en fortolkende begrebsudredning, hvor montage, collage og assemblage bliver defineret i tekst og billede, og den surrealistiske collages egenart bliver fremskrevet. Surrealisterne selv så en fællesnævner mellem billedlige og verbale modi, men
det ville være for forhastet at se det som ækvivalente processer på denne baggrund. I stedet
for blot at reducere den ene praksis til den anden vil grænserne og grænsefladerne således
blive undersøgt, samtidig med at der desuden vil blive redegjort for surrealisternes egen
forståelse af teknikker og processer. Der vil her bl.a. blive sat fokus på forholdet til psykoanalyse, til tilfældighed, til forholdet mellem collage og collagetitel og til surrealistisk ekfrase. Kapitlets bestemmelse af surrealistisk collage vil ske i løbende diskussion med Peter
Bürgers avantgardeteori, da denne har haft en enorm betydning for opfattelsen af collage.
Min påpegning af samlingsbestræbelser i surrealistisk collage ligger langt fra Bürgers fokus
	Originalcitat: “The imaginative activity triggered by the gaps between collage elements is seen as
an integral stage of the collage process itself.” (Adamowicz 1998, 21)
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på det uorganiske i avantgarden, og kapitlet vil således plædere for en udvidelse af collageopfattelsen i forhold til Bürgers teori og hermed også en revurdering af avantgarden, som
han definerer den.
Mens kapitel 1 fokuserer meget på det formelle omkring surrealistisk collage, vil kapitel 2 gå dybere ned i en forståelse af den. Tesen, der vil blive udfoldet her, er som nævnt,
at collage for surrealisterne fungerer som en form for bricolage: at surrealisten i sin collageskabelse agerer som bricoleur, der sætter forhåndenværende materialer sammen på en
ny og meningsgivende måde, hvor materialerne i mødet med andre løsrevne materialer får
ny betydning. Bricolage er hos Lévi-Strauss en beskrivelse af den mytiske tanke, og parallelt ses collage her som en sammenhængsskabende strategi, der er ment til at formidle en
oplevelse af det underfulde. Med værker af Louis Aragon og Max Ernst som primært materiale er det 2. kapitels ærinde at underbygge denne tese ved blandt andet også at inddrage
den interesse for det primitive, det mytiske, mystiske og alkymien, der var udbredt blandt
surrealisterne. Samspillet mellem elementerne i surrealistisk collage vil desuden blive undersøgt med Paul Ricœurs metaforteori som forståelsesramme, ligesom også collagernes
politiske potentiale vil blive diskuteret.
Når teknikker som fx collagen læses konstruktivt i forbindelse med 1920’ernes og
30’ernes surrealisme, så får det også betydning for forståelsen af den senere kunst, der med
reference til surrealismen benytter sig af samme teknikker, om end i en noget fornyet form.
Som postmodernismens kendetegn fremhæves ofte en eklektisk, ironisk, meningsnegerende omgang med materialer. Men værkerne af YBA-kunstnerne Damien Hirsts og brødrene
Chapman, der behandles i kapitel 3, fremstår ikke blot som ironiske appropriationer. I den
britiske samtidskunst er der ikke samme interesse for det mytiske som i 1920’ernes og 30’ernes Frankrig, og tesen om collage som en form for bricolage er derfor ikke bærende, som
den var det i kapitel 2. Alligevel vil tesen i kapitlet være, at også de nye værker besidder en
sammenhængskraft, at der er tale om meningsgivende værker, der samtidig har en kritisk
nerve. Det primære ærinde er her at komme til en forståelse af Damien Hirst og Jake og Dinos Chapmans kunst gennem de omfattende referencer til surrealismen, som man finder i
deres værker, samt at undersøge hvilke betydninger, der affødes, når collage, assemblage og
readymade benyttes i dag. For forskellen mellem brugen af collage og readymade i starten
af det 20. århundrede og nu knytter sig ikke kun til forskelle på produktionssiden, men også
til ændringer i receptionen, hvor publikum i dag er vant til at se udstillede hverdagsobjekter
og blandformer og ikke let lader sig chokere. I kapitlet vil det blive vist, hvordan kunstnerne
bevidst imødekommer disse forhold. YBA-kunstnerne ses her som neoavantgardister, og de
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tidligere kapitlers diskussion med Peter Bürgers avantgardeteori videreføres i dette kapitel
med særligt fokus på neoavantgarde. Bürger afskriver neoavantgarden over én kam som
tandløs gentagelse, der ydermere negerer hele den historiske avantgardes projekt ved ikke
at være i opposition til kunstinstitutionen, men tværtimod at være opslugt af den (jf. Bürger 1996, 68-71). Og i modsætning til den historiske avantgardes collager er YBA’s collager
og readymades integrerede dele af kunstinstitutionen. I kapitlet diskuteres det, hvilken
betydning dette har for værkernes politiske potentiale, et potentiale jeg klart vil hævde, at
de besidder, og som vil blive udfoldet med fokus på Chapman-brødrenes forhold til bl.a.
globalisering og kønskategorier og gennem en læsning af Hirsts medicinske installationer
som rationalitetskritiske, biopolitiske kommentarer.
Endelig er der konklusionen. Her opsummeres afhandlingens overordnede anliggende først ganske kort, hvorefter det udvidede collagebegreb, som er blevet fremskrevet
gennem kapitlerne, dels fører til en diskussion af forholdet mellem kunst og liv, dels til en
undersøgelse af mulige forformer for collage i bl.a. 1500-tallets grotesker og andre fremstillinger af monstre og hybrider.

Henvisnings- og formidlingsprincipper
Jeg har tilstræbt at formidle stoffet i en klar og ikke alt for indforstået form, selvom afhandlingen selvsagt retter sig mod et akademisk bedømmelsesudvalg. Da afhandlingen indeholder referencer til værker på tysk, fransk og engelsk, kunne det nemt give et flimrende
og læseuvenligt tekstbillede. Derfor er alle udenlandske citater oversat i brødteksten, men
originalcitater og referencer vil altid være at finde i en fodnote på siden. Hvis der er tale om
værker, der findes i autoriseret dansk oversættelse, vil de danske citater være taget herfra,
evt. i revideret udgave, hvilket i givet fald vil være anført efter citatet. Hvis der – som det
gælder hovedparten af de citerede værker – derimod ikke findes en dansk oversættelse, vil
disse være oversat af afhandlingens forfatter, og referencen efter citatet vil være til originalteksten. Referencer i teksten består af en parentes med forfatternavn, udgivelsesår for
den benyttede udgave samt sidetal. Dette gælder også henvisninger, der ikke refererer til
direkte citater, men er mere resumerende eller henviser til ophavet for en specifik information – foran disse er der anført “jf.”. Når der henvises til en artikel fra en antologi, anføres
artiklens forfatter og ikke antologiens redaktør. Af og til må oversættelsen af især de mere
poetiske eller absurde surrealistiske tekststykker bero på en vis fortolkning. Det kan derfor
altid anbefales at læse de ret fantastiske originalcitater, der også ligger til grund for læsningerne. Titler på værker – primære såvel som sekundære – oversættes som hovedregel ikke,
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med mindre der indgår egentlige læsninger af deres ordlyd (hvilket ofte er tilfældet med
Max Ernsts lange collagetitler). I så fald vil både originaltitel og oversættelsen af den stå i
brødteksten, i modsætning til de øvrige oversættelser, hvor originalcitatet som nævnt er at
finde i fodnoten.

Tak
Først og fremmest tak til mine vejledere: Til professor Timothy Mathews, University College London, for opbakning, engagement og inspirerende samtaler gennem hele processen, og til lektor Peter Brix Søndergaard fra kunsthistorie, Aarhus Universitet, for gennemlæsning af kapitlerne og for velplacerede forslag og referencer. Yderst kompetente fagfæller
har jeg desuden haft i det danske og nordiske avantgardenetværk samt i samtidsgruppen på
KUA – fora hvor jeg undervejs har kunnet afprøve og udvikle en stor del af afhandlingens
idéer. Også tak til kolleger på Institut for Æstetiske Fag, herunder ikke mindst forskningsgrupperne “Politik, samfund og æstetik” og “Kunst, natur og teknologi”. Særlig tak til Tine
Engel Mogensen for opbakning og grundig korrektur trods en presset tidsplan. Pekuniært:
Tak til Det Humanistiske Fakultet for tildelingen af stipendiet, der har gjort det hele muligt, og til Augustinus og Højgaards fond for støtte til mit studieophold ved UCL i London.
Endelig en stor tak til min dejlige familie: til bedsteforældre for hjælp med børnepasning
på lange arbejdsdage og sidst, men vigtigst, tak til Edda og Mads Skovbjerg Paldam.

I
Surrealistisk collage i tekst og billede

I dette kapitel bliver surrealistisk collage i tekst og billede defineret og afgrænset i dialog med den hidtidige collageteoretiske reception, herunder ikke
mindst Peter Bürgers kanoniserede bestemmelse af montage i Theorie der
Avantgarde, 1974, Hanno Möbius’ grundige oversigtsværk Montage und
Collage: Literatur, bildende Künste, Film, Fotografie, Musik, Theater bis
1933, 2000, og Elza Adamowicz’ dybdeborende Surrealist Collage, 1998.
I denne indkredsning af surrealistisk collage – teknikker, strategier og mål
– vil Max Ernsts og Louis Aragons collager være kerneeksempler.
Udviklingen af surrealistiske collageteknikker går på tværs af kunstarterne, og surrealisterne udtrykker ofte selv, at de ser virkemidlerne i tekstuelle og visuelle medier som analoge. I kapitlet undersøges sammenhængen
mellem surrealisternes poetiske billeder og collager i deres visuelle såvel som
tekstuelle former, bl.a. gennem genlæsning af et begreb som ekfrase.
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Collagedefinition og reception
Forskningsoversigt
Litteraturen om montage og collage er omfattende, både hvad gælder overordnede værker
og værker specifikt om surrealistiske collager. Det er ikke denne afhandlings mål systematisk at gennemgå montage/collages divergerende udtryk gennem forskellige tider, kunstarter og stilretninger og heller ikke at oprulle begrebernes receptionshistorie – det er så glimrende gjort af andre, se fx Hanno Möbius, 2000. Men da litteraturen om collage/montage
bestemt ikke er enig og entydig i sine definitioner, er det nødvendigt at gøre klart, hvad
der i denne afhandling menes med begreberne, og her er det naturligvis uomgængeligt at
forholde sig til den væsentligste litteratur på området. Denne vil blive opridset ganske kort
i det følgende, for derefter at blive inddraget i den efterfølgende begrebsafklaring.
Blandt nyere, generelle værker om collage/montage finder man Diane Waldmans Collage, Assemblage, and the Found Object, 1992, der er et stort, flot, rigt illustreret, men
tekstmæssigt noget overfladisk oversigtsværk, hvor Waldman fremdrager en lang række
eksempler og teknikker op til 1990. Langt mere dybtgående er Hanno Möbius: Montage
und Collage: Literatur, bildende Künste, Film, Fotografie, Musik, Theater bis 1933, 2000.
Her er ingen farveillustrationer, og som titlen indikerer behandles montage og collage kun
op til 1933. Til gengæld er gennemgangen yderst omfattende, interessant, grundig og oplysende. Foruden moderne collager og montager behandler Möbius en række eksempler på
forformer lavet før det 20. århundrede. En del af disse vil blive behandlet i afhandlingens
konklusion.
Vender man sig mod lidt ældre værker om collage og montage, kan man som repræsentant for 1960’ernes collageopfattelser fremdrage antologien prinzip collage, 1968, der er
resultat af en arbejdsuge under titlen “prinzip collage”, der fandt sted i Nürnberg i 1968
med deltagelse af en række kunstnere, forfattere og kunsthistorikere, herunder bl.a. forfatteren Franz Mon (der også har redigeret bogen), kunsthistorikeren Dr. Eberhard Roters
og direktør for Institut für moderne Kunst, Dr. Dietrich Mahlow. Fra starten af 1970’erne
bør montagebetragtningerne i Theodor W. Adornos Ästhetische Theorie, 1970, nævnes, og
i forlængelse heraf også Peter Bürgers Theorie der Avantgarde, 1974. Dette skyldes ikke, at
Bürger med Theorie der Avantgarde giver en særlig detaljeret, omfattende eller uangribelig
bestemmelse af montage – for det er ikke tilfældet – men at hans montagebegreb har fået
stor indflydelse på opfattelsen af avantgarde og collage/montage frem til i dag. Bürger er en
vigtig diskussionspartner gennem nærværende afhandling, hvorfor Theorie der Avantgarde,
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i modsætning til den øvrige litteratur om collage/montage, vil blive behandlet selvstændigt
i et afsnit.
De to mest omfattende undersøgelser specifikt om surrealistisk collage er Dr. Elza
Adamowicz’ fremragende Surrealist Collage, 1998, der med sine opdaterede og skarpe
analyser vil være en vægtig reference i afhandlingen, og Werner Spies’ legendariske Max
Ernst collages: The Invention of the Surrealist Universe, 1991 (tysk førsteudgave 1988). Surrealisternes collagemager par excellence var Max Ernst, og kunsthistorikeren og kunstkritikeren Spies, der har været professor på kunstakademiet i Köln siden 1975 og direktør på
Pompidou-centeret i Paris 1997-2000, er en institution inden for Max Ernst-forskningen.
Han er redaktør på det (alt)omfattende Max Ernst Œuvre-Katalog, 1975-1987, har skrevet
adskillige store bøger om Max Ernst (bl.a. Max Ernst – Loplop: The Artist’s Other Self,
1983) og kuraterede så sent som i 2005 åbningsudstillingen på det store, nye Max Ernst
museum i Ernsts fødeby Brühl ved Köln. Blandt nyere surrealismeforskning, der også indeholder indgående collagestudier, findes desuden M. E. Warlicks Max Ernst and Alchemy,
2001, Hal Fosters Compulsive Beauty og Rosalind Krauss’ The optical unconscious, begge
fra 1993, og – som et af de forbløffende få nordiske bidrag til den ellers omfattende surrealismeforskning – Jan-Gunnar Sjölins “The Surrealist Image”, 2001, skrevet i forlængelse af
Sjölins store afhandling Den surrealistiske erfarenheten, 1981. Endelig havde surrealisterne
selv mange meta-refleksioner over deres egen og hinandens brug af collage. Særligt interessante er her Louis Aragons collageteoretiske essays 1924-1965, der er samlet i antologien
Les Collages, 1965, samt Max Ernsts tekster “Au-delà de la Peinture”, 1936, og “Was ist
Surrealismus?”, 1934.

Collage – montage – assemblage
Som allerede nævnt er definitionerne af collage, montage og assemblage i de netop omtalte værker ofte modstridende. For at give en overordnet begrebsmæssig afgrænsning, inden såvel visuelle som litterære surrealistiske collager i nærværende kapitel undersøges
og defineres nærmere, vil jeg til en begyndelse tage udgangspunkt i de definitioner, man
finder i Encyclopædia Britannica – valgt som alment og anerkendt opslagsværk – samt på

	

Ernsts yderst centrale essay “Au-delà de la peinture” blev skrevet i 1936 og første gang trykt i “Cahiers d’Art”, nr. 6-7, 1937. Det er oversat til tysk “Jenseits der Malerei” og engelsk “Beyond painting”.
Den engelske udgave (1948) gav navn til en tekstsamling med undertitlen “and Other Writings by
the Artist and His Friends”, hvor denne tekst også indgår, hvorfor henvisninger til “Beyond Painting” i angelsaksisk sammenhæng ofte opfattes som en henvisning til hele antologien.
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hjemmesiderne for museerne Victoria & Albert og Tate – valgt som institutioner der qua
genrebestemmelsen på deres museumsskilte har stor indflydelse på offentlighedens genreopfattelse. Opslagene illustrerer dels den mest gængse brug af begreberne, dels nogle
af uenighederne på området, og vil fungere som springbræt for inddragelse af nogle af de
ovenfor nævnte collageværkers mere nuancerede synspunkter.
Ifølge Victoria & Albert museernes hjemmeside kommer collage fra fransk coller, at
klæbe, og involverer, at fragmenter af forskellige materialer kombineres. Det forsøges normalt ikke skjult, at fragmenterne er sat på, og kunstneren kan desuden selv tegne eller male
tilføjelser på collagen. Denne definition af collage svarer meget godt til Encyclopædia
Britannicas, der dog ikke nævner noget om, hvor integrerede de påklistrede elementer er i
billedet. Til gengæld opregner Encyclopædia Britannica en række mulige materialer, der
kan indgå i collager, herunder forarbejdede, trykte eller ‘fundne’ materialer, som fx stykker
af avis, stof eller tapet. Hermed er der også rimelig overensstemmelse med Tates definition
af collage, som ifølge Tates online ordbog lyder:
Collage er en betegnelse, som bruges til at beskrive både teknikken og det resulterende kunstværk, i hvilket stykker af papir, fotografier, stof og andre efemere elementer er arrangeret og klistret på en bærende flade. Collage kan også inkludere
andre medier, som maleri og tegning, og indeholde tredimensionelle elementer.
Termen collage stammer fra de franske ord papiers collés eller découpage, brugt
til at beskrive teknikker til at klistre papirudklip på forskellige overflader. Det blev
først brugt som en kunstnerisk teknik i det tyvende århundrede. (http://www.tate.
org.uk/collections/glossary)
Om collage – som Tate hævder – først er brugt som kunstnerisk teknik i det 20. århundrede
vil blive diskuteret nærmere i afhandlingens konklusion. Ellers er det interessant, at Tate
eksplicit åbner mulighed for tredimensionelle elementer i collager, hvilket fører os over til
Tates definition af assemblage:
	Opslaget er fra oktober 2007 (http://www.vam.ac.uk).
	Originalcitat: “Collage is a term used to describe both the technique and the resulting work of art
in which pieces of paper, photographs, fabric and other ephemera are arranged and stuck down to
a supporting surface. Collage can also include other media such as painting and drawing, and contain three-dimensional elements. The term collage derives from the French words papiers collés or
découpage, used to describe techniques of pasting paper cut-outs onto various surfaces. It was first
used as an artists’ technique in the twentieth century.” (http://www.tate.org.uk/collections/glossary). Opslag fra oktober 2007.
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Kunst lavet ved at samle forskelligartede elementer, der ofte er klunset af kunstneren, sommetider særligt indkøbt. Praksissen går tilbage til Picassos kubistiske
konstruktioner, de tredimensionelle værker han begyndte at lave fra 1912. Et tidligt eksempel er hans Still Life 1914, som er lavet af træstumper og en frynsekant
fra en borddug, limet sammen og malet. Picasso selv vedblev med at lave assemblager i perioder. Assemblage var grundlaget for surrealistiske objekter, blev udbredt i 1950’erne og 1960’erne og vedbliver med at blive brugt i stor udstrækning
af fx YBA. (http://www.tate.org.uk/collections/glossary) 
At assemblage stadig praktiseres af bl.a. Young British Artists (YBA) vender vi, som nævnt
i indledningen, tilbage til i kapitel 3. I Tates definition er der ingen tvivl om, at assemblage er tredimensionel, og man må implicit forstå forskellen på collage og assemblage,
som at assemblage er en fritstående/svævende/hængende konstruktion, mens elementerne
i collager, selv når de er tredimensionelle, er sat fast på et underlag, og at der altså højst
er tale om en reliefvirkning. Denne sondring, der umiddelbart virker operationel, forpurres dog af Encyclopædia Britannica, der skriver, at assemblage både kan omfatte plane og
tredimensionelle konstruktioner. Hermed synes der ikke at være nogen definitorisk forskel
på Tates collagebegreb og Encyclopædia Britannicas assemblagebegreb. At kategorierne
heller ikke er rene for Tate – trods deres forholdsvis klare definitioner – understreges af
de tre eksempler, der ledsager hvert af deres opslag: Under assemblage er der fx afbildet
to fritstående objekter samt et relief af Peter Lanyon med titlen Turn Around, 1963-64. I
den ledsagende tekst beskrives det, hvordan Lanyons konstruktioner (her bruges altså ikke
ordet assemblage) har et tæt forhold til hans malerier, og at værket Turn Around er et relief,
der eksemplificerer glidningen mellem genrer og lader grænserne mellem maleri, collage
og konstruktion smelte sammen. De definitoriske afgrænsninger er således langt fra entydige.
Endelig må vi også se på begrebet montage. Ifølge Victoria & Albert museerne kommer montage fra fransk monter, der kan betyde “montere” eller “sammensætte”, og involve-

	Originalcitat: “Art made by assembling disparate elements often scavenged by the artist, sometimes bought specially. The practice goes back to Picasso’s Cubist constructions, the three dimensional works he began to make from 1912. An early example is his Still Life 1914 which is
made from scraps of wood and a length of tablecloth fringing, glued together and painted. Picasso
himself remained an intermittent practitioner of assemblage. It was the basis of Surrealist objects,
became widespread in the 1950s and 1960s and continues to be extensively used eg by the YBAs.”
(http://www.tate.org.uk/collections/glossary). Opslag fra oktober 2007.
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rer kombinationen af fotografiske billeder til produktionen af et nyt værk. Dette opnås ofte
gennem genfotografering af de monterede elementer eller gennem multiple eksponeringer. I Encyclopædia Britannica optræder montage først og fremmest i forbindelse med film,
men der åbnes også mulighed for lydlige montager, og i encyklopædiens montage-opslag
er der desuden et link til “fotomontage”. Følger man linket, er definitionen af fotomontage
helt i overensstemmelse med Victoria & Albert museernes. Til gengæld er montage slet
ikke med som selvstændigt opslag i Tates ordbog, og i Tates opregning af mulige collageelementer indgår, som tidligere citeret, også fotos.
Da denne afhandling af omfangsmæssige årsager ikke vil komme til at omhandle
lydmontager eller filmanalyser, og da det i højere grad var dadaister end surrealister, der lavede fotomontager, så kunne begrebet montage nu synes irrelevant i denne sammenhæng.
Men helt så enkelt er det ikke: For det første har de ovenstående definitioner fra museumshjemmesiderne, som konsekvens af deres kunsthistoriske udgangspunkt, udelukkende
omhandlet visuelle collager, mens denne afhandlings genstandsfelt også omfatter litterære
collager. Dette gør en forskel, idet begrebet montage i litteraturhistorisk kontekst hyppigt
bruges om sammensætningen af tekstfragmenter til en ny tekst. For det andet er der nationale forskelle i begrebsbrug: Selvom man ifølge nutidige franske ordbøger godt kan bruge
ordet montage om sammensætning af fx fotos, tekster, lyde og billeder, er det i Frankrig
collage, der har vundet indpas – også når der er tale om litteratur. Ser man på de franske
surrealisters egne skrifter, bruger de da også konsekvent betegnelsen collage, uanset om der
er tale om visuel eller tekstuel praksis. I den angelsaksiske verden findes montagebegrebet
i forbindelse med litteratur, uden dog at være lige så udbredt som blandt tysksprogede
(jf. Möbius 2000, 17). Således bruger fx Peter Bürger, der har haft stor betydning for surrealismereceptionen, samt Walter Benjamin, der bestemt også er relevant for feltet, begge
generelt betegnelsen montage; Benjamin hovedsageligt om tekstuelle sammensætninger,

	

Det kunne ellers være interessant at se og sammenligne surrealisternes tekstuelle og visuelle collager med fx Kurt Schwitters’ Ursonate eller Tristan Tzara, Jean Arp og Hugo Balls lyddigte. I tråd
med Eberhard Roters, der skriver: “sammenhængen mellem lyddigt, bruitisme og collage ligger
lige for hånden” / “der zusammenhang zwischen lautgedicht, bruitismus und collage liegt auf der
Hand” (Roters 1968, 37), er jeg overbevist om, at collageprincipperne, som indkredses i nærværende afhandling i forbindelse med litteratur og billedkunst, også ville kunne appliceres på lydlige
værker, men en efterprøvelse af dette må henligge til en senere studie. At Roters-citatet udelukkende er skrevet med små bogstaver er ingen fejl. Hele prinzip collage er sat med små typer, som så
mange andre 60’er værker.

Kapitel 1: Surrealistisk collage i tekst og billede

23

Bürger om både tekster og billeder, herunder også det som netop er blevet betegnet som
collage.
Der er flere grunde til disse nationale forskelle. Ifølge Hanno Möbius var det de russiske og italienske futurister, der begyndte med at montere, men det var med teknikbegejstrede tyske, dadaistiske kunstnere – herunder John Heartfield og George Grosz – at ordet
montage efter 1. verdenskrig blev overført fra teknikken til kunsten. For de tyske kunstnere
var sammenhængen med tekniske og industrielle montager således afgørende – hvilket
også understreges af brugen af fotos som medie – hvorimod montage i Frankrig udviklede
sig fra den kubistiske papiers collés, der var tættere knyttet til maleriet, selvom man også
kan finde teknikinteresse hos de franske dadaister. “Montage” er således ikke overtaget fra
fransk kunstterminologi, trods sine franske etymologiske rødder, men er opstået sideløbende med de franske collager10 (jf. Möbius 2000, 17-18).
	I litteraturen om montage/collage er der er også forskel på, om collage bliver set som
en underkategori af montage eller omvendt. Eksempelvis ser Dietrich Mahlow i prinzip
collage collage som samlebetegnelse (jf. Mahlow 1968, 8), mens Möbius i Montage und
Collage ser montage som overordnet betegnelse.11 For Möbius er montage en grundliggende fremgangsmåde, der består i at sammenføre noget, der ikke hører sammen, mens
collage signalerer en mere specifik praksis, der indebærer brugen af lim, selvom de fleste,
herunder også Möbius, er enige om, at collage reelt ikke er et spørgsmål om lim eller ej.
Möbius påpeger, at det ville være praktisk for en begrebsafgrænsning, hvis man undlod
at kalde fremgangsmåder og produkter, der ikke involverer lim, for collage, men i stedet
brugte det mere almene “montage”. Men den kunsthistoriske konvention står ikke lige til
at ændre og har rødder langt tilbage i collagehistorien (jf. Möbius 2000, 195-197): Max
Ernst skriver eksempelvis selv i sit essay “Au-delà de la Peinture”, at han i de fleste af sine
collager ikke benytter lim (jf. Ernst 1970, 257), og Louis Aragon skriver i overensstemmelse
med dette i “Max Ernst, peintre des illusions”, 1923, at ånden i Ernsts oliemalerier er præ10

Mens betegnelserne collage og montage har været brugt af de udøvende kunstnere selv siden 1.
verdenskrig, blev betegnelsen assemblage, ifølge Hanno Möbius, første gang brugt af Dubuffet i
1953, og tidligere assemblager er således først blevet genrebestemte som assemblager i retrospekt (jf.
Möbius 2000, 198).

11

Her er Möbius i overensstemmelse med Viktor Žmega , der i Moderne Litteratur in Grundbegriffen, 1994, skriver: “I forskningen i dag er der overvejende den holdning at se montage som overbegrebet, mens collage derimod betegner en særlig variant af montage”/“In der Forschung überwiegt
heute die Auffassung, wonach in M. der Oberbegriff zu sehen sei, C. dagegen eine besondere
Spielart der M. bezeichne” (Žmega 1994, 286).
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cis den samme som i hans collager (jf. Aragon 1965a, 32). Hvis man definerede collage på
basis af brugen af lim, ville man afskære sig fra en sådan metaforisk brug af begrebet, som
er udbredt i fransk sammenhæng.
Skellet mellem collage og montage er således slet ikke enkelt, og Möbius vælger da
også ofte selv at skrive begreberne med skråstreg. Skråstregen viser, at forskellen på de to
begreber ofte ikke er signifikant, men blot et spørgsmål om konvention og nationalt betinget sprogbrug. Dette gør på mange måder tingene simplere, da det langt hen ad vejen
reducerer problematikken til et sprogligt valg.

Konkluderende om afhandlingens begrebsbrug
Begreberne collage, montage og assemblage bruges således meget forskelligt på tværs af
tid, sted og medier, og for at kunne anvende begreberne meningsfuldt er det nødvendigt
at vælge i virvaret af definitioner. Valgene i denne afhandling vil være som følger: Da det
ville være svært at se filmisk montage som en underkategori af collage, vil montage i denne
afhandling, i tråd med Möbius, blive set som et mere overordnet og alment begreb end collage. Collage vil dog blive det hyppigst brugte begreb, da afhandlingen primært omhandler fransk materiale, som både receptionen og surrealisterne selv har kaldt collage. Denne
begrebsbrug vil ad hensyn til nemhed og konvention blive bibeholdt. Collage vil således
blive brugt om visuelle, sammensatte, 2-dimensionelle objekter (der kan dog også være tale
om relieffer), samt om forskellige litterære teknikker, der vil blive defineret nærmere senere
i dette kapitel. Her vil collage i tråd med fransk praksis også kunne forstås mere metaforisk. Assemblage vil blive set som en 3-dimensionel underkategori af visuel collage – der
kan altså godt være tale om collage-teknikker brugt til assemblage. Endelig vil montage,
foruden at være et overordnet begreb, være forbeholdt film samt dadaistiske fotomontager
som Heartfields, som der er udbredt kunsthistorisk konvention om at kalde fotomontager.
Selvom nogle af de surrealistiske collager skulle indeholde fotografiske elementer, vil de
stadig blive kaldt collager. Da montage er samlebetegnelse for alle de forskellige sammensatte former uafhængigt af mediet, er der ikke noget til hinder for, at man kan tale om
“monterede” elementer i fx assemblager eller tekster.
Collage i surrealistisk litteratur vil blive afgrænset senere i dette kapitel, da der knytter
sig en række særlige problemer til afgrænsningen. Fx kan det ofte være svært at gennemskue, om der er sat fragmenter fra andre tekster ind i en tekst, og tekstmontagen kan således
være både usynlig og umærkelig. I stedet for at komme med en ad hoc definition på nuværende tidspunkt vil denne og andre problemstillinger blive udfoldet, inden en afgrænsning
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finder sted. Udgangspunktet vil således i første omgang være surrealisternes visuelle collager – med Max Ernsts collager som privilegeret eksempel – og herfra flyttes undersøgelsen gradvist over i litteraturen. Da inspiration og adaption på tværs af kunstarterne var
udbredt i surrealismen, vil tekstuelle og visuelle collager ikke blive behandlet fuldstændig
adskilt, men som beslægtede strategier inden for forskellige medier, og undersøgelsen vil
derfor bevæge sig fra surrealisternes visuelle collager, over forholdet mellem ord og billede
i surrealismen – herunder forholdet mellem de visuelle collager og deres titler, brugen af
ekfrase, poetiske billeder med visuelle kvaliteter og legen cadavre exquis i både sin visuelle
og verbale udgave – til egentlige litterære montager/collager, hvor tekstfragmenter og evt.
også billeder sammensættes. Dette vil danne grundlag for afgrænsningen af et pragmatisk
collagebegreb, et begreb, der i højere grad baserer sig på en metaforisk forståelse af collage
som en bestemt strategi end på den tekniske udførelsesmåde.

Peter Bürgers Theorie der Avantgarde
Da Peter Bürgers Theorie der Avantgarde, som nævnt, vil være sparringspartner gennem
afhandlingen, vil dens hovedtanker for et overbliks skyld blive fremlagt i det følgende. Da
det ikke kun er Bürgers montagebegreb, men hans avantgardeteori i det hele taget, der
har betydning for denne afhandling og surrealismereceptionen som sådan, omfatter gennemgangen de tre første dele af Theorie der Avantgarde – “I. Theorie der Avantgarde und
kritische Literaturwissenschaft”, “II. Zum Problem der Autonomie der Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft” og “III. Das avantgardistische Kunstwerk”. Hovedvægten er lagt på
del III og på pointer, der har direkte relevans for afhandlingen, da fremstillingen i kraft af
sin relative kortfattethed selvsagt ikke kan omfatte alle aspekter af Bürgers teori.

Avantgardens opgør med kunstinstitutionen
Ifølge Bürger lader de europæiske avantgardebevægelser sig bestemme som et angreb på
kunsten i det borgerlige samfund, ja på hele kunstinstitutionen. Dadaismen, som ifølge
Bürger er den mest radikale bevægelse i den europæiske avantgarde, forsøger således ikke
at negere forudgående kunstretninger, men hele det borgerlige samfunds kunstinstitution.12 Med begrebet “kunstinstitutionen” skal her forstås såvel det kunstproducerende som

12

Jf. også Murphys argument i afhandlingens indledning, hvor han skelnede mellem modernismen,
der arbejdede for fornyelse inden for kunsttraditionen, og avantgarden, der så kunsten i et bredere
samfundsmæssigt perspektiv.
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det kunstdistribuerende apparat foruden den i en given epoke herskende forestilling om
kunst, som i det væsentlige bestemmer receptionen af værker. Avantgarden vender sig mod
det hele – mod distributionsapparatet, som kunstværket er underlagt, og mod den status
som “autonom”, som kunsten har i det borgerlige samfund. De historiske avantgardebevægelser negerer væsentlige bestemmelser for den autonome kunst, herunder den individuelle produktion og den derfra adskilte individuelle reception samt kunstens adskilthed fra
livspraksis (jf. Bürger 1996, 28-30).
Det er dog ikke sådan, at den avantgardistiske kunst kun forholder sig til kunstinstitutionen og slet ikke til den tidligere kunst. En anden af Bürgers teser i Theorie der Avantgarde er, at først med avantgarden bliver bestemte kategorier af kunstværket mulige at erkende
i deres almenhed (hvilket skal forstås i modsætning til opfattelsen, at avantgarden forstås
ved hjælp af tidligere stadier). Dette gælder fx allegorien. Tesen siger ikke, at alle kategorier
af kunst først kommer fuldt til udfoldelse i den avantgardistiske kunst; tværtimod bliver
flere kategorier (fx det organiske, dvs. at et kunstværks dele er underordnet et hele) negeret
i avantgarden (jf. Bürger 1996, 24-25).
	I det borgelige samfund er kunstinstitutionen adskilt fra livspraksis. Den avantgardistiske protests mål er at trække kunsten ud af autonomien og virkningsløsheden og føre
kunsten tilbage i livspraksis. Dette betyder ikke, at avantgardisterne ønsker deres kunst
integreret i den formålsrationelle borgerlige hverdag, tværtimod forsøger de ud fra kunsten
at organisere en ny livspraksis. Når avantgardisterne opstiller fordringen om, at kunsten
igen skal være praktisk, så betyder det ikke nødvendigvis, at kunstværkernes indhold skal
være af samfundsmæssig vigtighed. Fordringen retter sig i lige så høj grad mod den funktionsmodus, kunsten har i samfundet. Denne bestemmer værkernes virkning, lige såvel som
indholdet gør det (jf. Bürger 1996, 66-67). Avantgarden intenderer altså ophævelsen af den
autonome kunst forstået som en overførsel af kunsten til livspraksis. Bürger mener dog ikke,
at dette rent faktisk har fundet sted, og han tvivler på, om det overhovedet kan finde sted
inden for det borgerlige samfund (jf. Bürger 1996, 72).

Værkbegrebet
I stedet for at tale om et avantgardistisk værk bør man ifølge Bürger tale om avantgardistiske manifestationer, da værkbegrebet ikke er dækkende for alle avantgardens udtryk. Et
momentant dada-arrangement har fx ingen værkkarakter, ikke desto mindre handler det
om en kunstnerisk avantgardes autentiske manifestation. Dermed forudsættes dog ikke, at
avantgardisterne overhovedet ikke har produceret værker. Kunstværket som kategori bli-
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ver ikke ødelagt af avantgardisterne, men total forandret (jf. Bürger 1996, 68-69). Det,
som nedbrydes, er en bestemt historisk opfattelse af værkkategorien. Bürger citerer således
Adorno for at sige: “De eneste værker, der tæller i dag, er dem som ikke længere er værker”
(Bürger 1996, 76)13. Her sættes værkbegrebets dobbeltbetydning i spil. Der findes dels en
generel betydning af ordet “værk”, dels en historisk bestemt, hvor værk forbindes med det
organiske kunstværk (œuvre). Det er sidstnævnte, indskrænkede værkbegreb, avantgarden
ødelægger. Det avantgardistiske kunstværk negerer ikke enhed som sådan, men en bestemt
type enhed, nemlig den som karakteriserer det organiske kunstværk: forbindelsen mellem
del og helhed. Det skal dog indskærpes, at avantgarden, ifølge Bürger, i højere grad handler
om at likvidere skellet mellem kunst og livspraksis end om at likvidere værkkategorien (jf.
Bürger 1996, 76-80).
	Ophævelsen af modsætningerne mellem producent og recipient er en del af avantgardens intention om at ophæve kunst som et område, der er adskilt fra livspraksis. Det
ser man fx i Tristan Tzaras anvisning til fremstilling af et dadaistisk digt, hvor enhver kan
skabe et digt ved at lægge udklippede ord i tilfældig rækkefølge. En sådan produktion
skal, ifølge Bürger, ikke forstås som kunstproduktion, men snarere som del af en befriende
livspraksis. Foruden en sidestilling af producent og recipient kan eksemplet også ses som
led i en afmystificering af det kunstneriske geni, en afmystificering, man fx også ser, når
signaturen, der ellers fastholdt det individuelle i værket, bliver påtrykt masseprodukter, som
i Duchamps readymades. For Bürger er Duchamps readymades ikke kunstværker, snarere
manifestationer. Disse manifestationers effekt hænger sammen med den måde, hvorpå de
er i opposition til kunstinstitutionen. Så snart det signerede flasketørrestativ er blevet accepteret som museumsværdig genstand, forsvinder provokationen. Når en kunstner i dag
signerer et ovnrør og udstiller det, rakker han, ifølge Bürger, på ingen måde ned på kunstmarkedet, men føjer sig ind i det; han destruerer ikke forestillingen om individuel skaben,
men bekræfter den (jf. Bürger 1996, 69-72).

Neoavantgarde
Værkkategorien og kunstinstitutionen er i dag blevet restaureret, og det, som blev brugt
som antikunst af avantgarden, indgår nu i kunsten: Antikunsten er kommet på museum,
er blevet kunst. Fx er objet trouvé – tingen, som ikke er resultat af en individuel produktionsproces, men derimod er et tilfældigt fund – i dag anerkendt som kunstværk. Men den
13	Originalcitat: “Die einzigen Werke heute, die zählen, sind die, welche keine Werke mehr sind”
(Bürger 1996, 76).
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avantgardistiske intention med objet trouvé var, ifølge Bürger, at materialisere forbindelsen mellem kunst og livspraksis. I modsætning hertil producerer neoavantgarden autonom kunst. Neoavantgarden institutionaliserer således avantgarden som kunst og negerer
dermed den avantgardistiske intention. Desuden mener Bürger, at det, der betegnes som
neoavantgarde, ikke længere har den protestværdi som fx dada-manifestationerne havde.
Bürgers holdning til neoavantgarden diskuteres i kapitel 3, hvor der vil blive trukket linjer
fra surrealismen til samtidskunsten (jf. Bürger 1996, 68-71).

Det nye
Bürger skriver Theorie der Avantgarde i dialog med Adornos æstetiske teori, og i centrum af
Adornos teori om moderne kunst er “det nye”14. At “det nye” spiller en rolle for kunsten er
ikke opstået med det moderne, men tidligere var kunstneriske nyheder mindre drastiske.
Nyhed betød variation inden for snævre, fastlagte grænser, eksempelvis en ny tematik i høviske viser. Dette er forskelligt fra det, som Adorno karakteriserer som nyhed i det moderne:
Her drejer det sig ikke om en videreudvikling, men om et brud med traditionen, et radikalt
brud. Adorno kæder denne udvikling sammen med kapitalismen: Nyheden har betydning
for varesalget, forbrugerne bliver hele tiden lokket af nye produkter, og det er det samme,
der gør sig gældende i kunsten. Men, indvender Bürger, i varesamfundet er nyheden mere
et spørgsmål om indpakning end om substans, hvorimod avantgardebevægelsen ønsker et
opgør med kunstinstitutionen som sådan og ikke bare nye kunstneriske fremgangsmåder.
Nyhedsbegrebet er derfor ikke forkert, men det er for alment og uspecifikt til at betegne et
sådant traditionsbrud præcist. Samtidig er den historiske orden af stilarter og fremgangsmåder transformeret til en samtidighed af radikalt forskellige fremgangsmåder, idet avantgardebevægelsen også benytter kunstneriske fremgangsmåder fra forgangne perioder (fx
Magrittes oliemalerier). Heraf følger, at ingen kunst i dag legitimt kan hævde at være mere
historisk fremskreden end andre bevægelser (jf. Bürger 1996, 81-86).

Tilfældet
Avantgardebevægelserne, herunder ikke mindst surrealisterne, havde store forhåbninger til
“tilfældet”, hvilket Bürger bl.a. viser med Bretons roman Nadja, 1928. I Nadja optræder en
række besynderlige begivenheder, der tjener som eksempel på, hvad surrealisterne forstår
ved “det objektive tilfælde” (hasard objectif). Begivenhederne følger et grundmønster, hvor

14

Under moderne forstår Adorno kunsten siden Baudelaire, mens Bürger ser avantgardebevægelsen
som et historisk afgrænset fænomen (jf. Bürger 1996, 112).
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to hændelser bliver sat i forbindelse med hinanden, fordi de har et eller flere overensstemmende kendetegn – eksempelvis viser en ung sælgerske på et loppemarked sig både at
have læst Rimbaud og Aragons Le Paysan de Paris samt at digte selv. Det objektive tilfælde
beror på udvælgelsen af overensstemmende semantiske elementer (her: digter og Aragon)
i begivenheder, der ellers er uafhængige af hinanden. Surrealisterne fremstiller ikke selv
tilfældet, men de giver alt, der ligger ud over sædvanlig forventning, stor opmærksomhed
(jf. Bürger 1996, 87-88).
Ud fra en erfaring af, at det formålsrationelt ordnede samfund indskrænker den enkeltes udfoldelsesmuligheder, søger surrealisterne det uforudsebare i det dagligdags. De
retter opmærksomheden på de fænomener, der ikke har nogen plads i den formålsrationelle verden, herunder det underfulde i det hverdagslige. De prøver, ifølge Bürger, også
at fremprovokere det usædvanlige, eksempelvis gennem deres fiksering på bestemte steder
(lieux sacrés) og bestræbelse på en mythologie moderne (jf. Bürger 1996, 88-90). For Bürger viser dette, at det for surrealisterne drejer sig om at beherske tilfældet, at gøre det “ud
over-det-sædvanlige” gentageligt (jf. Bürger 1996, 89). Om der nødvendigvis er tale om et
forsøg på at “beherske” tilfældet og gøre det “gentageligt”, kan diskuteres, hvilket vil ske i
kapitel 2, sammen med en nærmere udredning af surrealisternes forhold til lieux sacrés og
mythologie moderne.
Det er altså som led i et oprør, at surrealisterne efterstræber tilfældet, men de ønsker
også at se en objektivt givet mening i det, hvilket ifølge Bürger er paradoksalt, idet tilfældet
jo er noget, som mennesket underkastes udefra, og som er kendetegnet ved ikke at have
bestemte mål. Hermed bliver tilfældet for surrealisterne en ideologisk kategori, og grundet
denne ideologiske ballast mener Bürger ikke, at tilfældighedsbegrebet bare kan overtages
til en avantgardeteori. Begrebet kan dog heller ikke negligeres, fordi det har så stor betydning, ikke mindst for surrealisterne. Bürger foreslår derfor, at man for at forstå intentionen
bag den surrealistiske bevægelse ser på tilfældet som en ideologisk kategori, i den betydning surrealisterne har givet det, men at man samtidig giver sig selv til opgave at kritisere
det (jf. Bürger 1996, 90). Surrealisternes forhold til tilfældet vil blive behandlet i et særskilt
afsnit senere i dette kapitel. Her vil desuden blive sat spørgsmålstegn ved, om tilfældet,
trods surrealisternes egen hyppige accentuering af det, altid er helt så tilfældigt, eller om
det bliver hjulpet lidt på vej.
Foruden “det objektive tilfælde” nævner Bürger en anden type tilfælde, der er producerede og ikke iagttagne, og som har deres sted i kunstværket og ikke i virkeligheden
(selvom man kan indvende, at kunstværket vel også er en slags virkelighed). Bürger skelner
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her mellem umiddelbar og middelbar tilfældeproduktion. Førstnævnte omfatter fx action
painting, der ikke afbilder og fortolker virkeligheden, men er en overgiven sig til spontan
udfoldelse, der i betragtelig grad overlader billedskabelsen til tilfældighederne. Protesten
mod det tvungne, bliver dog, ifølge Bürger, kun tilfældigt i ordets dårlige betydning, det
vil sige vilkårligt. Desuden mener han, at disse billeder i sidste ende kan læses som individuelle udtryk, hvilket strider mod hans bestemmelse af avantgardens fordring, selvom
det samme jo i høj grad kan siges om surrealisternes billeder, som der nærmest er kunsthistorisk tradition for at tolke i forlængelse af kunstnerens ydre såvel som indre liv. Ud over
at surrealisterne næppe ville medgive, at de ikke afbilder virkeligheden på en eller anden
måde, kan flere af deres teknikker, herunder både collage og automatisme ses som “umiddelbar tilfældeproduktion”. Disse teknikker vil blive behandlet senere i kapitlet.
Det middelbare tilfælde ser man, ifølge Bürger, fx i tolvtonemusikken og senere i litteraturen i konkret poesi. Her er ikke tale om blind spontanitet i omgangen med materialer,
men tværtimod om omhyggelige kalkuler. I konstruktionsprincippet ligger en fornægtelse
af den subjektive forestillingsevne til fordel for en overgiven sig til konstruktionens tilfældighed (jf. Bürger 1996, 87-92). I surrealismen finder man sjældent det middelbare tilfælde
i sin mest udfoldede form, men der er anstrøg af det, fx i de syntaktiske regler, der styrer
den ellers tilfældighedsbaserede leg cadavre exquis, som også vil blive behandlet senere
i kapitlet. Desuden finder man det middelbare tilfælde rigt repræsenteret i bevægelsen
Oulipo, der har flere personsammenfald med surrealisterne, og som deler interessen for
patafysik med dem.15

Benjamins allegoribegreb
En central opgave for en avantgardeteori er at udvikle et begreb for det avantgardistiske
kunstværk, som Bürger betegner som “uorganisk”. For at gøre dette tager Bürger udgangspunkt i Walter Benjamins allegoribegreb, som han i kraft af dets produktions- og virkningsæstetiske aspekter mener er velegnet hertil. Begrebet er udviklet i forbindelse med
det barokke tyske sørgespil, men kan også bruges i forbindelse med avantgarde, ja Bürger mener, at begrebet først med det avantgardistiske værk finder sin adækvate genstand.
Bürger ser altså allegorien som en af de kunstneriske kategorier, der først kommer fuldt
til udfoldelse i den avantgardistiske kunst. Han skriver, at kunstneriske former kan takke
en bestemt samfundskontekst for deres fremkomst, men at de ikke er bundet til denne
15

For mere om patafysik og Oulipo se “Akkumulerede afvigelser. Jørgen Michaelsen og patafysikken”
(Paldam 2006, 13-21).
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kontekst og kan have forskellige funktioner i forskellige samfundsmæssige kontekster (jf.
Bürger 1996, 92-93).
Bestanddelene i Benjamins allegoribegreb kan skematisk beskrives som følger: 1. Allegorikeren river et element ud af livssammenhængens totalitet; han isolerer det, berøver det
sin funktion. Allegorien er derfor reelt fragment og står således i modsætning til det organiske symbol; der er ifølge Benjamin ikke længere et “falsk skin af totalitet” (”Der falsche
Schein der Totalität geht aus”). 2. Allegorikeren føjer de isolerede realitetsfragmenter sammen og skaber derigennem mening. 3. Benjamin ser allegorikerens aktivitet som udtryk
for melankoli, da allegorikerens omgang med tingene er underlagt en evig vekslen mellem
interesse og lede. 4. Allegorien fremstiller historien som forfald (fordi den er fragment) (jf.
Bürger 1996, 92-94).
Bürger mener, at Benjamins allegoribegreb er egnet til at fungere som central kategori i en teori for det avantgardistiske kunstværk, fordi det tillader at skille produktions- og
virkningsæstetiske aspekter i forbindelse med analyse og alligevel at tænke dem som en
enhed. De første to punkter i allegoribegrebet beskriver en bestemt fremgangsmåde, de to
næste forsøger at tolke denne: Begrebet forbinder således to produktionsæstetiske begreber
– materialebehandling (rive elementer ud af kontekst) og værkkonstituering (sammenføjning af fragmenter) – med tydning af produktions- og receptionsprocesser (producentens
melankoli og pessimistisk historieopfattelse gennem modtageren).
Bürger skriver, at de to første elementer i Benjamins allegoribegreb stemmer overens
med det, man bør forstå ved montage. Ifølge Bürger er materiale for avantgardisten bare
materiale, tomt tegn, som han bryder ud af livstotaliteten, isolerer og fragmenterer (dette
svarer til punkt 1). Derefter bliver værket ikke længere skabt som organisk helhed, men
snarere monteret af fragmenter (jf. punkt 2). Skabelsen af det organiske kunstværk står i
modsætning til dette: Her ses materialet som betydningsbærende og behandles som en
helhed. Der er altså en holdningsforskel til materialet, og således også til værket. Værkkonstitueringen for det organiske værk har til hensigt at give et levende billede af totaliteter,
det intenderer et helhedsligt indtryk, og det organiske kunstværk prøver derfor at skjule,
hvordan det er blevet produceret (jf. Bürger 1996, 95).
Hvad angår punkt 3 i allegoribegrebet kan læsningen af den barokke allegorikers melankoli ikke uden videre overføres på avantgarden, da fremgangsmåder som sagt kan ændre
betydning gennem historien. Men Bürger mener dog, at det er nærliggende at se avantgardisternes åndelige indstilling i Benjamins melankolibegreb. Ligesom allegorikeren finder avantgardisten sit fokus på fragmenter håbløst og utilfredsstillende. Genstandene dør
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under hans vedvarende blik, hvilket ifølge Bürger støttes af det surrealistiske begreb ennui
(Bürger 1996, 96).
Allegoribegrebets sidste punkt – den receptionsæstetiske tolkning, hvor allegorien qua
sin karakter af brudstykke, med Benjamins ord, “lægger historiens dødsmaske frem for
betragterens øjne som et stivnet urlandskab” (Bürger 1996, 94)16 – kan ifølge Bürger også
overføres på avantgarden. Bürger hævder, at hvis man tager det surrealistiske jegs adfærd
som prototype på avantgardistisk adfærd, kan man fastslå, at den historie, som menneskene
har skabt, stivner til et naturbillede, til en given størrelse, som surrealisten forsøger at fravriste mening i stedet for at søge at forandre. Hermed fremstilles historien som forfaldets skæbnebestemte historie. Barokkens nedvurdering af det dennesidige til fordel for det hinsidige
modsvares ganske vist af en lige så entusiastisk verdensbekræftelse i avantgarden, men
denne viser sig, ifølge Bürger, ved nærmere analyse af de kunstneriske fremgangsmåder
at være et angstfuldt udtryk for en teknik, der har taget overtaget, og en samfundsmæssig
organisation, der har indskrænket den enkeltes handlingsmuligheder ekstremt. Dette kommer ifølge Bürger til udtryk i montagen. Validiteten af denne læsning afhænger dog helt
af, om surrealisternes værker virkelig er så fragmenterede, som Bürger hævder. Hvis ikke
– hvilket er denne afhandlings tese – mister såvel påstanden om producentens melankoli
som recipientens forfaldserfaring sin gyldighed.

Montage
Bürger opfatter montagebegrebet som en kategori, der gør det muligt at bestemme bestemte aspekter af allegoribegrebet nærmere. Montage bruges om både litteratur, billedkunst og
film, og Bürger ønsker at undersøge, hvad begrebet betegner i forskellige medier. Han kommer
frem til, at montage i film grundlæggende er en
teknisk fremgangsmåde; dvs. ikke en kunstnerisk
teknik, men en teknik, som er givet gennem
mediet. Fordi den filmiske montage for Bürger
er givet gennem mediet, mener han ikke, at den
#1. 	 Pablo Picasso: .
Nature-morte à la chaise cannée, 1912

er relevant i rammerne af en avantgardeteori.

16	Originalcitat: “in der Allegorie [liegt] die facies hippocratica [sc. das Totengesicht] der Geschichte
als erstarrte Urlandschaft dem Betrachter vor Augen” (Bürger 1996, 94) – Bürger citerer her Benjamins sørgespilsbog.
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Derimod mener Bürger, at montage i maleriet er et kunstnerisk princip, og at det historisk dukker op for første gang med kubismen (jf. Picasso og Braques papiers collés)17 [#1].
Bürger ser en kontrast mellem to teknikker i kubismen: På den ene side ødelægger kubisterne det organiske værk med deres indklæbede elementer, men på den anden side handler
det ikke om en sætten spørgsmålstegn ved kunsten som sådan, hvorfor Bürger grundlæggende ikke indregner kubismen under den historiske avantgarde (jf. Bürger 1996, 98-99).
Bürger mener dog ikke desto mindre, at en avantgardeteori må gå ud fra et montagebegreb,
som man ser det i den tidlige kubismes collager. Dette adskiller sig fra teknikker udviklet
siden renæssancen ved at indføje realitetsfragmenter, dvs. elementer der ikke er bearbejdet
af kunstneren. Derved bliver billedets enhed, som en i alle dele af kunstnerens subjektivitet
præget helhed, ødelagt (jf. Bürger 1996, 104).
En anden type montage er fotomontage, som man kender fra bl.a. John Heartfield.
For Bürger er Heartfields fotomontager ikke primært æstetiske objekter, men snarere læsebilleder. Bürger mener, at fotomontage er tæt på filmen – dels bruger begge fotografi,
dels gør begge det svært at se montagen (selvom montagen rent faktisk er meget tydelig i
netop det eksempel, Bürger fremdrager fra Sergei Eisensteins Panserkrydseren Potemkin).
Sløringen af montagen i såvel filmisk montage som fotomontage får Bürger til at sige, at
heller ikke fotomontage dur som udgangspunkt for en avantgardeteori. Bürger trækker
Kurt Schwitters frem som eksempel i modsætning til dette, og her er montagen ganske
rigtigt synlig (jf. Bürger 1996, 101). Bürger synes dog at overse, at Schwitters’ montage også
er æstetisk motiveret, ligesom den kubistiske, som Bürger ganske vist tager udgangspunkt
i, men ikke indregner under avantgarden. Vi kommer nærmere ind på Schwitters’ collager
senere i dette kapitel samt i kapitel 3 [#2].
	Ifølge Adorno udkaster det organiske kunstværk et billede af forsoning mellem menneske og natur, hvorimod det uorganiske kunstværk, som arbejder med montageprincippet,
ikke længere frembringer et skin af forsoning. Det er indførelsen af realitetsfragmenter, der
står for denne grundlæggende ændring. Billedets dele henviser ikke længere til virkeligheden som tegn, de er virkelighed (jf. Bürger 1996, 105-106), og ifølge Adorno nedbryder
montagen netop kunstens skin, idet værket indoptager bogstavelige fragmenter af empiri,
erkender bruddet og omdanner det til æstetisk virkning. Negationen af syntesen bliver til
skabelsesprincip. Kunsten vil hermed, ifølge Adorno, indføre den senkapitalistiske totalitets afskaffelse (jf. Adorno 1973, 232).
17	Om montagen først dukker op med kubismen kan diskuteres, hvilket vil ske i afhandlingens konklusion, hvor en række forformer for montage vil blive skitseret.

34

#2.

Konstruktive collager – fra 1920’ernes Surrealisme til Young British Artists

Kurt Schwitters: MZ 408 Köln, 1922

Bürger mener, at det er problematisk at tilskrive en kunstnerisk fremgangsmåde en
politisk betydning, som Adorno gør det. Fremgangsmåder kan ikke fastlægges semantisk
til altid at komme frem til en bestemt betydning; de samme fremgangsmåder kan have
forskellige virkninger i forskellige historiske kontekster. Bürger påpeger til eksempel, at
montage både lader sig integrere i højre- og venstreorienterede sammenhænge, og fx indtog en prominent plads i Italiens fascistiske kunst gennem futuristerne. Bürger går hermed
i rette med Adornos opfattelse af montage som et kritisk instrument.
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Bürger er dog enig med Adorno i, at det monterede værk viser hen til, at det er sat sammen af realitetsfragmenter; det gennembryder skinnet af totalitet (jf. Benjamin om allegorien). Enkeltdele har større selvstændighed, og de kan derfor også læses og tolkes enkeltvis
eller i grupper, uden at hele værket bliver omfattet (jf. Bürger 1996, 97-98). Dette gælder
også montage i litteraturen. Bürger fremhæver såvel automatiske surrealistiske tekster som
prosaværkerne Le paysan de Paris og Nadja som uorganiske tekster, der er præget af montageteknikken.18 Det organiske kunstværk er bygget efter et syntagmatisk strukturmønster;
enkeltdele og helhed bygger en dialektisk enhed. I modsætning hertil er det uorganiske
værk paradigmatisk. I en automatisk tekst, som stiller billederne på række, ville nogle billeder således kunne mangle, uden at det ændrede teksten væsentligt. Dette gælder også for
de i Nadja berettede hændelser. Der er ingen narrativ sammenhæng mellem dem, men
der er alligevel den sammenhæng, at alle følger samme strukturmønster – sammenhængen er af paradigmatisk natur. Det bestemmende i det uorganiske værk er således ikke
hændelserne i deres særegenhed, men snarere det tilgrundliggende konstruktionsprincip
for rækken af hændelser (jf. Bürger 1996, 106-107). Det avantgardistiske værk giver sig til
kende som kunstnerisk billede. For så vidt kan montagen, ifølge Bürger, gælde som grundprincip for den avantgardistiske kunst (jf. Bürger 1996, 97-98).

Chok
Ifølge Bürger opfatter modtageren det avantgardistiske værks forsagelse af mening som chok.
Han mener i øvrigt, at det er et chok, som er intenderet af den avantgardistiske kunstner, da
det får modtageren til at sætte spørgsmålstegn ved sin egen livspraksis og er en henvisning
til at forandre denne. Chokket tilstræbes altså som stimulans for en holdningsændring. Et
problem med chokket som intenderet reaktion er, at det er uspecifikt (fx blind vrede som
respons på dada-manifestationer, hvor provokationen måske ligefrem styrker modtagernes
forhåndsindstillinger). Et andet problem med chokkets æstetik er, at denne type virkning
ikke varer; intet taber virkning så hurtigt som chok, i gentagelsen forandrer det sig grundliggende. Hvad der bliver tilbage – når chokket er blegnet – er billedernes gådefuldhed,
deres modstand mod forsøget på at aftvinge dem mening. Når billedet gør modstand retter
modtageren, ifølge Bürger, sin opmærksomhed på konstruktionsprincippet – væk fra en

18	I Bürgers bog Der französische Surrealismus, 1971, der ikke mindst omhandler Nadja og Le paysan
de Paris, findes “montage” ikke som indeksord i hans “Sachregister”, hvorfor man må formode, at
Bürger først har fået øjnene op for montages betydning for avantgarden i forbindelse med udarbejdelsen af Theorie der Avantgarde, der udkom i 1974.
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læsning af værkets dele for at fatte dets mening, altså væk fra en hermeneutisk søgen efter
værkets mening – for i konstruktionsprincippet at finde en nøgle til billedets gådefuldhed
(jf. Bürger 1996, 108-109).
Dog afskrives en hermeneutisk læsning af det avantgardistiske værk ikke fuldstændig
af Bürger. Bürger mener, vi er nået til et punkt i litteraturforskningen, hvor modsætningen
mellem formel og hermeneutisk metode (dvs. fokus på form i modsætning til fokus på mening/indhold) ophæves og når til en syntese. Betingelsen for en sådan syntese er antagelsen
af, at emancipationen af enkeltdele i det avantgardistiske værk aldrig når en fuldstændig
løsrivelse fra værkhelet. Også hvor negationen af syntese bliver til skabelsesprincip, må der
stadig kunne tænkes en prekær enhed. For receptionen betyder det, at også det avantgardistiske værk stadig er at forstå hermeneutisk (dvs. som en meningshelhed), blot har enheden
indoptaget modsætningen. Det er ikke længere enkeltdelenes harmoni, der konstituerer
værkhelet, men snarere det modsætningsfyldte forhold, der er mellem de heterogene dele
(jf. Bürger 1996, 110).

Konkluderende om Bürger
Bürgers overordnede forståelse af avantgarden er, at den politisk indigneret opererer i protest mod det borgerlige samfunds kunstinstitution, herunder det autonome, organiske værk.
Avantgardens fordring er en sammensmeltning af kunst og livspraksis samt en ændring af
sidstnævnte, og et af avantgardens væsentligste midler hertil er montagen med dens chokerende, fragmenterede konstruktion. Bürger kategoriserer entydigt det avantgardistiske
kunstværk (eller manifestation) som uorganisk. Han tidsfæster montages opståen til kubismen, og foruden kubisternes visuelle montager/collager fremdrager han særligt Schwitters’, men nævner herudover ikke dadaisternes collager, der ellers synes at være oplagte i
forhold til hans montagedefinition. Ved at gøre kubismens collager til privilegeret forlæg
for sit arbejde med montage/collage kommer Bürger til næsten udelukkende at fokusere på
realitetsfragmentets betydning. Men som det vil fremgå af det følgende, synes det ikke altid
at være realitetsfragmentet, der er det væsentlige i montage/collage. Det er ikke nødvendigvis opbrydningen af billedets helhed og sammenstødet mellem virkelighed og kunst, der
slår os, når vi møder montage/collage. Det chok, som montagen giver modtageren, ligger
ikke nødvendigvis i meningssammenbruddet, som Bürger antager, men kan opstå ud af
nye sammenhænge, som montagen/collagen skaber.
Som grundlag for sin avantgardeteori fremskriver Bürger et montagebegreb, hvor filmisk montage og faktisk også fotomontage afvises. Filmisk montage, fordi Bürger ser mon-
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tage som en integreret del af den filmiske teknik, fotomontage, fordi det kan være svært
at se collage-elementernes sammenføjninger. Som vi skal se i det følgende, gælder sidstnævnte ofte også surrealisternes collager – fotografiske elementer eller ej. Surrealisterne er
langt mere syntetiserende end Bürger gør dem til. Dette fremgår tydeligt af deres collager,
hvor fx en kunstner som Max Ernst (som vil blive behandlet indgående i det kommende
afsnit) gør meget for at skjule overgangene mellem elementerne i sine collager, ja ofte helt
forsøger at maskere, at de er collager.
	I Bürgers avantgardeteori er surrealismen central. Han fremdrager det surrealistiske
jegs adfærd som prototype på avantgardistisk adfærd, men spørgsmålet er, om denne faible
for surrealismen i virkeligheden tjener hans teori. Bürger ser surrealismen som indbegrebet
af den historiske avantgarde, men surrealisterne var ikke så fundamentalt nyskabende, som
Bürger ønsker at se dem. Selvom Max Ernst selvbevidst skriver om sin første collageudstilling i Paris, at det måske er “den første manifestation som gjorde det muligt at få øje på
ressourcerne og tusind virkemidler for en fuldstændig ny kunst” (Ernst 1970, 257)19, er surrealisternes arv fra ikke mindst romantikken tung – surrealisterne kaster ikke blot lys over
romantikken (som Bürger ville påstå), den kaster også lys over dem. Det gælder områder
som forholdet til kvinden og kærligheden, men også interessen for med kunsten at skabe
en ny mytologi og kunstværkets evne til at skabe sammenhæng (mere om dette i kapitel 2).
Ligeledes er der også mange berøringsflader mellem surrealismen og renæssancen. Disse
vil blive behandlet i afhandlingens konklusion.
Bürger nævner ikke eksplicit surrealisternes visuelle collager i sit afsnit om montage,
men nævner Bretons Nadja og Aragons Le paysan de Paris som eksempler på montage i
litteratur. I tråd med nærværende afhandling opererer Bürger således både med et visuelt
og et tekstuelt montagebegreb, som han ikke ser som væsensforskellige. Fællesnævner for
Bürger er det uorganiske. Men i stedet for at fremstå fragmenteret skaber montage/collage
af og til nye og uventede sammenhænge mellem ellers fjerntliggende elementer. Dette
behøver dog ikke at være i direkte modstrid med de af Bürger skitserede overordnede mål
for avantgarden. Også i denne afhandling ses det som et mål for surrealisterne at influere
livspraksis vha. af montage/collage, men som de kommende afsnit vil vise, er mellemregningerne dog noget forskellige fra Bürgers.

19	Originalcitat: “la première manifestation qui permit d’apercevoir les ressources et mille moyens
d’un art entièrement nouveau” (Ernst 1970, 257).
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Visuelle collager i surrealismen
Max Ernsts collager som eksempel
Max Ernsts collager er et godt eksempel på en anden type collager end de kubistiske, der
er Bürgers udgangspunkt. Når det netop er Ernsts collager, der trækkes frem, er det, fordi
disse blev banebrydende for udviklingen af surrealismen, herunder ikke mindst for den
surrealistiske collage. Ernst, der ellers havde sit kunstneriske, dadaistiske virke i Köln, fik i
slutningen af 1910’erne kontakt med det dadaistiske miljø i Frankrig, og i 1921 havde han
sin første soloudstilling i Paris i boghandelen/galleriet “Au Sans Pareil” under den lange
kryptiske og svært oversættelige titel: “La mise sous whisky marin se fait en crême kaki
et en 5 anatomies”20. Der er nogen forvirring om tidspunktet for udstillingen. På en ofte
genoptrykt løbeseddel, der foruden ovenstående titel i øvrigt også rummer ordene “au-delà
de la peinture” (“hinsides maleriet”), står der 1920, og Ernst skriver selv 1920 i sit essay “Audelà de la peinture”, men øvrige referencer – som må regnes for pålidelige – daterer den til
1921, og Ernst siger et andet sted, at 1920 blot var anført for at skabe forvirring i dadaistisk
ånd (jf. Adamowicz 1998, 196). Ud over at være en Max Ernst soloudstilling var det en
Dada-event. Ernst havde ikke kunnet få visum og var derfor ikke selv til stede, men andre
kunstnere sad i skabe og hilste de besøgende med fornærmelser, nogle gav hånd i 1½ time,
Aragon hoppede rundt som en kænguru, og der kom mærkelige lyde og absurde sætninger
nede fra en kælder. Midt i dette virvar fandt man – nummereret med busbilletter – Ernsts
56 udstillede værker (jf. Adamowicz 1998, 1-5 og Breton 1988, 1264-1266).
Udstillingen er legendarisk og ofte beskrevet af såvel den senere reception (bl.a. Spies
1991a, Krauss 1993b, Adamowicz 1998) som af surrealisterne selv: bl.a. i Bretons introduktion til udstillingen, “Max Ernst” (Breton 1988, 245-246), og i Aragons essays “Max Ernst:
peintre des illusions”, 1923, og “La peinture au défi”, 1930 (jf. Aragon 1965a,b). Rosalind
Krauss har ikke uden grund refereret til udstillingen som surrealisternes “urscene” (Krauss
1993b, 42), for den var vigtig: Værkerne blev grundlaget for Aragons teorier om collage, og
de var med til at forme den surrealisme, der først for alvor blev stadfæstet med det første
surrealistiske manifest, “Manifeste du surréalisme”, 1924. Blandt udstillingens collager var
Les cormorans, 1920, La chambre à coucher de Max Ernst..., 1920, Le chien qui chie...,
1920, Die chinesische Nachticall, 1920, C’est le chapeau qui fait l’homme..., 1920, Le cygne

20 En mulig tentativ oversættelse kunne være: “Anbringelsen under hav-whisky foregår i kaki creme
og i 5 anatomier”.
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est bien paisible..., 1920, og Dada-Degas, 1920/1921, som alle vil blive behandet i denne
afhandling, flere af dem gennem egentlige læsninger.
Men først en mere overordnet karakteristik af collagerne. I modsætning til kubismens
collager består Ernsts collager sjældent af et påfaldende sammenstød mellem noget malet
og noget præfabrikeret, som kubismens collager. Oftest er det tværtimod forsøgt skjult, at
elementerne er klæbet sammen, som man fx kan se det i Au-dessus des nuages marche la
minuit..., 1920 [#28]. Her er overgangene mellem elementerne, på trods af disses forskellighed (fotos af kvindeben, et garnnøgle og et hæklearbejde på en skybaggrund), lavet
omhyggeligt, så figuren kommer til at fremstå sammenhængende, og forbindelsen mellem
elementerne er yderligere understreget ved, at Ernst med en lille skravering lader garnnøglet kaste skygge på figurens lår (jf. Spies 1991a, 77). Denne måde at få collagen til at
fremstå ‘sømløs’ er kendetegnende for hovedparten af Ernsts collager fra omkring 1920 og
frem, og sikrer, som Spies påpeger, at collagens elementer smelter sammen til et kontinuert
billede, hvilket flytter beskuerens opmærksomhed bort fra dets collagekarakter (jf. Spies
1983, 15). I Ernsts collager kan noget af billedet være tegnet eller malet af Ernst selv, mens
andet er klippet ind, eller det hele kan være klippet og klæbet sammen. De indklæbede
elementer kan være fotos eller, hvilket er det hyppigst forekommende, illustrationer fra
romaner, varekataloger, videnskabelige magasiner samt hækle- og strikkeopskrifter.
	Illustrationscollagerne finder man allerede blandt Ernsts tidlige collager omkring
1920, men de er især kendt fra hans tre collageromaner fra slutningen af 20’erne og starten
af 30’erne: La femme 100 têtes (1929), Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel
(1930) og Une semaine de bonté (1934) [#3]. Med deres blanding af korte tekster og en rig
billedside er collageromanerne uhyre interessante og kan ses som komplementære værker
til de surrealistiske romaner med deres indføjede billeder (jf. Möbius 2000, 186). Collageromanernes narrative struktur samt forhold mellem ord og billede udgør i sig selv et
spændende forskningsfelt, som dog af tids- og omfangsmæssige grunde ligger uden for
denne afhandling.
	I collageromanerne har Ernst inkorporeret elementerne så godt i billederne, at
man sommetider ikke opdager dem. Materialet til collagerne er omhyggeligt udvalgt,
således at elementerne passer sammen skalamæssigt, og oftest består materialet af
træ- og stålstik, hvis fine linjer har gjort det muligt at skære elementerne præcist ud
og sætte dem sammen, sådan at overgangene bliver umærkelige. Ernst har yderligere
sløret sammenføjningerne med fine streger og har til slut ladet collagerne trykke, således at man i det færdige resultat dårligt kan se, hvad der oprindeligt hørte til bille-
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Max Ernst: fra Une Semaine de Bonté, 1934
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det, og hvad der er sat ind (jf. Warlick 2001:
105-108, Adamowicz 1998, 62, Spies 1983,
16). Collagen kommer hermed til at fremstå
som et samlet billede. Vi bliver ikke – som
Bürger hævder – gjort opmærksomme på
værkets konstruktionsprincip. I det kapitel
i Une Semaine de Bonté,21 der er dedikeret
vandet som element og har ugedagen mandag, ser vi fx ikke brusende vand som et påsat, indklæbet element i en henslængt kvindes
boudoir, men ser ganske enkelt en kvinde, der
ligger i en seng, hvis lagener forvandles til
vand [#3]. Det samme gælder de collager, der
ikke indgår i collageromanerne, men er lavet

#4. 	 Max Ernst: Elle ressemblait
légèrement à un cheval…, 1938

med samme integrerende teknik. I Elle ressemblait légèrement à un cheval…, 1938, ser vi
fx ikke en kvinde, der har fået klæbet manke og hestehoved på, men slet og ret en kvinde
med manke og hestehoved [#4].
	Idet Ernst udvisker skellet mellem del og helhed og understreger enheden i det endelige billede, distancerer han sig fra de berlinske dadaisters fragmenterede collager og
kubisternes papiers collés (jf. Warlick 1991: 106), der ikke på samme måde har et enhedsligt
præg, men virker sammensatte og “uorganiske” i bürgersk forstand. En anden forskel på
Ernsts og kubisternes collager er, at kubisterne primært udvalgte deres collagefragmenter
i henhold til formelle æstetiske kompositionsskrav, mens surrealisterne, herunder Ernst,
primært var tiltrukket af det semantiske potentiale, der lå i allerede dannede tegn og genstande (jf. Adamowicz 1998, 32), uden at de æstetiske kvaliteter i Ernsts collager hermed
skal underkendes. Forskellen på materialets status i Max Ernsts collager og kubisternes
understreges – i tråd med den senere reception – allerede i 1923 af Aragon i essayet “Max
Ernst, peintre des illusions”. Aragon skriver, at for kubisterne er avisen, frimærket, tændstikæsken, som klæbes på maleriet, et instrument til at kontrollere selve virkeligheden. Det
er gennem objektet, som er direkte lånt fra verden udenfor, at der gives en vished. Aragon
ser den kubistiske collages intention som rent realistisk, hvorimod han kalder Ernst for
magiker og illusionens maler. Hos Ernst er elementerne hovedsageligt tegnede, og collagen bliver her, ifølge Aragon, en poetisk proces med helt andre mål end den kubistiske
21

Bogens syv kapitler bærer hver navnet på en ugedag.
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collages, idet Ernst leder hvert objekt bort fra dets betydning for at skabe en ny virkelighed
(jf. Aragon 1965a: 29-30). Den måde, hvorpå Ernst flytter objekter ud af deres sædvanlige
kontekster og bringer dem sammen på ny grund, er hvad Breton – og de øvrige surrealister
med ham – kalder dépaysement. I denne bevægelse er det ikke bare bruddet med de oprindelige kontekster, der er væsentlig, men i lige så høj grad deres møde i en ny.

Andre surrealistiske collager
Ernst har haft en enorm betydning for surrealistisk collage, og hans måde at lade fremmed
elementer mødes på en materiel usynlig, men semantisk påfaldende vis, er da heller ikke
enestående for ham, men er kendetegnende for de surrealistiske collagemagere generelt.
Som Jan-Gunnar Sjölin rammende skriver i “The Surrealist Image”:
Hvad der kendetegner den surrealistiske collage er netop, at den overhovedet ikke
bryder billedets sammenhæng, men tværtimod bevarer den. Den nye kontekstuelle totalitet som de voldsomme billedlige elementer er indplaceret i, er generelt
karakteriseret af billedlig ensartethed og konsistens, fx i materialer, perspektiv og
farve- og lyseffekter. (Sjölin 2001, 114)22
At det er elementernes semantiske sammenstød snarere end et egentligt materialesammen
stød, der var det centrale for surrealisterne, når de lavede collager, underbygges af deres
egen metaforiske omgang med collagebegrebet. Under overskriften “Hvad er det for collager af Max Ernst, hvis nomenklatur ethvert barn, der er dette navn værdigt, bør kunne
udenad” (Ernst 1970, 259)23, skriver Ernst en lang række titler – herunder en del, der
behandles i denne afhandling24 – og blandt disse er der adskillige, der ikke involverer lim.

22	Originalcitat: “What distinguishes the surrealist collage is precisely that it does not at all break the
coherency of the image, but on the contrary preserves it. The new contextual totality into which
the severed pictorial elements are placed, is generally characterized by pictorial uniformity and
consistency, e.g. in materials, perspective, and color and light effects.” (Sjölin 2001, 114).
23	Originalcitat: “Quels sont les collages de Max Ernst dont chaque enfant digne de ce nom doit
savoir la nomenclature par cœur?” (Ernst 1970, 259).
24

De collager, Ernst nævner som dem, ethvert barn bør kende, og som bliver behandlet i denne
afhandling er: C’est le chapeau qui fait l’homme (kapitel 3); La chambre à coucher de Max Ernst
(kapitel 1); Le chien qui chie. Le chien bien coiffé malgré les difficultés du terrain causées par une
neige abondante. La femme à belle gorge. La chanson de la chair (kapitel 1); Dada Degas (kapitel
1); C’est déjà la vingt-deuxième fois que Lohengrin a abandonné sa fiancée (pour la première fois)
(kapitel 2); Au-dessus des nuages marche la mi-nuit. Au-dessus de la mi-nuit plane l’oiseau invisible
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René Magritte: Le jockey perdu, 1926

Som allerede refereret tidligere i dette kapitel skriver Ernst eksplicit, at “i hovedparten af
mine collager finder lim ingen anvendelse” (Ernst 1970, 257)25, og han påpeger, at man
kun ville kunne kalde 12 af 56 udstillede værker på hans første udstilling i Paris for egentlig collage-découpage. Alligevel kaldes værkerne collager, og denne metaforiske, udvidede
brug af collagebegrebet vil også være gældende i denne afhandling, der således betjener sig
af et pragmatisk collagebegreb, hvor collage i mindre grad beror på teknik end på struktur:
ting der er på det forkerte sted, i den forkerte kontekst, i overraskende konstellationer.
Fra 1921 begyndte Ernst af lave oliemalerier efter collageskitser (jf. Spies 1983, 16)
eller med samme motiv som tidligere collager (se fx Jeune Chimere, kapitel 3). Det samme
gør sig gældende for andre surrealister end Ernst, der selv skriver om Magrittes og Dalis
malerier, at “billederne er collager malet helt og aldeles i hånden” (Ernst 1970, 266)26.
Heri får han opbakning af Aragon, der skriver, at aspektet af inkohærens i Dalis malerier
minder om den inkohærens, der er særlig for collager (jf. Aragon 1965b, 68). I disse madu jour. Un peu plus haut que l’oiseau l’éther pousse, et les murs et les toits flottent (kapitel 1 + 2) (jf.
Ernst 1970, 259-262).
25	Originalcitat: “dans la plupart de mes collages la colle ne trouve pas d’emploi” (Ernst 1970, 257).
26	Originalcitat: “les tableaux sont collages entièrement peints à la main” (Ernst 1970, 266).
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lerier er de brud, der ofte karakteriserer
collage, sommetider mimede, så malede
fragmenter fx giver illusionen af collage.
Dette ses ofte hos Magritte. Magritte
lavede dog også flere egentlige collager.
Direkte inspireret af Ernst27 lavede han
fx flere versioner af collagen Le jockey
perdu, 1926 [#5] (jf. Schneede 1978, 2426), et motiv han havde lavet i oliemaleri i 1925 og øvrigt genmalede i 1940
og 1942 samt modificerede i L’enfance
d’Icare, 1960, og i La colère des dieux,
1960 (jf. Gablik 1985, 23-41). Denne og
andre collager fra samme periode ligner
#6.

Kurt Schwitters: Merzbau, Hannover, 1933

på mange måder Ernsts: Collageelementerne kunne være silhuetter, der ofte var

udklippet af nodeark, fx af en mand med bowlerhat, en fugl eller en bilboquet, en slags
søjle med skakbrikslignende facon, som indgår i en stor del af Magrittes produktion, eller
de kunne være udsnit af fotografier, fx mennesker, bygninger, et dameben eller garnnøgler
(som hos Ernst). De indklippede collageelementer blev typisk sat i scene i et indtegnet rum
eller et landskab, der som minimum var indikeret med en horisontlinje, men ofte også omfattede gulvbrædder, scenetæppe eller himmel og hav. Elementerne kastede indtegnede
skygger, der – som hos Ernst – understregede deres sammenhæng med deres omgivelser.28
Også Miro lavede collager, som han efterfølgende brugte som forlæg for oliemalerier. Han
bevarede sine originale collager, men valgte ikke at udstille dem, fordi de udelukkende var
ment som forarbejder, lavet til at blive erstattet af malerierne (jf. Adamowicz 1998, 34-35),
hvorimod Klee lavede malerier og tegninger, som syntes homogene, men som reelt var collager (jf. Möbius 2000, 195).
Bestræbelsen på at skabe en sammenhæng ud af et heterogent sammenbragt materiale finder man også i Kurt Schwitters’ Merz-projekt, der spænder over alle kunstarter
– maleri, tegning, collage, assemblage, grafik, installation, arkitektur, poesi, prosa, drama

27

Jockey-motivet ses hos Ernst i collagen Dada-Degas, 1920/21 [#12], som der er en læsning af senere
i dette kapitel.

28 10 af Magrittes collager fra kan ses i farvereproduktion i Ollinger-Zinque 1998, 262-267.
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og musikalske kompositioner – og generelt bygger på et collageprincip. Schwitters lavede
sin første collage i 1919. Heri indgik det udklippede ord “Kommerz” fra “Kommerz und
Privatbank”. I collageprocessen forblev kun den anden stavelse synlig og kom til at give
navn til Schwitters’ synæstetiske livsprojekt. Han skriver selv: “Jeg kaldte min nye formgivning med principielt ethvert materiale MERZ” (Schwitters 1998, bd. 5, 252)29. Schwitters største Merz-konstruktioner var hans tre Merzbaus. Første Merzbau, der er det mest
kendte, lavede Schwitters i sit hjem i Hannover i årene 1923-36. Det var et imponerende
assembleret bygningsværk, der bl.a. indeholdt ca. 40 ‘grotter’ med personlige relikvier og
objets trouvés [#6]. Dette Merzbau blev ødelagt under luftangrebene i 1943.30 Næste Merz
bau var i en hytte i landlige omgivelser i Norge 1937-40, hvortil Schwitters var flygtet pga.
krigen. Og endelig lavede Schwitters sit sidste Merzbau (kaldet “Merzbarn”) i Elterwater,
England i 1947 (jf. www.kurt-schwitters.org). Schwitters beskriver i teksten “Ich und meine
Ziele”, 1931, hvordan hans Merzbau i Hannover voksede efter storbyens princip: Han fandt
en genstand, vidste den hørte til Merzbau (også kaldet Kathedrale des erotischen Elends),
tog den med hjem, klistrede den ind og bemalede den til slut, så den passede ind i helhedens rytme (jf. Schwitters 1998, 343).
	Også i sine egentlige collager bruger Schwitters i høj grad fundne materialer, og han
gør her – i modsætning til Ernst – ikke noget forsøg på at sløre, at der er tale om indklæbet materiale. Busbilletter eller flaskemærkater står frem som netop det, de er. Ikke desto
mindre har også Schwitters’ collager et harmonisk, enhedsligt præg, som først og fremmest
skyldes deres farver, materialer og komposition [#2]. Schwitters skriver selv, at Merz’ opgave
er at “udligne modsætninger og fordele tyngdepunkter” (Schwitters 1998, bd. 5, 134)31, og
han opbygger rytmisk bevidst sine værker i overensstemmelse med dette. Eberhard Roters
skriver rammende om collagerne:
Fundne materialer, der har mistet deres oprindelige formål, får gennem ikke formålsbestemt integration i en ny sammenhæng en egen betydning. Som medier,

29	Originalcitat: “Ich nannte meine neue Gestaltung mit prinzipiell jedem Material MERZ” (Schwitters 1998, bd. 5, 252), citat fra teksten: Kurt Schwitters: “Kurt Schwitters”, 1927
30 En rekonstruktion af dele af det findes i dag på Sprengel Museum i Hannover, der også huser det
store Kurt Schwitters arkiv, hvor en samlet fortegnelse over hele Schwitters’ værk er under udarbejdelse. Herfra redigeres også det yderst informative websted: www.kurt-schwitters.org.
31	Originalcitat: “Die Aufgabe von Merz in der Welt ist: Gegensätze ausgleichen und Schwerpunkte
verteilen” (Schwitters 1998, bd. 5, 134), citat fra teksten: Kurt Schwitters: “Die Bedeutung des Merzgedankens in der Welt”, 1923.
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#7. Max Ernst: Fruit d’une longue expérience, 1919

#8. 	Max Ernst: Loplop présente, 1931

der umiddelbart appellerer til beskueren, spiller tekstile, taktile og faktuelle pirringer en bestemmende rolle. Materialefetichismen, der ligger til grund, skaber
poetiske sammenhænge, som alene gennem deres stoflige pirringer taler til vores
følelser på en sådan måde, at der opstår en umiddelbar korrespondance (Roters
1968, 39)32
Hvor sammenhængene i surrealismens collager primært er semantiske, er de således hovedsageligt æstetiske og materialebestemte hos Schwitters. Heri har de i øvrigt stor lighed
med nogle af Ernsts tidligere assemblager fra hans dadaistiske periode [#7]. Schwitters’
collager vil blive berørt yderligere i kapitel 3.
Der er således mange måder at bevare en følelse af (let urolig) totalitet trods et uhomogent materiale: at det hele egentlig er maleri og således materielt en enhed (fx Magritte), at overgangene mellem elementerne sløres og collagen evt. trykkes (fx Ernst), at
billedet trods de heterogene elementer er harmonisk i farve og komposition (fx Schwitters).
Det er dog ikke alle surrealistiske collager, der integrerer elementerne lige effektivt. Nogle

32	Originalcitat: “materialien von fundstücken, die ihren ursprünglichen zweck verloren haben, erhalten durch zweckfreie integration in einen neuen zusammenhang einen eigenen sinn. als medien,
die den betrachter unmittelbar ansprechen, spielen textile, taktile und fakturelle reize eine entscheidende rolle. der materialfetishismus, der dem zugrunde liegt, schafft poetische zusammenhänge,
die allein durch ihren stofflichen reiz unser empfinden derart ansprechen, daß eine unmittelbare
korrespondenz entsteht” (Roters 1968, 39). NB bogen er udelukkende sat med små typer.
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gange afslører skalaskift elementernes sammensætning, andre gange indgår der elementer,
der vedbliver at stikke fremmedgørende ud og virke påsatte. Omkring 1930 lavede Ernst
eksempelvis en række collager, hvori der indgår en fuglelignende skabning, der hedder
Loplop, og som Ernst i “Au-delà de la Peinture” beskriver som et skyggebillede knyttet til
sin person (jf. Ernst 1970, 247)33. Loplop præsenterer ofte et eller andet, og i disse collager
er det indklæbede element sjældent forsøgt integreret i billedet, men minder mere om
kubisternes papiers collés [#8]. I Ernst-receptionen er der dog almindelig enighed om, at
Ernst udvisker overgangene mellem elementerne i hovedparten af sine collager, og dette
må generelt siges at være et gennemgående træk i surrealistisk collagepraksis.

Modtagerens medskaben
At overgangene mellem de indklæbede elementer er slørede i Ernsts og andre surrealisters
collager, er ikke ensbetydende med, at collagerne udgør stabile helheder for beskueren.
Fordi elementerne stammer fra forskellige kontekster, der sædvanligvis ikke optræder sammen (hos Ernst fx en blæksprutte om et mandehoved i et bjerglandskab, en bedende kvinde med dragevinger i en dagligstue [#9], en piberygende mand med løvehoved, der opsamler en hovedløs kvindekrop med et syvtal etc.), vedbliver collagerne med at have noget
foruroligende over sig. Som Adamowicz skriver, så bliver den gådefulde og dog troværdige
rapprochement af uoverensstemmende
elementer kontrasteret af det syntagmatiske homogene billede, og netop fordi
billedet materielt fremstår homogent og
dets rum (næsten) fortroligt bliver der
tale om et endnu mere foruroligende
dépaysement (jf. Adamowicz 1998, 62).
Denne forståelse af den maskerede collages effekt er i overensstemmelse med
Möbius, der skriver, at når overgangene er
slørede eller usynlige, bliver beskuerens
forbløffelse over billedets sammenhænge
blot større. Han mener, at dette gælder
både Heartfields og Ernsts collager – effekterne er sammenlignelige – samt at
33

#9.

Max Ernst: fra Une semaine de bonté, 1934

For mere om Loplop, se Werner Spies: Max Ernst – Loplop: The Artist’s Other Self, 1983.
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noget tilsvarende gør sig gældende inden for litterære montager. Også her er forbløffelsen,
ifølge Möbius, større, når læseren møder grafisk upåfaldende indmonterede avisannoncer
(som fx hos Döblin), end når deres typografiske fremhævelse med det samme signalerer,
at det indmonterede fragment er anderledes (jf. Möbius 2000, 217-18). Det som rører os,
foruroliger os, chokerer os, er altså ikke nødvendigvis billedets forsagelse af mening, dets
eksplicitte pegen på sine egne produktionsaspekter, som Bürger hævdede, men elementernes semantiske sammenstød og nye overraskende forbindelser; “den nye virkelighed”, som
Aragon kaldte det.
Som det sikkert er blevet bemærket, har vi bevæget os fra principperne og teknikkerne
bag collageskabelsen til disses effekt på beskueren. Bürger påpegede, at det er nødvendigt
i forbindelse med montage at kunne skille produktions- og virkningsaspekter og alligevel
tænke dem som en enhed (jf. Bürger 1996, 94-95). I tråd med dette skriver Viktor Žmega
i Moderne Literatur in Grundbegriffen, 1994, i opslaget om montage/collage, at montage
som fremgangsmåde har to hovedpunkter:
1) Det ene punkt i fremgangsmåden er et metapoetisk: Montagen frilægger tekstens tilblivelsesmåde og henleder dermed læserens/betragterens blik på litteraturens/kunstens teknik. Den egentlige problematik er i dette tilfælde kunstfilosofisk, da montage, vel i højere grad end analoge stilmidler, signalerer et brud med
den organologiske æstetik. 2) Det andet punkt retter sig mod et erkendelseschok
og er dermed beslægtet med Verfremdung. Montagen, der af denne grund bliver
kaldt provokerende, arbejder for det meste med skarpe kontraster, dvs. med modstilling af erfaringsområder, som sædvanligvis ikke ville blive bragt i forbindelse
med hinanden. [...]
	I denne hensigt er montagen frem for alt et receptionsteoretisk problem.
Begge hovedpunkterne i montagen, og i endnu højere grad i collagen, er hermed
kendetegnet ved, at de er tekstexcentriske, dvs. at de refererer til kontekster, som
bliver fremstillet gennem modtagerens bevidsthed. Hovedpersonen i montage og
collage er i grunden læseren/tilskueren, der realiserer de forbindelser, montagen
rummer. (Žmega 1994, 288)34
34	Originalcitat: “1) Das eine Moment des Verfahrens ist ein metapoetisches: Die M. legt die Machart
des Textes frei und lenkt damit den Blick des Lesers/Betrachters auf die Technik der Literatur/
Kunst. Die eigentliche Problematik ist in diesem Fall Kunstphilosophisch, denn die M. signalisiert, wohl mehr als analoge Stilmittel, einen Bruch mit der organologischen Ästhetik. 2) Das andere
Moment zielt auf einen Erkenntnisschock ab und ist darin der Verfremdung verwandt. Die aus
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Som man kan se, indgår produktions- og virkningsaspekter side om side i en vekselvirkning hos Žmega : Første punkt er montagens frilæggelse af sin tilblivelsesmåde (altså et
produktionsaspekt), der fører til læserens/betragterens kunstfilosofiske overvejelser (virkningsaspektet), mens det andet punkt er sammenstillingen af kontrasterende materiale i
montagen (et produktionsaspekt), der for betragteren fører til et erkendelseschok (et virkningsaspekt). Uden en læser/beskuer synes montagen således ikke at komme til udfoldelse,
hvorfor Žmega konkluderer, at det er læseren/beskueren, der er montagens egentlige hovedperson. Denne opfattelse af montage/collage finder også opbakning hos Adamowicz,
der mener, at det er svært at skille indklæbningsprocessens formelle strukturer fra de pragmatiske strategier, som beskueren betjener sig af i sit forsøg på at afkode eller indtage collagens rum (jf. Adamowicz 1998, 63). Hun skriver, at “det er klart, at klippe-klistreprocessen
i collage, langt fra at være en simpel formel for splittelse, er en måde at producere mening. Læseren forsøger at udfylde de huller, som fraværet af syntaktiske links har efterladt”
(Adamowicz 1998, 54)35, hun projicerer sine egne fantasier ind i collagens mellemrum.
Adamowicz mener altså ikke, som Bürger, at beskueren blot retter sin opmærksomhed på
konstruktionsprincippet, når billedet gør modstand, for i konstruktionsprincippet at finde
en nøgle. Nej, Adamowicz mener, at beskueren forsøger at udfylde hullerne, at skabe links,
at finde en mening trods modstanden. Dette er, hvad Bürger refererer til som en hermeneutisk læsning, og som han også nølende åbner mulighed for i forhold til montage/collage (jf. Bürger 1996, 108-110). Jeg er overbevist om, at dette er måden, de surrealistiske
collager generelt læses, og det er deslige en klar karakteristik af den metodiske tilgang, der
vil være bag læsningerne af montage/collage i denne afhandling.

diesem Grunde provozierend genannte M. arbeitet zumeist mit scharfen Kontrasten, d. h. mit der
Gegenüberstellung von Erfahrungsbereichen, die üblicherweise nicht mit einander in Verbindung
gebracht werden. [...] In dieser Hinsicht ist die M. vor allem ein rezeptionstheoretisches Problem.
Beide Schwerpunkte der M., und noch mehr der C., sind dadurch gekennzeichnet, daß sie text-exzentrisch sind, d. h. daß sie sich auf Kontexte beziehen, die durch das Bewußtsein des Rezipienten
hergestellt werden. Der Held der M. und C. ist im Grunde der Leser/Zuschauer, der die in der M.
enthaltenen Bezüge realisiert.” (Žmega 1994: 288).
35	Originalcitat: “it is clear that the cutting and pasting process of collage, far from being a simple
formula for disruption, is a mode of production of meaning. The reader attempts to fill in the gaps,
which the absence of syntactical links has left” (Adamowicz 1998, 54).
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Surrealisme og psykoanalyse
– Læsning af La chambre à coucher de Max Ernst...
Når vi prøver at forstå collagernes fordrejede virkeligheder, synes de ofte drømmelignende,
hvilket, som Werner Spies påpeger, kan friste os til metaforisk at sætte dem lig med det,
Freud kalder manifest drømmeindhold (jf. Spies 1991a, 20). I tråd med dette skriver Ernst
selv om sin collage-teknik i “Au-delà de la peinture”, 1936, at han i illustrerede kataloger
side om side fandt ting, der var så fjerne fra hinanden, at han fik hallucinationer af modsætningsfyldte billeder, sådan som man også kan have det med visioner set i halvsøvne. Ved at
tilføje dét til katalogsiderne, som lod sig se i ham, kunne han få et pålideligt billede af sin
hallucination og hermed transformere de banale reklamesider til dramaer, der afslørede
hans mest hemmelige begær (jf. Ernst 1970, 258-259).
Et eksempel på, at Ernst bogstaveligt talt har tilført det til en katalogside, som “lod sig
se i ham” (og tilsvarende fjernet en hel del), er La chambre à coucher de Max Ernst cela
vaut la peine d’y passer une nuit/ Max Ernst, ca. 1920, altså Max Ernsts soveværelse det betaler sig at tilbringe en nat dér/ Max Ernst (denne titel og signatur står skrevet under billedet
i den nederste margen, mens der over billedet står en næsten tilsvarende titel på tysk: Das
schlafzimmer des meisters es lohnt sich darin eine nacht zu verbringen) [#10]. I receptionen
(og i overensstemmelse med den ovenfor beskrevne udvidede, metaforiske begrebsbrug)
kaldes billedet ofte en collage, selvom der reelt er tale om såkaldt “overmaling”: Ernst har
taget en planche – her en undervisningstavle for sprog- og anskuelighedsundervisning fra

#10. Max Ernst: La chambre à coucher de Max Ernst cela vaut la peine d’y passer une nuit, ca. 1920
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“Kölner Lehrmittelkatalog” [#11]
– og dels overmalet en del af planchens elementer, dels indtegnet et
perspektivisk rum, som indsætter
planchens forskellige dyr og genstande i en sammenhæng, som
også titlen understøtter: et soveværelse, som det med sit overraskende
og fantastiske indhold nok synes
værd at tilbringe en nat i. Som Dirk
Teuber påpeger i “Max Ernst – vom

#11. Planche fra Kölner Lehrmittelkatalog

Abbild zur Peinture Poésie”, 1980, indskriver Ernst sig med sin overmaling i en billedtradition, der rækker tilbage til slutningen af det 18. århundrede: et indvendigt rum, værelset
som personportræt (jf. Teuber 1980, 27). Værelsets karakter af at være et indre eller psykisk
sted understreges af dets surrealisme: dels er det fyldt med dyr, som normalt ikke hører til
i et soveværelse, dels synes perspektivet forkert – møbler og dyr står ikke rigtigt på gulvet
– hvilket giver et indtryk af forvrænget virkelighed, som man kender det fra drømme, hallucinationer eller halvsøvne.

Collagen som urscene
I tråd med opfattelsen af collagen som et indre sted læser både Hal Foster og Rosalind
Krauss collagen psykoanalytisk, og fortolker den begge som en urscene (jf. Foster 2000,
81-83 og Krauss 1993b, 53-65). Krauss har i The Optical Unconscious en længere læsning
af collagen, hvor hun bl.a. ser den som direkte reference til Freuds patient “Ulvemanden”
og til den drøm, han refererede for Freud. Ulvemanden drømte, at en nat, hvor han lå i
sin seng, gik hans soveværelsesvindue op af sig selv. Fra sengen, der stod med fodenden
mod vinduet, så han til sin gru, at han blev betragtet af 6-7 hvide ulve, der sad i et træ
udenfor, hvorpå han skreg i rædsel og vågnede (jf. Freud 2000, bd. VIII, 149). Denne drøm
tolkede Freud gennem en længere analyse som en forskudt og fortættet urscene-erindring
(jf. Freud 2000, bd. VIII, 150-165). Når Ernst i collagetitlen beskriver soveværelset som sit
eget, mener Krauss, at han kun kan gøre dette gennem en klar identifikation med Ulvemanden, og at Ernst i billedet fremmaner drømmen om ulvene og bag den Ulvemandens
urscene. Krauss mener, at det hele er der til at bekræfte en sådan læsning: de ubevægelige
dyr, vinduet over for sengen, der åbner af sig selv etc. (jf. Krauss 1993b, 58). Ønsker man at
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følge Krauss, kan flere aspekter i billedet tjene til at underbygge hendes læsning: I billedet
indgår der et træ (som ganske vist mest ligner et juletræ), og mens Ulvemanden i sin redegørelse for drømmen taler om 6-7 dyr, er der på Ernsts billede 6 helt synlige dyr (herunder
en bjørn med et let ulvelignende hoved), og den opmærksomme beskuer kan desuden ane
flere af planchens underliggende dyr gennem den tynde gouache. Således kan man med
et vågent øjne identificere ulvens (sic!) bagben over bjørnen samt sommerfuglen ved siden
af sengen. Andre dyr som koen og elefanten skinner også igennem, men mindre entydigt,
og ses lettest med den oprindelige planche ved siden af. Ved første blik på collagen afslører
denne underskov af dyr sig sjældent, men deres tilstedeværelse kan alligevel give en usikkerhed om, hvor mange dyr man egentlig har set, 6-7 eller måske flere endnu. Til gengæld
fremstår det, som Krauss opfatter som et vindue i collagen, snarere som et billede eller en
tegning på væggen, der i øvrigt ikke synes i færd med at åbne sig, og i Freuds tyske original
er det desuden ubetvivleligt, at vinduet er placeret ved sengens fodende – “min seng stod
med fodenden mod vinduet” (jf. Freud 2000, bd. VIII, 149)36 – mens det, trods Krauss’
begejstring over overensstemmelsen, ikke er tilfældet i Ernsts billede. Men selvom billedet
måske ikke er den klare illustration af Freuds ulvemandsfortælling, som Krauss gerne vil
gøre den til, taler meget for, at det under alle omstændigheder har tæt affinitet til Freuds
drømmetydning, og med reference til starten af Ernsts essay “Au-delà de la peinture” ville
det også kunne læses som en ursceneskildring. I starten af “Au-delà de la peinture” (og
tidligere optrykt som “Visions de demi-sommeil” i La révolution surréaliste, nr. 9-10, 1927,
7) beskriver Ernst en erindring om sin egen urscene: Da han var 5-7 år, så han engang i
halvsøvne en mand, der gjorde obskøne bevægelser. Ud af sin bukselomme tog manden
en stor blyant, som han tegnede uhyggelige, vilde og slimede dyr med. Selvtilfreds puttede
han så væsenerne i en beholder, som han drejede rundt, hvorpå blyanten blev forvandlet til
en pisk og beholderen til en snurretop, som han piskede stadig hurtigere, mens han åndede
tungt. Manden viste sig at være Ernsts far. Da Ernst i puberteten kom i tanke om denne
vision, fyldtes han med modvilje over faderens opførsel i forbindelse med sin undfangelse
(jf. Ernst 1970, 237-238). Hvis man vil læse collagen som en ursceneskildring, synes denne
erindring fra “Au-delà de la peinture” at være en mindst lige så oplagt reference som Ulvemandens fortælling, selvom Krauss i øvrigt også læser Ernsts netop beskrevne ursceneskildring som en identifikation med Freuds Ulvemand (jf. Krauss 1993b, 64-65).

36	Originalcitat: “mein Bett stand mit dem Fußende gegen das Fenster” (Freud 2000, bd. VIII, 149).
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Surrealisternes forhold til Freud
Om den biografiske baggrund for collagen er det ene eller det andet, skal der dog ikke fældes dom over her, ligesom det heller ikke er målet at psykoanalysere Ernsts collage, men
blot at beskrive principperne bag dens tilblivelse samt dens virkemidler. Ernst var velbevandret i Freuds drømmetydning, hvor det manifeste drømmeindhold ses som en bearbejdet
udgave af de latente drømmetanker. Bearbejdningen består ifølge Freud af en fortætning og
en forskydning. Forskydningen betyder, at drømmen har andre elementer som midtpunkt
end drømmetankerne. Det, der virker vigtigst i drømmen, er således ikke nødvendigvis det,
der har den største værdi i drømmetankerne. At drømmetankerne fortættes betyder, at de i
drømmen ikke indgår direkte, men som genstande eller ord, der associativt eller symbolsk
er forbundet til drømmetankerne. En længere drømmetanke kan således optræde som en
enkelt ting i drømmen (jf. Freud 2000, bd. II, 289-308). Alt dette kan overføres på collagen
La chambre à coucher de Max Ernst.... Ernst lader nogle få elementer træde frem af det
mylder, som planchen (alias de latente drømmetanker) oprindeligt indeholdt, og forskyder
disse til et nyt rum. Hermed mimer han drømmens selektion, også på det konkrete udførelsesplan, hvorved collagen bliver et (pseudo)udtryk for det manifeste drømmeindhold,
her fortættet befolket med dyr, der alle, ifølge Spies, af Freud beskrives som latent erotisk
ladede (jf. Spies 1983, 99).
	Indholdet i drømmetankerne og det manifeste drømmeindhold er ifølge Freud det
samme, men på to forskellige sprog. Hvis man vil erkende de latente drømmetanker, må
man derfor afkode det manifeste drømmeindhold som en rebus gennem drømmetydning.
Her adskiller surrealisternes projekt sig afgørende fra Freuds, for surrealisterne er – som
Sjölin påpeger – ikke særligt interesserede i denne afkodning, men værdsætter det manifeste indhold i sig selv (hvilket også ses i deres forhold til automatskrift). Mens målet for
psykoanalysen er at finde det, der er udeladt, er det, der er udeladt af det surrealistiske billede, ifølge Sjölin, ikke af interesse for surrealisterne, fordi det bare er den kontekst, som
etablerer hukommelsens og vanens styring. At genskabe denne ville være at modarbejde
surrealismens mål (jf. Sjölin 2001, 139-141), der ifølge det første surrealistiske manifest var
en sammensmeltning af drøm og virkelighed i protest mod fornuften og rationaliteten (jf.
Breton 2000a, 26). Dette er noget firkantet trukket op af Sjölin. Surrealisterne interesserede
sig også for drømmetydning, som det bl.a. fremgår af Bretons Les Vases communicants,
1932, hvor der foruden drømmeskildringer tillige indgår detaljerede tolkninger af disse.
Men Sjölins påstand kan dog også finde opbakning i selv samme værk, når Breton skriver:
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Det synes mig faktisk bevist, at det manifeste indhold i en poetisk improvisation,
helt som i en drøm, ikke bør lade os drage slutninger om sit latente indhold, en
sådan uskyldig eller yndefuld drøm [...] vil kunne nødvendiggøre alle slags mindre besnærende bemærkninger i analysen, mens en drøm med et “chokerende”
aspekt (jf. Drømmetydningen) er modtagelig for en fortolkning, som ikke udelukker al elegance. (Breton 1992, 141)37
I poesiens tjeneste er en fortolkning altså ikke altid ønskelig. Det manifeste drømmeindhold – forstået som det ubevidstes manifestation – blev set som værdifuldt i sig selv, hvorfor
surrealisterne også, som Jean Starobinski påpeger, i Freuds skrifter søgte en “apologi til fordel for det ubevidste, en irrationel værdi som psykoanalysen systematisk gjorde gældende
over for fornuftens herredømme” (Starobinski 1970, 323).38 Her gjorde de dog regning
uden vært, for det at forstå og acceptere det ubevidste var for Freud noget helt andet end
en betingelsesløs overgiven sig til det. Breton opsøgte ham i 192139 og skrev senere også
til ham, men Freuds svar, som er optrykt i slutningen af Les Vases communicants, var på
ingen måde imødekommende over for det surrealistiske projekt. Freud lægger her utvetydigt afstand til surrealismen, og selvom han i sine værker hyppigt gør brug af skønlitterært
materiale, frasiger han sig kunsten i en bevægelse, der skal tjene til at understrege hans
egen videnskabelige tilgang (som jo morsomt nok i dag sine steder kan virke yderst pseudovidenskabelig). Freud skriver således til Breton 26. december 1932:
Selvom jeg modtager så meget vidnesbyrd på den interesse som De og deres
venner har for min forskning, er jeg ikke selv i stand til at gøre mig klart, hvad
surrealismen er og vil. Måske er jeg slet ikke skabt til at forstå den, jeg som er så
langt fra kunsten. (Breton 1992, 213)40

37	Originalcitat : “Il me paraît, en effet, démontré, que le contenu manifeste d’une improvisation
poétique, tout comme d’un rêve, ne doit faire augurer de son contenu latent, tel rêve innocent ou
gracieux [...] pouvant nécessiter, à l’analyse toutes sortes de gloses moins séduisantes, alors que tel
rêve d’aspect “choquant” (cf. La Science des rêves, p. 419) est susceptible d’une interprétation qui
n’exclut pas toute élégance” (Breton 1992, 141).
38	Originalcitat: “une apologétique en faveur de l’inconscient, valeur irrationnelle que la psychanalyse jouerait systématiquement contre le primat de la raison” (Starobinski 1970, 323).
39

Spies skriver, at Ernst, der havde en detaljeret viden om Freuds skrifter, aldrig ville have begivet sig
ud på en sådan pilgrimsrejse til Freud, fordi han, i modsætning til Breton, vidste, at Freud ikke anså
underbevidste erfaringer som mere værdifulde end bevidste (jf. Spies 1983, 82).
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Ernst og de øvrige surrealister læste Freud og var inspirerede af ham. Men forholdet mellem Freuds psykoanalyse og surrealisternes idealer og arbejdsmåder er, som her antydet,
problematisk på mange måder og kan med rette diskuteres, som det er blevet gjort af bl.a.
Adorno 1956 (1998), Starobinski 1970, Bürger 1971, Spies 1983 og Sjölin 2001. Men selvom
surrealisternes positive valorisering af det ubevidste og drømmen ikke kan finde opbakning
i Freuds teorier, og man kan sætte berettigede spørgsmålstegn ved, om det virkelig er det
i sig selv vagt definerede “ubevidste”, der formidles i collager og automatskrift, så er der til
gengæld ingen tvivl om, at intentionen med collagerne var en sådan formidling. Det var
intentionen, fordi en fremvisning af det irrationelle blev set som et væsentligt middel i den
(politiske) kamp mod det borgerlige samfunds rationalitet.
Målet for 1920’ernes franske surrealister var at nå en anden og højere virkelighed,
hvilket i det første surrealistiske manifest hovedsageligt fremstår som et personligt projekt
for den enkelte surrealist, der skal frasige sig fornuften og frisætte sine tanker, drømme og
fantasmer.41 I den tidlige surrealisme er der dog også et ønske om at brede surrealismen
ud til alverden, hvilket bl.a. kommer frem, når surrealismen omtales mere generelt som
en “uafhængighedskrig” (Breton 1972, 56/2000a, 60). Fordringen om en surrealistisk revolution vokser i løbet af 1920’erne sammen med den surrealistiske bevægelses politiske
engagement. “Second manifeste du surrealisme”, 1930, er således langt mere eksplicit politisk end det første, og foruden et ønske om gennem surrealismen at nedbryde begreberne
familie, fædreland og religion (jf. Breton 1972, 75/2000a, 77) skriver André Breton her, at
surrealismen:
drejede og drejer [...] sig stadig om, med alle midler og for enhver pris, selv at føle
og at få andre til at erkende det kunstige i de gamle modsætninger, som hyklerisk
var bestemte til at imødegå enhver sindsbevægelse hos mennesket. [...] Alt tyder
på, at der eksisterer et bestemt punkt i sindet, hvorfra liv og død, virkeligt og imaginært, fortid og fremtid, meddeleligt og umeddeleligt, højt og lavt, ikke længere
opfattes som modsætninger. Og det ville være forgæves, om man søgte nogen

40	Originalcitat: “Bien que je reçoive tant de témoignages de l’intérêt que vous et vos amis portez
à mes recherches, moi-même je ne suis pas en état de me rendre clair ce qu’est et ce que veut le
surréalisme. Peut-être ne suis-je en rien fait pour le comprendre, moi qui suis si éloigné de l’art”
(Breton 1992, 213).
41

Bürger påpeger i Der Französische Surrealismus, 1971, at Breton i det første surrealistiske manifest
ser drømmen som en tilstand, der er trængt tilbage af samfundets formålsrationelle organisation,
og at dens integration i menneskelivet derfor udgjorde en vigtig fordring (jf. Bürger 1971, 87).
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anden bevæggrund for den surrealistiske aktivitet end håbet om at bestemme
dette punkt. (Breton 1972, 71-72)42
Ifølge Ernst er collage et middel til at nå dette. Han skriver i “Was ist Surrealismus?”, 1934,
at collage netop er et forsøg på at nedbryde grænsen mellem den indre og ydre verden. Og
han påpeger, at når surrealisterne ofte synes at skildre en drømmevirkelighed, så er det
ikke, fordi de bare malede deres drømme, dette ville være naiv naturalisme, og heller ikke
fordi de hver især opbyggede deres egen lille verden af drømmeelementer, det ville være
“flugt fra tiden”, men derimod fordi de tilrådet af deres revolutionære instinkter frit registrerede, så og oplevede det helt igennem reelle (surreelle) grænseområde mellem en indre
og ydre verden (jf. Ernst 1976, 324-325). Hallucinationen, drømmen og halvsøvnen var
således værdifulde for surrealisterne, fordi de var steder, hvor irrationaliteten kunne sætte
sig igennem i den endnu uændrede verden, og fordi de kunne give en forståelse af det uudtømmelige forråd af billeder, alle mennesker har i deres ubevidste, og som det, ifølge Ernst,
blot er et spørgsmål om mod eller frigørende fremgangsmåder at foretage opdagelsesrejser
i (jf. Ernst 1976, 324). Derfor indgik der drømmeskildringer i alle på nær tre numre af
La révolution surréaliste 1924-29,43 og derfor fremhæver Breton i det første surrealistiske
manifest, at der på digteren Saint-Pol-Roux’ dør sad en seddel, hvor der stod “Digteren
arbejder”, når han vel at mærke sov (jf. Breton 2000a, 24). Dette er helt i overensstemmelse med collagen La chambre à coucher de Max Ernst..., hvis udsagn er, at det er værd at
tilbringe natten i Ernsts soveværelse, fordi verden her fremstår underfuldt forvandlet. Collagens underfulde forvandling er ikke blot tænkt som en erfaring for collagemageren, men
også for betragteren. Den let ujævne akvarel lægger op til et kreativt fortolkende blik for
beskueren, jf. dyrene, der skinner let igennem, og plamager, der uden hensyntagen til den
underliggende planche i sig selv kan ses som diverse væsener. Dette giver atter mindelser til
Ernsts “Au-delà de la Peinture”, hvor han sammenligner frottage- og collageprocessen med
at finde figurer i drivende sommerskyer eller i en malet mur: Efter de tidligere beskrevne
erindringer om barndoms- og pubertetsvisioner set i halvsøvne, glider teksten til et referat

42	Originalcitat: “[...] il s’agit encore d’éprouver par tous les moyens et de faire reconnaître à tout
prix le caractère factice des vieilles antinomies destinées hypocritement à prévenir toute agitation
insolite de la part de l’homme [...] Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’òu la
vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le
haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement. Or, c’est en vain qu’on chercherait à l’activité surréaliste un autre mobile que l’espoir de détermination de ce point.” (Breton 2000a, 72-73).
43

Der er ingen drømmeskildringer i La Révolution Surréaliste nr. 6 - 1926, nr. 8 - 1926 og nr. 12 - 1929.
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af en debat mellem Leonardo de Vinci og Botticelli om landskaber. Botticelli bryder sig
ikke om landskaber – man kunne bare smide en svamp med maling på væggen, så har
man et landskab, siger han. Leonardo irettesætter ham og siger, at ja, man kan netop se
alt muligt i sådan en plet – eller i ildens aske, bækkens vand, himlens skyer... – man kan
se ansigter, havet, dyr, monstre og andre fantastiske ting. Ifølge Ernst fører denne lære fra
Leonardo sammen med barndomsvisionerne til opkomsten af frottage, som han laver ved
hjælp af sine meditative og hallucinatoriske evner (jf. Ernst 1970, 241-242), og senere i essayet understreger han, at collageprocessen ligner frottageprocessen så meget, at man uden
at ændre det store ville kunne bruge den ene term lige såvel som den anden (jf. Ernst 1970,
258). For beskueren skal collagen være som Leonardos plet på muren: et (indre) landskab,
der udfolder sig ved fantasiens hjælp og fremviser nye, mulige (drømme-)verdener, blottet
for fornuftens tyranni. I collagen finder man surrealismens utopia.
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Surrealistiske ekfraser
Vi har hidtil set på surrealisternes visuelle collager, men som indledningsvis beskrevet
indgår tekstuelle og visuelle medier i tæt dialog i 1920’ernes surrealisme, og ofte virker de
surrealistiske tekster meget “visuelle”. For at forstå og italesætte disse ord-billedrelationer
er det besnærende at vende sig mod en etableret betegnelse som ekfrase, der tilbyder såvel
en forståelsesramme som en historisk kontekst. Dette er dog ikke uproblematisk. Dels kan
begrebsbrugen komme til at virke begrænsende, idet jagten på ægte ekfraser risikerer at
guide læsningen uden om alle mulige andre, mindre manifeste og mere affinitive ord-billedrelationer.44 Dels er det slet ikke så entydigt, hvad “ekfrase” dækker over. Nogle plæderer for et ekfrasebegreb, der er så bredt, at det næsten omfatter enhver ord-billedrelation,
hvorved ekfrase udvandes til at være alt og intet. Andre afgrænser begrebet så strengt, at det
næsten udelukkende har relevans for en bestemt type ældre, kunstværkbeskrivende poesi.
Målet i dette afsnit er at finde en pragmatisk mellemvej, der på den ene side løsner lidt op
for de mest rigide ekfrasedefinitioner og hermed gør begrebet brugbart i forhold til moderne ord-billedrelationer, men som på den anden side fastholder ekfrase som et begreb,
der beskriver en bestemt type forhold mellem ord og billede. Denne indkredsning af et
operationelt ekfrasebegreb vil tage udgangspunkt i en række relationer mellem ord og billede i surrealismen – herunder primært Louis Aragons Le paysan de Paris og Max Ernsts
poetiske, elaborerede billedtitler – og vil desuden tage kritisk afsæt i James A. W. Heffernans Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, 1993, som er et
af hovedværkerne inden for den del af ekfraseforskningen, der fastholder et stramt begreb.
Afsnittet har således et dobbelt sigte: dels at undersøge forholdet mellem ord og billede i
surrealismen i et ekfraseperspektiv, dels – på basis af denne undersøgelse – at fremskrive et
ekfrasebegreb, der er brugbart i forhold til nyere kunst uden at miste sin specificitet.

Afgrænsning af ekfrase med Heffernan
For Heffernan er ekfrase defineret ved at være “den litterære repræsentation af visuel kunst”
(Heffernan 1993, 1)45. Hermed adskiller ekfrase sig, ifølge Heffernan, fra piktorialisme
og ikonicitet, der begge kan minde os om grafisk repræsentation, men ikke repræsenterer
den, som ekfrasen gør det. Piktorialisme genererer effekter i sproget, som ligner dem, der
44 Heffernan skriver i Museum of Words, at noget af det, der tiltaler ham ved ekfrase, i forhold til
mange andre ord-billedrelationer, er, at relationen ikke er baseret på en uklar “følelse” af affinitet,
men er manifest og håndgribelig (jf. Heffernan 1993, 1).
45	Originalcitat: “the literary representation of visual art” (Heffernan 1993, 1).
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er skabt af billeder. Verden bliver repræsenteret ved hjælp af billedkunstneriske teknikker
– men billederne selv bliver ikke repræsenteret. Det samme gælder ikoniciteten i fx et
figurdigt. Det indeholder implicit en reference til grafisk repræsentation, men dets mål er
ikke at repræsentere billeder, det efteraber formen af billeder for at repræsentere naturlige
objekter. Det, som ekfrase repræsenterer i ord, må selv være en repræsentation, og på dette
grundlag afviser Heffernan, at et digt om fx Brooklyn Bridge kan være en ekfrase, da broen
ikke blev lavet for at repræsentere noget (jf. Heffernan 1993, 3-4). Heffernans afgrænsning
af ekfrase synes produktiv indtil dette sidste punkt. Det er nu mere end 90 år siden, at den
første readymade så dagens lys, og tiden er klart forpasset til at have et så snævert kunstbegreb, som Heffernan her giver udtryk for. Hvad der er kunst, kan ikke afgøres ud fra et objekts oprindelige formål, men må afhænge af, hvordan den enkelte beskuer betragter det.

Hvorfor så få surrealistiske ekfraser
Hvis man ser ekfrase som en litterær beskrivelse af et visuelt kunstværk, finder man kun
meget få hos de franske surrealister. I den ellers omfattende reception af surrealismen er
der er da heller ikke skrevet meget om ekfraser, og selv når det undtagelsesvis sker, som
i artiklen “L’ekphrasis dans Les Collages de Louis Aragon: Ekpledzis, Enargeia, Escamotage”, 1981, er eksemplerne sparsomme. Dr. Adélaïde Russo nævner her Aragons “Cinq
tableaux d’une exposition”, som er fem digte, der hver knytter sig direkte til et bestemt
kunstværk af Klee (jf. Aragon 1981, 228-232), og ikke en gang i disse digte mener hun, at
man virkelig kan tale om ekfrase, forstået som en detaljeret beskrivelse, der giver læseren
en følelse af at være i gang med at betragte et kunstværk (jf. Russo 1991, 218). Dette er dog
en meget læserafhængig vurdering. For mig at se formår “Cinq tableaux d’une exposition”
på en fantastisk smuk og medrivende måde at gribe og formidle Klees temmelig abstrakte,
hieroglyfmyldrende billeder. Men teksterne er fra 1967, det vil sige længe efter, at Aragon
var blevet smidt ud af den surrealistiske bevægelse og havde sit eget langt mere realistiske
projekt, og hermed hører disse ekfraser slet ikke med til surrealismen. Det samme gælder
en række tekster, han skrev om Chagalls og Picassos billeder. Går man tilbage til Aragons
surrealistiske værk fra 1920’erne, er ekfraserne virkelig svære at finde. Han skriver ganske
vist – som allerede nævnt og citeret – flere begejstrede essays om Max Ernsts collager, men
han synes, som Russo også bemærker, gennemgående mere interesseret i at beskrive, hvad
billederne betyder, end i at beskrive billederne i sig selv.
Lige så lidt ekfrastisk er det, når André Breton i romanen Nadja, 1928, nævner stribevis af visuelle billeder, for han nævner dem netop blot og lader dem optrykke i teksten,
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hvorfra de taler selv. Billederne verbaliseres ikke, der er ingen mimetisk intention, ja, de
står oftest som selvstændige udtryk, der nok kan læses i sammenhæng med teksten, men
end ikke virker illustrerende i forhold til den.
Mangelen på surrealistiske ekfraser skyldes nok, at en litterær beskrivelse af et visuelt
kunstværk var mindre interessant for surrealisterne, idet de som udgangspunkt mente, at
tekstuelle og visuelle værker kan og gør det samme. De så det ikke som en kamp mellem
kunstarterne, men stræbte tværtimod uforbeholdent efter synæstetiske udtryk. Det ser man
gang på gang eksplicit i deres metarefleksioner over kunst og litteratur (se afsnittet “Tekst
uel collage og poetiske billeder” senere i dette kapitel). Det er således meget typisk, at Aragon både sammenligner Ernsts og Klees visuelle billeder med poesi,46 og at han omvendt
også hævder, at man om Ernsts billedtitler kan sige næsten det samme, som der er sagt om
hans visuelle collager (jf. Aragon 1965a, 31).

Poetiske billeder med visuelle kvaliteter
Trods denne umiddelbare mangel på egentlige ekfraser er de surrealistiske tekster gennemgående meget visuelle – og det på flere niveauer.
For det første er det typisk for surrealistiske tekster, at det, der beskrives, bygger på
synsindtryk – ikke nødvendigvis i realistisk forstand, men noget der ses for det indre blik,
jævnfør surrealisternes manifeste fordring om ikke at lade sig begrænse af det umiddelbart
realistiske, men at lade fantasien spille med og give plads for det sur-reale i opfattelsen og
beskrivelsen af virkeligheden. Og selvom målet er at sætte alle sanser fri, gælder denne frigørelse, når det kommer til stykket, primært synssansen. Dette hænger også sammen med
det surrealistiske ønske om at lade drøm og virkelighed smelte sammen. Selvom surrealisterne læser Freud og med ham vel også opfatter drømmen som sprogligt struktureret, så
er det manifeste drømmeindholds elementer tit af visuel karakter (der kan selvfølgelig også
indgå egentlige ord eller tale) – i det mindste indtil de gennem analysen bliver afkodet.
Drømmen og hallucinationen forbindes derfor ofte med noget primært visuelt.
For det andet synes de surrealistiske poetiske billeder meget visuelle, fordi de er ‘maleriske’. De appellerer til vores fantasi og forestillingsevne. Er så uventede, morsomme eller
groteske, at vi må “se dem for os” for at kapere dem. Sætningen “bogen er på bordet” frem-

46 Aragon siger om Klee, at han besidder “den nåde, som er poeternes” / “la grâce, qui est celle des
poètes” (Aragon 1981, 19). Som motto til sine Klee-digte har Aragon i øvrigt følgende citat af Klee:
“Kunsten gengiver ikke det synlige, / den gør synlig” / “L’art ne restitue pas le visible, / il rend visible” (Aragon 1981, 228).
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kalder ikke noget særlig stærkt indre billede, mens sætningen “næsehornet er på bordet”
gibber lidt, ligesom når Aragon i Le paysan de Paris pludselig lader en havfrue svømme
rundt i et butiksvindue. Havfruen og næsehornet er på et forkert sted.47
	I surrealismen griber denne type billeder tilbage til Comte de Lautréamonts voldsomme billedunivers. Når Ernst laver en visuel collage med en storøjet blæksprutte, så
skal man ikke have læst meget Lautréamont for at kende dens forlæg i hans beskrivelser
af silkeøjede blæksprutter, og Ernsts blæksprutte-collage kan således ses som en omvendt
ekfrase.48 Aragons havfrue og Lautréamonts silkeøjede blæksprutte har som poetiske billeder så stærke visuelle kvaliteter, at vi ser dem for os, men dette gør dem ikke i sig selv
til ekfraser. Hvis ekfrasebegrebet skal bevare en vis specificitet, må vi følge Heffernan så
langt, at ekfrasen kræver en forholden sig til noget, at ekfrasen spiller op mod et andet
medium (reelt eller forestillet). Derfor kan man ikke generelt kalde surrealisternes poetiske
billeder for ekfraser, hvor visuelt appellerende de ellers er. De poetiske billeder benytter sig
af mange af de samme strategier, som man kender fra den visuelle surrealisme,49 herunder
ikke mindst at lade heterogene elementer mødes på steder, hvor man mindst forventer det.
Men jævnfør Heffernan er der netop her tale om piktorialisme og ikke om ekfrase.

Ægte ekfrase – Aragons talende skulptur
Det er dog muligt at finde en helt ‘ægte ekfrase’ i Heffernans forstand i Aragons Le paysan
de Paris. På en natlig vandring gennem en af byens parker fanges fortællerens blik af “et
sært genfærd” (“un numéro fantôme”):
Dér i det første græs er der en nøgen mand, som løber ubevægelig mod afgrunden. Det er hans fuldstændige ufølsomhed for aftenluften, der gør, at man anta47

Sjölin hævder, at følelsen af dépaysement er meget stærkere i visuelle billeder end i tekstuelle: “Det
verbale billede har en forholdsvis abstrakt natur, hvor baggrunden let overses. Det visuelle billede
har derimod en konkrethed, som gør det sværere, for ikke at sige umuligt, at se bort fra helheden
som det løsrevne element er placeret i.” / “The verbal image has a comparatively abstract nature,
where the background is easily disregarded. The visual image does, however, have a concreteness
which makes it more difficult, not to say impossible, to disregard the totality into which the detached elements are placed.” (Sjölin 2001, 110). Han har sikkert ret i denne påstand, men som de
surrealistiske poetiske billeder klart demonstrer, kan også sproglige elementer give en stærk følelse
af at være placeret uden for normal kontekst og påvirke den nye sammenhæng, de indgår i.

48 For Lautréamonts blæksprutte med silkeblik, se Les Chants de Maldoror, 1. sang (Lautréamont
2001, 31).
49 Det er en bevægelse, der går begge veje mellem kunstarterne – Ernst adapterer således også Lautréamonts tekstuelle teknikker til sin billedkunst. Se afsnittet “Tekstuel collage og poetiske billeder”.
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ger, at han er af bronze. Hermed forstår man, hvordan, ved hvilket mysterium,
mennesket altid har knyttet sine guddommelige repræsentationer til billedet af
menneskekroppen [...] O styrken af en nat fremstillet i bronze, sort afgrund af de
døde øjne rettet en smule over jorden, spøgelsernes negering af fornuften, viljens
sammenbrud for disse fødder faststøbt til deres klippe. (Aragon 1998, 186-187)50
Heffernan skriver i sin analyse af Homers ekfrastiske beskrivelse af Achilleus’ skjold, at
Homer her dels minder os om forskellen på medierne ved at fremhæve skjoldets materiale,
og dels animerer den visuelle kunsts fikserede figurer ved at gøre billedets enkle øjeblik til
et narrativ af på hinanden følgende handlinger. Denne narrative respons på billedets stasis
er ifølge Heffernan kendetegnende for ekfraser fra Homer til vor tid. Dette gælder også for
Aragons ekfrase: Aragon lader skulpturen løbe ubevægelig mod afgrunden og understreger
hermed, paradoksalt, på en gang en processuel bevægelse og skulpturens fastfrossethed.
Også materialet fremhæves: dels eksplicit ved at påpege, at man må antage, manden er af
bronze, dels implicit og dobbelttydigt, når der tales om øjnenes afgrund – hvilket dels bliver en beskrivelse af statuens blik, dels en påpegning af bronzestatuers tomme øjenhuler.
	Ifølge Heffernan indebærer ekfrase prosopopeia, eller den retoriske teknik til at give
et tavst objekt stemme (jf. Heffernan 1993, 6). I Le paysan de Paris får det tavse billede
også stemme. Oven i købet helt bogstaveligt. Mere end 4 sider er dedikeret til en passage
med overskriften “Statuens tale” (Aragon 1998, 189-194)51. Her taler statuen om dette og
hint, herunder en del om statuers forhold til gud. Denne tale vil dog ikke blive behandlet
nærmere her, da det hurtigt ville føre os langt væk fra ekfrase-diskussionen. Vi skal i stedet
se på en række andre forhold mellem ord og billede i surrealismen, hvor det er mindre
entydigt, om der virkelig er tale om ekfrase.

Den kønnede ekfrase i Le paysan de Paris
Foruden glæden ved ekfrasens manifeste karakter er noget af det, der fascinerer Heffernan
ved ekfrasen – helt i tråd med W. J. T. Mitchells læsning af den – at den ofte er så “kønnet”.

50	Originalcitat: “[...] C’est dans la première herbe un homme nu qui court immobile vers l’abîme. Sa
grande insensibilité à l’air du soir fait qu’on le croit de bronze. Voici que l’on saisit comment, par
quel mystère, l’homme a toujours lié ses représentations divines à l’image du corps humain [...] O
force d’une nuit figurée dans le bronze, noir précipice des yeux morts creusés un peu plus haut que
terre, disqualification de la raison par les spectres, effondrement de la volonté à ces pieds scellés à
leur roc.” (Aragon 1998, 186-187).
51	Originalcitat: “Discours de la Statue” (Aragon 1998, 189-194).
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Det vil sige, at der i ekfrasen udspiller sig en kamp mellem mandlige og kvindelige blikke,
at den maskuline beskuer gennem sin tale forsøger at kontrollere det både tiltrækkende og
truende kvindelige billede (jf. Heffernan 1993, 1). Denne kamp ser man i høj grad udspillet i den surrealistiske kunst og litteratur, og gennem de seneste 20 år har netop dette været
et af hovedfokuspunkterne i surrealismeforskningen, ikke mindst gennem en lang række
feministiske læsninger.52 Konklusionen er generelt, at det mandlige surrealistiske blik er
reducerende (og langt hovedparten af surrealisterne i 1920’erne og 30’erne var mænd), at
“kvinde” ikke er andet end et objekt, en idealiseret Anden. At det forholder sig sådan, er
efterhånden både sikkert og vist – men det gør det ikke nødvendigvis uinteressant, slet ikke
i ekfrase-perspektiv.
Vi skal se nærmere på et eksempel fra Aragons Le paysan de Paris, nærmere bestemt
den del, der hedder “Le Passage de L’Opéra”, der beskriver et fortæller-jegs vandring gennem en lille overdækket passage i Paris. Stykket er skrevet i 1924, dvs. samme år som det
første surrealistiske manifest. Ifølge manifestet er det surrealisternes mål at udtrykke tankens diktat uden fornuftens indblanding.53 Dette mål bliver gentaget i forordet til Le paysan de Paris. Fortælleren siger, at han allerede har udelukket fornuften fra sine drømme,
og at han er nået til et punkt, hvor disse drømme er ved at blive blandet med de åbenbare
virkeligheder: “nu er her kun plads til mig”, siger han (Aragon 1998, 13)54. Det må vi huske
på, når fortælleren i “Le Passage de l’Opéra” siger: “Lad os gå en tur ned gennem denne
Passage de l’Opéra, som jeg taler om, og se nærmere på den” (Aragon 1998, 22)55. Han
foreslår ikke en beskrivelse af, hvordan Passagen virkelig er, men af, hvordan han opfatter den, af hans subjektive perception af den. Selv når vi bliver præsenteret for en lang,

52

Fx Caws (red.): Surrealism and Women, 1991; Chadwick (red.): Mirror Images – women, surrealism,
and self-representation, 1998; Conley: Automatic woman – The Representation of Woman in Surrealism, 1996; Rosemont (red.): Surrealist Women, 1998.

53

Bretons definition af surrealisme: “SURREALISME, subst. fælleskøn. Psykisk ren automatisme,
hvorved man sætter sig for, mundtligt, skriftligt eller på enhver anden måde, at udtrykke tankens
virkelige funktion, tankens diktat, uden nogen kontrol fra fornuftens side, og udenfor enhver æstetisk eller moralsk interesse” (Breton 1972, 36) / “Surréalisme, n. m. Automatisme psychique pur
par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le
fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la
raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale” (Breton 2000a, 36).

54	Originalcitat: “il n’y a plus de place ici que pour moi” (Aragon 1998, 13).
55	Originalcitat: “Que l’on se promène dans ce passage de l’Opéra dont je parle, et qu’on l’examine”
(Aragon 1998, 22).
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detaljeret beskrivelse af en dame, der sælger lommetørklæder, og det synes at bygge på en
realistisk observation, så følger fortælleren straks op på det med at sige, at det hele er noget,
der foregår i ham selv. Og han siger om beskrivelserne, at
det er mine egne indre grænser, ideelle anskuelser, som kommer af mine love,
af mine måder at tænke på, man må klynge mig op, hvis denne passage er noget
som helst andet end en metode til at løsrive mig fra visse bånd, et middel til at nå
hinsides mine kræfter og ind på et endnu forbudt område. Lad den da antage sit
sande navn [...] Drømmenes Passage de l’Opéra. (Aragon 1998, 109)56
Fortællerens beskrivelse af spadsereturen gennem drømme-passagen er et forsøg på at skildre tankerne ucensureret. Det, han ser, har ofte karakter af hallucinationer; det er en blanding af drøm og virkelighed, og kvinder viser sig hurtigt at spille en væsentlig rolle. Når
fortælleren siger, at han ønsker at åbne sine sanser, så er det første, han ønsker at gøre, at se
på de kvinder, der går forbi, og røre ved hver eneste af dem. For ham er “kvinder som store
stykker glimmer, lysglimt som endnu ikke er afklædt deres pels, strålende og bevægelige
mysterier” (Aragon 1998, 12)57. Og han ser kvinder over det hele: vulgære, beskidte skøger
og guddommelige blondiner. De er alle objekter for hans maskuline blik, objekter for det
observerende “jeg”.
Vi skal nu se lidt nærmere på to af de mest bemærkelsesværdige kvinder, som fortæller-jeget møder, nemlig en syngende havfrue og en guddommelig blondine. Den første ser
han i vinduet i en stokkebutik (jf. Aragon 1998, 29). Der er et undersøisk lys, som der ikke
er nogen fysisk forklaring på. Stokkene balancerer som tang, og han ser en svømmende
form, en lille kvinde med håret i uorden, hvis fingre griber om stokkene: “Hendes hår var
slået ud, og hendes fingre greb nu og da om stokkene. Jeg troede først, at det var en havfrue
i ordets mest gængse betydning” (Aragon 1998, 31)58. Han tror altså, han har at gøre med
en havfrue – havfruer, ikke mindst Melusine, var et yndet motiv for surrealisterne, se fx

56	Originalcitat: “ce sont des limites intérieurs de moi-même, des vues idéales que j’ai de mes lois, de
mes façons de penser, et je veux bien être pendu si ce passage est autre chose qu’une méthode pour
m’affranchir de certaines contraintes, un moyen d’accéder au-delà de mes forces à un domaine encore interdit. Qu’il prenne enfin son véritable nom [...] Passage de l’Opéra onirique.” (Aragon 1998,
109)
57	Originalcitat: “ce sont de grands morceaux de lueurs, des éclats qui ne sont point encore dépouillés
de leurs fourrures, des mystères brillants et mobiles” (Aragon 1998, 12).
58	Originalcitat: “Ses cheveux s’étaient défaits et ses doigts s’accrochaient par moments aux cannes.
J’aurais cru avoir affaire à une sirene au sens le plus conventionnel de ce mot.” (Aragon 1998, 31).
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også Bretons Nadja – men det viser sig dog ved nærmere eftersyn at være en kvinde, der er
iført en skæl-agtig nederdel og er nøgen til det lavtsiddende bælte. Fortælleren genkender
hende nu som en tysk prostitueret, han engang har mødt, og som sang hele natten. Hun
synger stadig. Han undrer sig over, hvad hun kan gøre dér, men råber fascineret mod vinduet “Idealet!” – hun bliver forskrækket, der går en krampetrækning (konvulsion) gennem
udstillingsvinduet, stokkene vælter rundt, og lyset dør med lyden af havet. Da han senere
kommer tilbage til stokkehandlerens vindue, er alt normalt. Der er også et vindue med
piber, og her ligger en pibe formet som en havfrue (jf. Aragon 1998, 33).
Den anden kvinde er en Medusa-figur, hun er blond og har slangehår. Fortæller-jeget
ser hende inde hos en damefrisør, og fra den rå beskrivelse af de gadeprostituerede kommer
nu en længere poetisk passage, en længere hyldest til blondinen, hvor han over adskillige
sider priser blondiner for at være alt fra hysteriet, til spejlets sang og hukommelsen (jf. Aragon 1998, 51-54). I lighed med havfruen fra tidligere, er denne kvinde ikke helt almindelig.
Hun er ligeledes del af en hallucination:
Et øjeblik så jeg hendes skuldre: et edderkoppespind skjulte dem. Derpå var det
hendes hår, der forsvandt under et stort rødbrunt insekt. En guldsmed gjorde
bytte lidt længere nede end bæltestedet. (Aragon 1998, 53)59
Fortælleren ser på disse kvinder og mange andre. Nær enden af passagen går han ind på
et bordel og vælger en pige. Han beskriver den seksuelle akt som en slags masturbation (jf.
Aragon 1998, 130), men det synes ikke blot at være den seksuelle akt, der er masturbatorisk
for vores fortællerjeg: hele spadsereturen gennem passagen har været det. Det, der reflekteres i de vinduer, han går og kigger ind ad, er ham selv og hans eget begær. Kvinden er et
objekt, et spejl, den Anden – helt som de feministiske læsninger konkluderer. Han søger og
finder sig selv i beskrivelsen af den Anden.
Kvinden tjener som middel til selvudforskning på flere måder. Passagen er fra starten
beskrevet som undersøisk. Vi bliver ledt ned under overfladen, ned i dybet. Først hører vi
om “hele faunaen af fantasier og deres havvegetation” (Aragon 1998, 20) 60. Så bliver passagen et menneskeligt akvarium, og lidt senere ser fortælleren pludselig et grønligt, nærmest undersøisk lys fra stokkebutikkens vindue, hvor han altså får øje på den svømmende

59	Originalcitat: “Un instant je vis ses épaules: une toile d’araignée le déroba. Puis ce fut le tour aux
cheveux de disparaître sous un gros insecte marron. Une libellule butinait un peu plus bas que la
ceinture” (Aragon 1998, 53).
60	Originalcitat: “[t]out la faune des imaginations, et leur végétation marine” (Aragon 1998, 20).
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kvinde. Også den guddommelige blondine er i en undersøisk verden. Det er “hele havet i
Passage de l’Opéra” (Aragon 1998, 31) 61. Menneskelige fantasier såvel som kvinder er altså
stærkt forbundet med det undersøiske, som jo er en velkendt metafor for det ubevidste.
Luce Irigaray spørger et sted, angående kvindens plads i vestlig filosofi: “Har kvinde et
ubevidste eller er hun det ubevidste” (Conley 1996, 1) 62. Som det gerne skulle fremgå af
ovenstående, så er det implicitte svar i Le paysan de Paris, at kvinden er det ubevidste.

Ekfrase som masturbationsakt
I ekfrastisk poesi har den verbale fremmaning af det kvindelige billede, ifølge W. J. T. Mitchell, overtoner af pornografisk skrivning og masturbationsfantasier: den mandlige poet
eller læser kæler for det ekfrastiske billede og giver sig hen til nydelsen ved voyerisme (jf.
Mitchell 1994, 168). Jeg mener, at det netop er, hvad vi er vidne til i Le paysan de Paris.
Det er den gamle historie om kunstneren, der kæler for sin egen skabning, oven i købet
med direkte reference, når det bliver sagt om mennesket: “Denne åndens masturbator har
kun øje for sig selv, når han reproducerer sine generiske træk i ler eller marmor eller metal”
(Aragon 1998, 187) 63. Vi finder det også i S/Z, hvor Roland Barthes ser skulptørens modelleren som et symbol på masturbation (jf. Barthes 1972, 94), og vi finder det meget subtilt
og sofistikeret i Ovids Metamorfoser. Her får vi fortalt, at Pygmalion, som er forelsket i sin
egen skabning, statuen Galatea, kærtegner Galatea igen og igen og så til sidst: “Det var en
krop! Han mærkede pulsen banke under sin tommelfinger” (Ovidius 1984, 84) 64. Det inter
essante i denne kontekst er, at pulsen dunker under hans tommelfinger. Det er almindelig
kendt, at man ikke kan føle en anden persons puls med tommelfingeren, fordi ens egen

61	Originalcitat: “[t]out la mer dans le passage de l’Opéra.” (Aragon 1998, 31).
62	Originalcitat: “Does woman have an unconscious or is she the unconscious” (Conley 1996, 1).
63	Originalcitat: “ce masturbateur de l’esprit n’a jamais en vue que soi-même quand avec la glaise, ou
le marbre, ou le métaux, il reproduit ses traits génériques” (Aragon 1998, 187).
64 Jeg har konsulteret fire forskellige oversættelser (danske og engelske), hvor “pollice” blot var oversat
med finger, men ordet betyder specifikt tommelfingeren. En simpel ordret oversættelse i overensstemmelse med dette: “elskeren strøg objektet igen og igen. Det var en krop! Han følte pulsen
banke under sin tommelfinger” / “rursus amans rursusque manu sua vota retractat. corpus erat!
saliunt temptatae pollice venae” (Ovidius 1984, 84). Få linjer over dette citat er tommelfingeren
også blevet brugt til at forme voks. Dette iøjnefaldende fokus på en bestemt finger bliver hverken
kommenteret i de konsulterede oversættelser eller af Peter Brooks, der i Body Work læser på netop
denne passage (i en oversættelse, hvor der rent faktisk står “thumb”) (jf. Brooks 1993, 23-24).
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puls banker i den. Det, man mærker, er rent faktisk ens egen puls. Det, Pygmalion mærker,
er sig selv – ligesom fortælleren i “Le Passage de l’Opéra”.
	Ikke desto mindre er de kvinder, som bliver skabt i Le paysan de Paris, meget forskellige fra den bløde og modtagende Galatea. Idealet er ikke en klassisk, statisk skønhed, men
en konvulsivisk skønhed: dansende, foranderlig og farlig. Dette er også en af forklaringerne
på, hvorfor Medusa og Melusine – perverse og seksuelt tvetydige som de er – er så ofte sete
figurer i surrealistisk litteratur. Kvinderne er objekter for det mandlige begær i surrealismen, men samtidig er der også en længsel efter kvinder, der indtager subjekt-positionen,
falliske kvinder, der tager initiativet. Også Mitchell finder en sådan ambivalens i de klassiske eksempler på ekfrase. Han observerer, at det, han kalder det ekfrastiske håb – dvs. at
det smukke billede er nærværende for tilskueren – sjældent optræder uden at være blandet
med en ekfrastisk frygt. Som eksempel nævner han Shellys Medusa, som anvender og
omvender magten i det ekfrastiske blik, idet hun selv er portrætteret som stirrende, måske
ligefrem i stand til at se tilbage på poeten. Udtrykt i Shellys Medusa er altså både det utopiske begær i ekfrase og dets modbegær eller modstand – frygten for at blive paralyseret og
stum konfronteret med det magtfulde billede (jf. Mitchell 1994, 172). Heffernan udtrykker
det simpelt i Museum of words:
Ekfraser taler ikke bare om kunstværker, men også til og for dem. [...] Ved at tale
tilbage til og kigge tilbage på den mandlige beskuer udfordrer billederne, der har
fået stemme gennem ekfrase, det mandlige bliks kontrollerende autoritet og det
mandlige ords magt. (Heffernan 1993, 7) 65
Og det kvindelige blik og den kvindelige stemme har en central betydning for mødet
med den Anden i “Le Passage de l’Opéra”. Den prostituerede i bordellet kigger på fortælleren og ler:
Døren åbnes og kun iklædt sine strømper kommer pigen, som jeg har valgt,
nærmere, indladende. Jeg er nøgen, og hun ler, fordi hun kan se, at hun behager
mig. (Aragon 1998, 128) 66

65	Originalcitat: “Ekphrasis speaks not only about works of art but also to and for them. [...] In talking
back to and looking back at the male viewer, the images envoiced by ekphrasis challenge at once
the controlling authority of the male gaze and the power of the male word.” (Heffernan 1993, 7).
66	Originalcitat: “La porte s’ouvre, et vêtue seulement de ses bas, celle que j’ai choisie, s’avance, minaudière. Je suis nu, et elle rit parce qu’elle voit qu’elle me plaît.” (Aragon 1998, 128).
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Hele vejen gennem passagen har fortælleren været en voyeur, der har spejlet sit begær i
kvindernes falliske attributter (fiskehalen, stokkene, guldsmeden, slangerne...) og har kælet
med disse billeder. Den prostituerede opsummerer alle kvinderne, han har set: hun er lille
som havfruen, blond som kvinden i frisørsalonen, beskidt som gadeluderne. Men der er
den forskel, at hun ikke bare bliver observeret, hun ser, og hun griner ved synet af hans lem.
Dette blik og denne latter gør ham dog ikke stum, som Mitchell foreslår. Efter beskrivelsen
af de indledende manøvrer på bordellet følger der en lang brændende tale for prostitution
– vi får talen i stedet for samlejet. Når vi til sidst vender tilbage til den seksuelle akt i bordellet, siger fortælleren:
Kvinden accepterer føjeligt mine ønsker, og forudser dem, og pludselig depersonaliserer hun mine instinkter, griber ligefremt ud efter min pik og kræver ligefremt af mig, hvad hun godt kan lide. (Aragon 1998, 128) 67
Hele scenen – fra latteren til nu – må ses som det narrative klimaks i “Le Passage de
l’Opéra”. Klimakset kommer i det øjeblik, han bliver set, han er depersonaliseret, og han er
et objekt. Den prostituerede opfylder hans ønsker, men hun tager også initiativet og kræver
det af ham, som hun kan lide. Dette har været hans mest potente fantasi.68 Øjeblikket, hvor
han bliver objektiviseret, er det han har længtes efter, og kort herefter slutter hans vandring
gennem Passage de l’Opéra.
Er der så virkelig tale om ekfrase i dette eksempel, eller er vi for langt fra Heffernan?
Jeg vil mene, at vi har at gøre med en ekfraselignende strategi, ikke mindst fordi kvinden
optræder som en visuel repræsentation af det ubevidste. For Aragon er kvinden altid allerede et billede. Hun er ikke noget individ i sig selv, men et produkt, et objekt, et kunstværk.
Og oven i købet er hun mytisk, jævnfør henvisningerne til Medusa og Melusine, hvori der
også ligger referencer til kunsthistoriske fremstillinger af disse. Alt dette giver flere af de
samme spil, som gør sig gældende for ægte ekfraser: At se og blive set. At italesætte og blive
italesat.

67	Originalcitat: “La femme épouse docilement mes volontés, et les prévient, et, dépersonnalisant tout
à coup mes instincts, désigne avec simplicité ma queue, et me demande avec simplicité ce qu’elle
aime.” (Aragon 1998, 128).
68	I overensstemmelse med dette siger Aragon i “Recherches sur la sexualité. Part d’obejctivité, détermination individuelles, degré de conscience” som privatperson – men dog i videnskabens tjeneste
– at det, der ophidser ham mest, er “idéen om kvindens nydelse”/“L’idée de la jouissance de la
femme” (La Révolution Surréaliste, 1975, nr. 11, 1928, 39).
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Ekfrastiske collagetitler
Forholdet mellem ord og billede er yderst interessant og komplekst i surrealismen. Ikke
mindst i surrealisternes egen selvforståelse. Ser vi igen på Ernsts visuelle collager, så består
de foruden den egentlige collage også af en titel, som hos Ernst spænder fra få ord til hele
digte. Aragon skriver om disse tilknyttede tekster, at de ikke bare er kommentarer til billedet, men også tilføjelser, der fuldstændiggør det, og at de kan det samme som de visuelle
collager (jf. Aragon 1965a, 31). Som læser og beskuer er det selvfølgelig klart, at der er tale
om forskellige medier, og der opstår en spænding og betydningsudveksling mellem titel og
billede. Werner Spies formulerer dette forhold præcist:
billedet hører sammen med titlen og kan kun forstås i kraft af den, ganske som
titlen kun giver mening i sammenhæng med billedet. Således fungerer billede
og tekst [...] som to tegnsystemer, der kun i kombination er i stand til at afgive
deres betydning, idet denne er afhængig af foreningen af to medier. [...] Ordene
i hans titler forbliver uadskillelige fra kompositionerne – de er integrerede dele af
en helhed. (Spies 1991a, 62) 69
Vi skal i det følgende se nærmere på relationen mellem collage og titel hos Ernst, og specifikt på titlernes ekfrastiske kvaliteter, som et sidste eksempel i afprøvningen af ekfrasens
grænser i surrealistisk kontekst.

Titlens betydning
Som grundlag for og opspil til diskussionen af titlernes forhold til de visuelle collager må vi
først se lidt nærmere på, hvad der betegnes som titler, og hvordan disse generelt forholder
sig til værker. Denne titelteoretiske afsøgning vil primært tage udgangspunkt i tre artikler,
der er centrale inden for feltet: John Fisher: “Entitling”, 1984, Jerrold Levinson: “Titles”,
1985, og Hazard Adams: “Titles, Titling, and Entitlement To”, 1987.
John Fisher har to hovedpointer i sin artikel: 1) “en titel er et karakteristisk betegnende
individuelt navn for et værk, en betegner, som søger at skelne dette værk fra alle andre”

69	Originalcitat: “the image belongs with the title and can be understood only in terms of it, just as
the title makes sense only in conjunction with the image. Hence image and text [...] function as two
systems of signs capable of signifying content only in combination, depending on a unification of
two media [...] The words in his titles remain inseparable from the compositions – they are integral
parts of a whole” (Spies 1991a, 62).
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(Fisher 1984, 289)70. Dvs. at Olie på lærred ikke kan være en titel, ligesom Symfoni nr. 2
heller ikke kan, hvor nyttige disse termer end ellers kan være. 2) “Titelgivningens formål er
udelukkende hermeneutisk: titler er navne, der fungerer som guider for fortolkning” (Fisher
1984, 288)71. Ifølge Fisher er formålet med titler således at identificere, men de gør også
mere end det: De er navne, men navne med det formål at tillade fortolkende diskurs (jf.
Fisher 1984, 292).
Titler har indflydelse på fortolkningen. De fortæller os, hvordan vi skal se på eller lytte
til et værk, hvilket betyder, at forskellige titler til et værk vil påvirke tolkningen af det (jf.
Fisher 1984, 292). Fisher siger, at de fleste værker åbner mulighed for en række acceptable
titler (jf. Fisher 1984, 287), og her synes det ikke at betyde noget for Fisher, hvem der laver
titlen. Han går mere op i titlens “kvalitet”, hvorvidt den er vejledende eller vildledende i
forhold til billedet. Til denne vurdering af titlens “kvalitet” kan man indvende, at der i
bedømmelsen af “kvaliteten” allerede er en tolkning. Men Fischer siger altså:
En god titel vil guide beskueren i hans søgen efter, hvordan værket skal udlægges. Et element i en dårlig titel er, at den vildleder. [...] Generelt tenderer realistiske titler til abstrakte værker til at vildlede, ligesom abstrakte titler til realistiske
værker. (Fisher 1984, 296)72
I Levinsons artikel er hovedsynspunktet, at en titel ikke bare er en label, der gør det muligt
for os at referere til værket og skelne det fra andre værker, men at et kunstværks titel er en
signifikant del af værket, som hjælper med til at bestemme dets karakter (jf. Levinson 1985,
29) – hvilket må siges at være helt på linje med det ovenstående citat af Werner Spies. For
Levinson er titler dele af værkets struktur, og han understreger, at vi som objektive kritikere
ikke kan vælge og vrage mellem delene i et kunstværk og kun behandle det, vi ønsker,73

70	Originalcitat: “a title is a distinctive designative individual name for a work, a designator which seeks
to distinguish this work from all others.” (Fisher 1984, 289)
71	Originalcitat: “The unique purpose of titling is hermeneutical: titles are names which function as
guides to interpretation” (Fisher 1984, 288).
72	Originalcitat: “A good title will guide the observer in his quest of how to construe the work. One
feature of a bad title is that it misleads. [...] In general, realistic titles for abstractions tend to mislead,
as do abstract titles for realistic works.” (Fisher 1984, 296).
73

Man kan her indvende, at en tolkning aldrig kan behandle alle aspekter ved et værk, og at det, man
ender med at behandle, i sidste ende oftest vil følge ens ønsker og interesser. Levinsons argument
synes derfor noget naivt eller i det mindste yderst idealistisk, uden at jeg hermed plæderer for, at
man læser bevidst tendentiøst.
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hvilket også betyder, at vi ikke kan ignorere en titel givet af kunstneren (jf. Levinson 1985,
33). Og det er kun titler givet af kunstneren, som Levinson beskæftiger sig med. Det er,
hvad han kalder sande titler. Levinson definerer en sand titel som en, der er givet af kunstneren omkring det tidspunkt, hvor værket er blevet skabt (jf. Levinson 1985, 33). Sådanne
titler kan forholde sig til værket på forskellig vis, og Levinson opstiller i den forbindelse en
taksonomi på syv punkter:
1) Neutrale titler: Fx Macbeth (Shakespeare). Titelindholdet synes identisk med værkindholdet. Titlen tilføjer ikke noget (jf. Levinson 1985, 34).
2) Understregende (eller fremhævende) titler. Fx Skriget (Munch). Man kan også se skriget på lærredet, men titlen er ikke helt redundant: den gør værkets udsagn stærkere
(jf. Levinson 1985, 34-35).
3) Fokuserende titler. Fx Ulysses (Joyce). Titlen sætter her fokus på Leopold Bloom, hvor
det ellers næsten lige så godt kunne have været på de andre hovedpersoner, Stephen
og Molly (jf. Levinson 1985, 35).
4) Underminerende (eller modstandsgivende) titler. Ofte opfattes de som ironiske, men
kan fx også være sort humor (jf. Levinson 1985, 35-36).
5) Mystificerende titler. Titler som ikke synes at have nogen forbindelse til billedet. Ifølge Levinson yndet blandt dadaister og surrealister. Fører os til at opdage eller måske
opfinde en forbindelse. Et element af ren fantasi er ofte både motivation og resultat
(jf. Levinson 1985, 36).
6) Entydighedsskabende titler eller specificerende titler. Hvis værkets indhold er flertydigt, kan titler tjene til at fiksere eller fremhæve en tolkning frem for en anden, og
hermed give værket et mere determineret indhold end det ellers ville have haft (jf.
Levinson 1985, 36).
7) Alluderende titler (denne kategori kan godt indgå i de ovenstående kategorier). Titler
der alluderer til andre værker, andre kunstnere, historiske begivenheder osv. Fx. Ulysses (Joyce) (jf. Levinson 1985, 37).
Mere overordnet kan disse kategorier, ifølge Levinson, siges at udfylde tre forskellige funktioner i forhold til værket:
a)	Referentielle titler: benævner og letter omgang med værket; herunder de neutrale titler.
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b) Fortolkende titler: bekendtgør eller støtter en fortolkning af værket som et hele på en
rimelig skarp, central måde; herunder de understregende, fokuserende, entydighedsskabende og alluderende samt den ironiske variant af de underminerende titler.
c) Tilføjende titler: bidrager med mening i kraft af at være elementer som en altomfattende tilgang til værket ikke kan ignorere, men uden selv at foreslå fortolkninger eller
give en nøgle; herunder de mystificerende titler og varianter af de underminerende
titler (jf. Levinson 1985, 37).
Når der her er redegjort for Levinsons kategorier, er det ikke ment som et opråb til at
indplacere enhver titel i dem. De er medtaget for at illustrere, at titler kan spille sammen
med værker på mangfoldige måder, hvilket ofte overses. Det specifikke forhold mellem et
bestemt værk og dets titel ekspliciteres ofte ikke, fordi titler, som en del af værkets paratekst,
indgår og afkodes selvfølgeligt og ubevidst.
I sin artikel “Titles, Titling, and Entitlement To” kommenterer Adams begge de tidligere nævnte artikler. Mens hans roser Levinsons artikel for at være den mest komplette
og subtile teori om titler, har han især to problemer med Fishers artikel: Dels at Fisher
ikke konsekvent accepterer, at titler er dele af kunstværker, dels at Fisher ikke sætter spørgsmålstegn ved, om alle og enhver kan skabe et værks sande titel (jf. Adams 1987, 9-10). For
Fisher synes det som sagt underordnet, hvem der har lavet en titel, men, siger Adams, det
gør en forskel, da titlen er del af værkets interne relationer. Adams mener, at den eneste
måde at afgrænse, hvad der er en sand titel, er at gå tilbage til Levinsons forståelse af “sand
titel” og identificere titler med kunstnerens intention (jf. Adams 1987, 12). Adams mener
altså som Levinson, at et værks eneste sande titel er den “som forfatteren har givet”, og
mener følgelig, at en sand titel altid må være en integreret del af værket (jf. Adams 1987,
10). Titler givet til værker af andre end kunstneren – som Mona Lisa eller Las Meninas
– er ifølge Adams ikke rigtige titler, men labels, betegnelser og ofte fortolkninger, uden at
være egentlige guider til fortolkning (jf. Adams 1987, 12). Hermed frasorterer Adams en
lang række titler, som Fisher ville være godt tilfreds med, men til gengæld udvider Adams
på andre punkter, hvad der kan gælde som en titel. Hvor Fisher fx afviste, at Symfoni nr.
2 kunne være en titel, fordi den ikke hjælper os til at skelne et værk fra et andet, så mener
Adams, at genretitler, der indeholder numre eller tal, kan have mere end en klassifikatorisk
betydning. Det vigtige er ikke titlens forskel fra andre titler, men dens specifikke relation
til resten af værket. En genretitel som Symfoni nr. 2 kan tvinge lytteren til at overveje noget
som en symfoni, som hun ellers ikke ville have overvejet som en symfoni. Det samme gæl-
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der Olie på lærred. Olie på lærred kan ifølge Adams også være en titel, der møder Fishers
kriterium om at virke som guide til fortolkning, idet Olie på lærred fremhæver værkets
materiale og tillægger dét betydning, snarere end billedets “indhold” (jf. Adams 1987, 11).
Lignende gør sig gældende for en titel som Jackson Pollocks No. 14. Titlen antyder, at det
vigtigste her er male-handlingen, og at maleriets betydning ligger i dets plads i en sekvens
af ubeskrevne eller uforklarede handlinger (jf. Adams 1987, 15). Titlen Uden titel, som også
kunstnere selv har givet til værker, kan være udtryk for, at kunstneren søger at undgå, at
sproget dominerer over de plastiske former, men samtidig accepterer, at beskueren allerede
er lingvistisk situeret, at værket har en lingvistisk relation, og at det såkaldte objekt er i en
lingvistisk relation (jf. Adams 1987, 13). Fisher talte om titlen som en guide for fortolkningen, men Adams påpeger, at det i mange moderne værker ofte også virker den anden vej
rundt: at resten af værket er en guide til fortolkning af titlen (jf. Adams 1987, 12). En sådan
vekselvirkning finder man ofte hos Max Ernst.

Ernsts collagetitler – læsning af Dada-Degas
Ernst opererer med flere forskellige typer titler: nogle ganske korte, andre lange og beskrivende, og endnu andre er absurd mystificerende og skrevet af andre end Ernst selv (sidstnævnte behandles i afsnittet „Fatagaga-collager“). Et eksempel på en af de korte collagetitler er Dada-Degas, 1920/21, hvor inskriptionen på collagen i sin helhed lyder: Dada Degas
Par Dada Max Ernst Tricoteur 74 [#12]. Ifølge Levinson vil dadaistiske og surrealistiske titler
oftest være “mystificerende”, men som vi skal se, er dette sjældent tilfældet hos Ernst. La
chambre à coucher de Max Ernst cela vaut la peine d’y passer une nuit, som tidligere er blevet behandlet, kan således siges at være en understregende titel, mens Dada-Degas i Levinsons taksonomi kunne indplaceres som en alluderende titel, der overordnet er fortolkende:
Vi har her en eksplicit reference til Degas’ skildringer af heste i bevægelse tilsat dada-collageelementer. Ud over balletpiger var Degas yderst optaget af væddeløbsheste og jokeyer
og skildrede dem hyppigt i såvel maleri som bronze- og voksskulpturer. Titlen hjælper os
til at komme i tanke om Degas, hjælper os til at se allusionen. For selvom Ernsts collage
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Aragon skriver om denne collage i “Max Ernst, peintre des illusions”: “De moderne ekvivalenter
som Max Ernst har givet til Degas og Gauguin er måske de mest repræsentative billeder, ja jeg vil
sige de mest betydningsfulde i denne epoke. Ved at se på dem forstår man det nye felt, der åbner
sig for malerne”/ “Les équivalent modernes que Max Ernst a donnés de Degas et de Gauguin sont
peut-être les tableaux les plus représentatifs, je veux dire les plus significatifs de cette époque. On
comprend à les voir quel champ nouveau s’ouvre aux peintres.” (Aragon 1965a, 30).
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ligesom Degas’ billeder indeholder jokeyer til hest, er æstetikken hos Ernst så anderledes,
at man uden den alluderende titel ville kunne overse referencen. Et hækle/strikkearbejde
som væddeløbsbane bliver hos Ernst en ironisk kommentar til Degas’ omhyggelige, mimetiske bestræbelse. Ved at indsætte den prosaiske husflid og kalde sig selv som kunstner
for tricoteur, altså en der strikker, producerer Ernst – i bürgersk ånd – en kritisk metakommentar til det autonome kunstværk; et Adorno-citat der rammer plet i denne forbindelse:
“Montage opstod som antitese til al kunst ladet med stemning, primært vel til impressionismen” (Adorno 1973, 232)75. Referencen til Degas er imidlertid andet og mere end blot
en profanerende antitese. Mens Degas forsøgte at fange og fastholde hestens bevægelse, er
hestene hos Ernst nærmest parodisk stivnede i et stiliseret, skabelonagtigt spring, og dog er
billedet ikke statisk, når det læses i sin helhed. Rytmen i titlen sætter hestene i gang – dada-de-gas – og der er mere bevægelse endnu at hente i inskriptionen. Ernsts henvisning til
det at strikke har, foruden sin konkrete visuelle reference i de indklæbede væddeløbsbaner,
også en populær medbetydning på fransk: Ifølge LaRousse kan tricoter ikke blot betyde
“strikke”, men også at “[b]evæge benene hurtigt for at løbe, danse, bruge pedaler etc.”
(Larousse 1995, 1625)76. Denne – i øvrigt typisk freudianske – forskydning mellem ord og
genstande giver collagen sammenhængskraft og gør, at den ikke bare negerer Degas’ projekt, men også væver sig sammen med det, lægger sig oven på det. Tissu ville Roland Barthes kalde denne form for palimpsest: værket som et væv af citater, ikke et kunstnergenis
originale frembringelse, men et imiterende sammenstrik (jf. Barthes, 1984, 68-69).
Titlen Dada-Degas beskriver ikke billedet for os, der er ingen mimetisk, ekfrastisk intention. Den hører helt klart sammen med billedet, er en guide til fortolkning, der hjælper
beskueren til at læse billedet, men den forsøger ikke at få det til at stå for vores blik. Det
er der til gengæld andre af Ernsts titler, der gør. Ernst lavede omkring 1920 en lang række
collager, hvis titler var hele digte. Mange af disse titler eller digte har ekfrastiske kvaliteter.
De er litterære repræsentationer af visuelle repræsentationer og vel dermed ekfraser. Og
dog, ikke ifølge Heffernan. Han skriver i en note i Museum of Words:
Jeg må tilføje her, at jeg nu kun betragter billedtitler som ekfrastiske, når de er
tilføjet værket af en anden end kunstneren. Hvis en titel er tilføjet af kunstneren,

75	Originalcitat: “Montage kam auf als Antithesis zu aller mit Stimmung geladenen Kunst, primär
wohl zum Impressionismus” (Adorno 1973, 232).
76	Originalcitat: “Remuer vivement les jambes pour courir, danser, pédaler, etc.” (Larousse 1995,
1625).
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er den – som Hazard Adams hævder – “integreret i værket” og er derfor en del af
der skal beskrives, fortolkes, eller begge dele. (Heffernan 1993, 194)77
Heffernans afgrænsning er klar, men dårligt begrundet. For det første er det svært at se,
hvorfor en ekfrase ikke skulle kunne være en del af et kunstværk – repræsentationer i repræsentationer er velkendte i kunsten langt tilbage (tænk bare på Velasques). For det andet
synes det uhensigtsmæssigt at lade ekfrasen bestemme af sit ophav – følgende afsnit viser
hvorfor.

Fatagaga-collager
Fatagaga står for “FAbrication de TAbleaux GAsometriques GArantis” – “Fabrikation af
garanterede gasometriske78 billeder” – og er betegnelsen for en række collager, Max Ernst
lavede i samarbejde med Jean Arp (nogle også med Johannes Theodor Baargeld). Anekdoten siger, at Arp så Ernsts collager og beundrende tilkendegav, at han ville ønske, han selv
havde lavet dem, hvorpå Ernst foreslog, at han kunne signere dem sammen med ham. Det
var starten på deres samarbejde, hvor Ernst leverede billedmaterialet, og Arp bidrog med
billedteksten. Deres første collage var Fatagaga, physiomythologisches diluvialbild, 1920, og
også allerede eksisterende collager fik nye titler (jf. Spies 1991a, 64-65, note 328).
Fatagaga-collagerne får således titlerne skrevet af en anden end den oprindelige collagekunstner, og hvis man følger Heffernan, er Arps billedtekster hermed som udgangspunkt
mere ekfrastiske end dem, Ernst selv har skrevet. Eller rettere: kun Arps billedtitler kandiderer til at blive vurderet som ekfrastiske. Men bør vurderingen af, hvad ekfrase er, ikke
snarere bestemmes ud fra karakteren af den litterære repræsentation af det visuelle billede
end ud fra den litterære repræsentations ophav? Arps titler er ofte så absurde, mystificerende, dadaistiske, at det er svært at se sammenhængen mellem dem og collagerne, mens
Ernsts titler derimod ofte virker både beskrivende og fortolkende. Det fremgår tydeligt af de

77	Originalcitat: “I must add here that I now consider picture titles ekphrastic only when applied to
the work by someone other than the artist. When applied by the artist, a title is – as Hazard Adams
argues – “integral to the work” and therefore part of what is to be described, interpreted, or both.”
(Heffernan 1993, 194).
78

Et gasometer er et oftest cylindrisk eller kugleformet bygningsværk, der tjener som samlebeholder
for gasser opstået i forbindelse med jernudvinding og bjergværksdrift. Gasometre har desuden været
brugt som lager for den tidligere anvendte bygas. Bygningerne er i stort tal blevet raget ned i midten
af det 20. århundrede, men man har siden forsøgt at bevare flere som arkitektoniske vidner på en bestemt industriel epoke. Se evt. mere på: http://de.wikipedia.org/wiki/Gasometer (link fra 18.10.05).
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#13. Max Ernst: Les cormorans, 1920

eksempler på collager, hvor både Arps og Ernsts titler er bevaret. Her er titlerne enten vidt
forskellige (og Ernsts altid mest direkte knyttet til billedet), eller også har Ernst, som i det
følgende eksempel, forsøgt at normalisere Arps titel. I Max Ernst Œuvre-Katalog, bind 2,
Werke 1906-1925, er der som collage nr. 392 og collage nr. 393 afbildet den samme visuelle
collage (sidstnævnte dog fotografisk forstørret fra 15,5 x 13 cm til 29,3 x 23 cm), men med to
forskellige titler. Til den første, nr. 392, står der, at titlen er les cormorans, årstallet 1920 [#13],
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teknik “collage med fotodele og tusch (FATAGAGA)”, og endelig er der anført, at der sidder
en seddel på bagsiden af collagen, hvorpå der med Max Ernsts håndskrift står:
max ernst aérographie les cormorans font monter de nouveau leurs œufs de papier
chaud / les jumeaux sont cloués aux coins de la mer amirale / comme nous voici tout
près de l’aimant antarctique les archanges refusent le service (Spies 1975b, 200)
max ernst luftpensling skarvene får igen deres æg af varmt papir til at stige / tvillingerne er fastnaglet til hjørnerne af admiral havet / ligesom os se her ganske tæt
på den magnetiske sydpol svigter ærkeenglene (Spies 1975b, 200)
Denne collage var med på udstillingen på “Au Sans Pareil” i 1921, som værk nr. 30, under
titlen Aérographie. For den efterfølgende collage i værkfortegnelsen (nr. 393) er der som
titel anført:
die flamingi lassen wieder papierdotter steigen / saturn ist an den enden der seezunge festgenagelt / wegen der nähe des magnetischen südpols versagen die erzengel
(Spies 1975b, 200)
flamingoerne lader igen papiræggeblommer stige / Saturn er fastnaglet til enden af
søtungen / på grund af den magnetiske sydpols nærhed svigter ærkeenglene (Spies
1975b, 200)
Denne tekst kan desuden læses i øvre og nedre margen på collagen. Ud over at den ene
titel er på fransk, den anden på tysk, så divergerer indholdet. Da der i Max Ernst ŒuvreKatalog er indikeret Fatagaga ud for den franske udgave, er det sandsynligt, at denne er
lavet af Arp, mens den tyske udgave er Ernsts. Dette stemmer også godt overens med, at
sidstnævnte er mindre absurd og mere direkte relateret til billedindholdet end den franske.
Således er der tydeligvis tale om flamingoer og ikke skarve på collagen, og “Saturn” er også
umiddelbart lokaliserbar i modsætning til “tvillingerne”. Ernst går således i sin ‘oversættelse’ ind og normaliserer Arps absurde titel og gør den i langt højere grad til en meningsfuld verbal repræsentation af den visuelle repræsentation end dens forlæg. De ekfrastiske
kvaliteter er altså stærkere i Ernsts tilpassede titel end i Arps, og det synes meningsløst at
diskvalificere disse kvaliteter, blot fordi han i første omgang lavede collagen.
	Og en yderligere krølle for at demonstrere det lidet frugtbare i at lade ekfrasen bestemme af dens ophav: De titler, som Arp lavede til Ernsts collager, blev som sagt godkendt
af Ernst, og han lod dem indgå som collagernes officielle titler – flere gange til afløsning for sine egne titler. Ernst og Arp opfattede disse collager som fællesværker, der, som
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nævnt, samlet gik under navnet Fatagaga.
Hermed er Arps titler i princippet ikke
bare skrevet om og til værket, men bliver
en fuldgyldig del af det, hvorfor de, ifølge
Heffernans logik, alligevel ikke vil kunne
kaldes ekfrastiske (aftalen mellem Ernst og
Arp gør udfaldet). Eksemplet er naturligvis
polemisk valgt, idet Heffernans ekfraseteori, i kraft af hans tidligere nævnte snævre
værkbegreb, selvsagt ikke tager højde for
forekomsten af avantgardistiske fællesværker. Disse er ikke desto mindre en realitet,
og eksemplet demonstrerer således, at ophavskriteriet hurtigt bliver absurd og uproduktivt, hvis vi skal kunne bruge ekfrasebegrebet i forhold til nyere og ikke mindst

#14. Max Ernst: Chinesische Nachtigall, 1920

avantgardistisk kunst.
Mange af Fatagaga-collagerne er i øvrigt efterfølgende, til stor frustration for Ernstforskningen, blevet skilt fra deres titler – delt og solgt fra Tristan Tzaras samling – og da
Arps titler synes så arbitrære i forhold til de visuelle collager, er rekonstruktionsarbejdet
yderst vanskeligt (jf. Spies 1991a, 65). Ser man som Adams og Levinson titler som integrerede dele af værket, er collagerne nu ikke længere fuldstændige, men blot fragmenter.
Ifølge Spies har Ernst dog selv erklæret i 1921, at hans Fatagaga-collager også kan fremstå i
en stum version, dvs. adskilt fra billedteksten (jf. Spies 1991a, 65). Ernst ser altså ikke Arps
titler som en ubrydelig og uundværlig del af værket (selvom han og Arp erklærede dem som
fællesværker), men lagde generelt stor vægt på sine egne titler. Han insisterede fx på, at collagen Chinesische Nachtigall, 1920 [#14], skulle hedde dette – en titel, der klart forholder
sig til den visuelle repræsentation og lægger spor ud til mulige tolkninger – i stedet for en
absurd, dadaistisk Fatagaga-titel, som Arp havde lavet til den (jf. Spies 1991a, 66).79

79	Også hos Dali og Magritte synes titlerne at spille en signifikant rolle i forhold til værkerne. Dette
gælder generelt også de af Magrittes værker, der ellers problematiserer forholdet mellem ord, egentlige genstande og visuelle repræsentationer, herunder værker, der visuelt gengiver forskellige genstande, der er påhæftet skrevne ord, uden at ord og genstande nødvendigvis stemmer overens.
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Læsning af Le chien qui chie...
Som et sidste led i afprøvningen af titlers gyldighed som ekfraser, kunne man indvende, at
en titel typisk ses i sammenhæng med billedet, mens ekfrasen skildrer noget fraværende.
Spørgsmålet er så, om dette fravær er essentielt for ekfrasen. Ofte når vi læser om ekfraser,
er det visuelle forlæg også optrykt, det gælder også hos Heffernan. Dette gør jo ikke ekfraserne mindre gyldige som ekfraser, men det gør bestemt læseoplevelsen væsentlig anderledes. Ligeledes er der forskel på de collager, hvor titlen er skrevet på billedet, og dem, hvor
de er skilt fra. Ser man både tekst og billede på én gang, glider øjet uvægerligt fra det ene
medium til det andet i et forsøg på at lokalisere det beskrevne. Hvis teksten, som i flere af
Ernsts collager, er skrevet i billedets margen (ofte fortsætter en sætning, der er startet over
billedet under samme), så tvinges øjet ned over billedet i læsningen. Det er ikke muligt
at skille tekst og billede fra hinanden.80 Den store forskel for læsningen er ikke, om det
er Arp eller Ernst, der er ophavsmand til titlen, men om man ser medierne samtidig. I
nogle tilfælde gør Ernst det umuligt at se titel og billede samtidig, idet han skriver titlen
på bagsiden af collagen. Står titlen på bagsiden, kræves der mere af dens evne til at få os til
at se, og tilsvarende bliver det – især for surrealistiske billeder, der åbner meget brede rum
for fortolkning – også sværere at forstå det visuelle kunstværk uden ekfrasens fortolkende
krykke. Følgende eksempel er med vilje ikke selvindlysende, men det skulle alligevel gerne
illustrere min pointe.
Le chien qui chie le chien bien coiffé malgré les difficultés du terrain causées par /
une neige abondante la femme à belle gorge la chanson de la chair / Max Ernst
Hunden som skider den velfriserede hund på trods af terrænets vanskeligheder som
skyldes rigelig sne kvinden af smuk hals kødets sang / Max Ernst]

80 Aragon kommenterer dette i en note til sit essay “La peinture au défi” fra 1930. Han kalder her
collage-titlerne for “titres-poèmes” og giver tre eksempler: Le chien qui chie... og C’est déjà la vingtdeuxième fois..., hvor titlerne læses sammen med collagerne, når man nærmer sig dem, fordi de står
skrevet på collagen eller i dens margen, og La transfiguration du caméléon au mont Thabor..., hvor
titlen står skrevet på bagsiden af collagen. Aragon skriver, at han ikke giver disse oplysninger af kærlighed til detaljen, men at de “bør indgå i de overvejelser, som man gerne vil, at Ernst udtrykker” /
“doit tenir à des considérations qu’on aimerait qu’Ernst exprimât” (Aragon 1965b, 61). Som beskrevet
i afsnittet “Surrealisme og psykoanalyse” så Max Ernst sine collager som udtryk for sine inderste tanker og hallucinationer. De var ikke underlagt kontrol, men snarere udtryk for en slags automatisme.
De tilhørende tekster kan således næsten ses som en slags drømmetydning (jf. Ernst 1970).
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#15. Max Ernst: Le chien qui chie..., 1920

Det skulle her være tydeligt, at hverken billedets eller tekstens indhold er ligetil at gengive
sammenhængende og forståeligt. Dette betyder dog ikke, at titlen i forhold til Levinsons
taksonomi bør kategoriseres som hverken underminerende eller mystificerende, for ved
nærmere eftersyn er der ingen tvivl om, at den relaterer sig konstruktivt til billedet: Mens
man i horisonten med det blotte øje kan se snedækkede bjerge, opklarer teksten, at også
det grå-grumsede underlag længere fremme i billedet er sne. Ellers animerer teksten de
statiske figurer, ganske som Heffernan som tidligere nævnt påpeger angående ekfraser,
hvilket giver en spænding mellem det visuelle og det tekstuelle. Men hvor man måske
ville forvente at høre noget om hundenes løb, så fortæller teksten her, at hunden skider, og
drilagtigt får den os dermed til at kaste et undersøgende blik på det, der ved første øjekast
ligner en hale. Og jo, det er ganske vist. Således sætter teksten gang i en proces, der i billedets øjeblik bliver hængende i luften.
Man kan heller ikke umiddelbart se, at kvinden synger “Kødets sang”, men teksten
giver os hjælp til at løse billedets rebus: Kvindearmen er løftet i en teatralsk gestus og peger
på kødet – hermed indikeres sammenhængen mellem dem. Det flåede dyr bærer en vifte,
hvilket medfører en grotesk æstetisering og poetisering af det. Ligesom i collagen Chinesische Nachtigall [#14] symboliserer viften også her sang, nærmere bestemt “Kødets sang”.
	Ifølge teksten synger kvinden ikke à pleine gorge, som normalt ville betyde “af fuld
hals”, men her à belle gorge, der kan betyde noget i retning af “af smuk hals”, og samtidig
kæder hende sammen med hundene, da avoir bonne gorge betyder at “gø højt” (gorge kan
i øvrigt også betyde kvindebryst eller dalslugt). Hvor kvindens hals er smuk, har det flåede

82

Konstruktive collager – fra 1920’ernes Surrealisme til Young British Artists

dyr slet ikke nogen. Der, hvor man ville forvente en hals, har det i stedet øje, snude og
mund. – Kadaveret har sit eget liv.
Bolden, brystet eller petanque-kuglen, som kvindearmen stikker ud af, kaster skygge
på jorden. Det gør den ene hund også. Disse skygger indikerer – som vi så det hos Magritte – at der på trods af elementernes heterogenitet er en sammenhæng mellem dem, og
at der således også er en historie at fortælle, nogle forbindelser at drage. Den indtegnede
horisontlinje er desuden med til at understrege dette. Man kan med Adamowicz se den
som et implicit temporalt link: Når Ernst i nogle af sine collager tilføjer en horisontlinje, et
podium, et landskab, så sætter han en scene for potentiel dramatisk udvikling, uden dog at
eksplicitere sammenhængen mellem objekterne (jf. Adamowicz 1998, 103). Som Adamowicz skriver, så er beskueren/læseren hermed
inviteret til at deltage i konstruktionen af et narrativ gennem projektionen af
hendes fantasier, skabe forbindelser mellem disparate elementer og lade dem
indgå i kausale konfigurationer. [...] Læseren rationaliserer sammenkædningerne
af tilsyneladende inkongruente elementer ved at finde deres skæringspunkter, og
således genoprette et skjult, eller artikulere et muligt, narrativ. Ikke desto mindre
modsætter collage sig ofte sådanne afkodningsprocesser. (Adamowicz 1998, 103104) 81
Adamowicz har naturligvis har ret i, at collagen sjældent lader sig afkode helt; i Le chien
qui chie... har vi fx ikke fået opklaret, hvilket dyr det drejer det sig om, hvad der dækker
den ene hund halvt, og om det har noget at gøre med det “velfriserede”. Der vedbliver altså
med at være mange ubesvarede spørgsmål trods beskuerens sammenhængsskabende praksis, som Adamowicz beskriver så overbevisende. Hvad Adamowicz dog synes at overse, er
billedtekstens rolle for denne praksis: det fortolkende samspil mellem collagetekst og collagebillede, der ikke mindst kommer i stand gennem collagetekstens ekfrastiske kvaliteter.

81	Originalcitat: “invited to participate in the construction of a narrative through the projection of
her fantasies, creating connections between disparate elements and turning them into causal configuration. [...] The reader rationalizes the concatenation of apparently incongruous elements by
finding their point of intersection, thus retrieving a hidden, or articulating a possible, narrative.
More often, however, collage resists such decoding processes” (Adamowicz 1998, 103-104).
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Ekfrasekonklusion
Ligesom de surrealistiske collager med deres hallucinatoriske indhold ikke er nemme at
oversætte til sammenhængende normalsprog, således kan heller ikke den surrealistiske
ekfrase være mimetisk, realistisk beskrivende – så ville den ikke være surrealistisk længere.
Men dette burde ikke være et problem i forhold til at bestemme den som ekfrase, så længe
der trods alt er en sammenhæng mellem tekst og billede, så længe der stadig er tale om litterære repræsentationer af visuelle repræsentationer, reelle som forestillede. Og der skulle
slet ikke være noget til hinder for, at surrealisternes visuelle repræsentation eventuelt er
forestillede, der er jo allerede forskningsmæssig tradition for at acceptere ekfraser, der er
lavet over værker, som forfatteren blot forestiller sig – Achilleus’ skjold har fx næppe været
tilgængeligt for Homer.
Hermed er ekfrasebegrebet blevet åbnet noget i forhold til Hefffernans definition,
uden at det nu hverken kan eller skal være altomfattende – der er stadig tale om verbale
repræsentationer af visuelle repræsentationer. Men udvidelsen af Heffernans meget snævre
definition af „visuel repræsentation“ (og for den sags skyld også „verbal repræsentation“) har
ikke mindst betydet en modernisering af begrebet ekfrase, der gør det aktuelt og anvendeligt i forhold til et bredere kunstbegreb, herunder den avantgardistiske kunst. Desuden har
afvisningen af hans udmelding om, at titler ikke kan være ekfraser, ført til produktive læsninger af visse titler samt en overordnet studie af titlers betydning, hvilket er yderst relevant
for surrealistisk kunst, hvor værktitler ofte har en central placering. Ekfrasebegrebet giver
mulighed for at sætte en række ord-billedforhold i surrealismen ind i en forståelsesramme,
der er udviklet gennem en lang forskningstradition. I dette greb ligger der en påstand om,
at alt hvad der sker i avantgardenen ikke er fuldstændig nyt. I modsætning til Bürger, der
ser et paradigmeskifte som avantgardens udgangspunkt, mener jeg, at avantgarden nok
markerer et signifikant nybrud inden for kunsten, men at den også har en stærk historisk
forankring. Dette vil blive diskuteret mere indgående i afhandlingens konklusion.
	I det følgende skal vi se på nogle af de samspil mellem ord og billede i surrealismen,
der falder uden for ekfrasebegrebet, som det her er blevet redefineret.
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Intermediale strategier
Tekstuel collage og poetiske billeder
I første nummer af det surrealistiske tidsskrift Minotaure, 1933, står der om tidsskriftets idégrundlag på en af de første upaginerede sider: “Det er umuligt i dag at adskille de plastiske
kunster fra poesien. De mest karakteristiske moderne bevægelser har omhyggeligt forbundet disse to domæner” (Minotaure 2003, vol. I, nr. 1).82 I Minotaure trykker man derfor
kunst, poesi og blandformer mellem hinanden uden noget forsøg på at rubricere. Denne
bevidst udifferentierede tilgang til kunstarterne havde været fremherskende gennem hele
den surrealistiske bevægelses historie. Aragon skriver eksempelvis i 1923, at alle elementerne i Ernsts collager tjener til at fremmane andre gennem en proces, der er fuldstændig
analog til det poetiske billedes83 (jf. Aragon 1965a, 29-30), og han går i en senere tekst så
langt som til at sige, at med Ernst bliver collagen til metafor (jf. Aragon 1965c, 114). At Aragon på denne måde kalder Ernsts collager for metaforer84 og poetiske billeder, afspejler et
(påstået) slægtsfællesskab mellem tekstuelle og visuelle collager. Aragon behandler således
også de sætninger og digte, der ledsager Ernsts billeder, og siger, at det er tekster, der består
af materiale fra alle mytologier og al overtro, og at det er en slags intellektuel collage, som
man kan sige næsten alt det samme om, som der er sagt om visuelle collager (jf. Aragon
1965a, 31) 85. Der er altså ikke bare tale om et samspil mellem titel og collage. For Aragon
kan collagerne det samme, om de er visuelle eller tekstuelle billeder.
Heller ikke Ernst skelner mellem tekstuelle og visuelle teknikker. I “Au-delà de la pein
ture” skriver han som svar på spørgsmålet “hvad er collage?”: “Den simple hallucination,
efter Rimbaud, la mise sous whisky marin, efter Max Ernst” (Ernst 1970, 253) 86. Sidstnævnte er en henvisning til overskriften for hans første collageudstilling i Paris, mens Rimbauds
“simple hallucination” går ud på at se verden på en ny måde – fx at se en moske i stedet for
82	Originalcitat: “Il est imposible d’isoler aujourd’hui les arts plastiques de la poésie. Les mouvements
modernes les plus caractéristiques ont étroitement associé ces deux domaines.” (Minotaure 2003,
vol. I, nr. 1).
83

Syv år senere skriver Aragon i “La peinture au défi”, 1930, at hvis man fristes til at kalde Max Ernsts
collager for plastiske digte, som han selv tidligere har gjort, så må man sige, at Dalis billeder hver
især er en roman (jf. Aragon 1965b, 68).

84 Påstanden om en sammenhæng mellem collage og metafor vil blive efterprøvet i kapitel 2.
85

Aragon refererer specifikt til en bestemt collage: Le cygne est bien paisible..., 1920.

86	Originalcitat: “Qu’est-ce que le collage? L’hallucination simple, d’après Rimbaud, la mise sous whisky marin, d’après Max Ernst.” (Ernst 1970, 253).
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en fabrik eller en salon på bunden af en sø – hvilket Rimbaud formidler gennem litteratur
(jf. Ernst 1970, 253). Ernst skelner altså ikke mellem poetisk og visuel kunstnerisk praksis
i denne bestemmelse af collage, og han nævner i “Au-delà de la peinture” også et andet
litterært forlæg for sine visuelle collager, nemlig Lautréamonts Les Chants de Maldoror,
1869, herunder ikke mindst det berømte citat: “Smuk som [...] det uventede møde mellem
en symaskine og en paraply på et dissektionsbord”87 (Lautréamont 1986, 194, oversættelse
revideret af CSP) 88. Denne sætning er ifølge Max Ernst indbegrebet af collagens mekanisme, som han med egne ord beskriver som “udnyttelsen af to fjerntliggende virkeligheders uventede møde på et upassende plan” (Ernst 1970, 253) 89. I fuldstændig forlængelse af
dette skriver Breton om sit første møde med Ernsts collager, at der i collagerne viste sig “et
fuldstændig dugfriskt forslag til en visuel organisering, som dog modsvarede intentionen
i Lautréamonts og Rimbauds poesi” (Breton 1945, 90)90 – altså en erkendelse af, at der
er tale om forskellige medier, men samtidig, som hos Ernst og Aragon, en påpegning af
mediernes fælles ærinde. Man kan være kritisk over for denne tro på, at medierne kan det
samme, men sikkert er det, at såvel tekstuelle som visuelle frembringelser i surrealismen
havde samme mål og, som det forsøges påvist i nærværende afhandling, også havde sammenlignelige strategier for at nå disse.
Som det fremgår, involverer Lautréamonts tekstuelle collage ikke realitetsfragmenter
i bürgersk forstand, men er et poetisk billede, der knytter sig til chokket, ting som er på det
forkerte sted og ikke (umiddelbart) hører sammen. Det er her – som i Ernsts visuelle collager
– sammensætningen af elementer fra forskellige kategorier, elementer med forskelligt semantisk indhold, der udgør collagen.91 Ernsts bestemmelse af collagens teknik er meget tæt
87	I dansk avantgardesammenhæng kan man se en parallel til Lautréamonts symaskine-eksempel i
fotoserien Ting: nogle parforhold, 1980, hvor Lene Adler Petersen monterer forskellige objekter på
en bageplade (fx en rulle snor og en cykellygte eller en hårbørste og en hårklemme). Som beskuer
søger og finder man mere eller mindre oplagte sammenhænge, der både kan knytte sig til formlighed og funktionssammenhæng.
88	Originalcitat: “Beau comme [...] la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à
coudre et d’un paraplui!” (Lautréamont 2001: 234).
89	Originalcitat: “l’exploitation de la rencontre fortuite de deux réalités distantes sur un plan non-convenant” (Ernst 1970, 253).
90	Originalcitat: “une proposition d’organisation visuelle absolument vierge, mais correspondant à ce
qui a été voulu en poésie par Lautréamont et Rimbaud” (Breton 1945, 90). Fra “Genèse et perspective artistiques du surréalisme”, 1941.
91

For en opregning af forskellige måder objekter mødes og identificeres med hinanden i de surrealistiske collager, se: Sjölin 2001, 131.
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på den definition af det surrealistiske billede, som André Breton med et citat fra Pierre Reverdys lille tekst “L’image” (Reverdy 1975, 73-75) giver i “Manifeste du surréalisme”, 1924:
Billedet er et rent produkt af sindet.
Det kan ikke opstå af en sammenligning, men af en tilnærmelse mellem to
realiteter som er mere eller mindre langt fra hinanden.
Jo fjernere og mere præcise forbindelserne er mellem disse to realiteter, som
man har nærmet til hinanden, jo stærkere bliver billedet – jo mere emotionel
kraft og poetisk realitet vil det besidde... (Breton 1972, 32, oversættelse revideret
af CSP, se note)92
Sjölin påpeger, at Breton modificerer Reverdys idé i det surrealistiske manifest, idet han
kun reflekterer over definitionens første del – at billedet siges at hvile på to fjerne realiteter,
der er bragt sammen – hvorimod Breton ikke nævner noget om “det korrekte, det nøjagtige, hvad der er rigtigt i mødet” (Sjölin 2001, 113)93. Og det er da også rigtigt, at Reverdy
længere fremme i teksten understreger, at billedet ikke er stærkt, fordi det er “brutalt” eller
“fantastisk”, men netop fordi idéernes association er fjerntliggende og præcise/korrekte.
Dette kunne tale mod Bretons annekterende brug af Reverdys tekst, men Reverdy skriver
også i “L’image”, at man skaber et stærkt billede, der er nyt for ånden, gennem en tilnærmelse af to fjerntliggende realiteter, hvis forbindelse kun ånden har fanget (jf. Reverdy
1975, 74-75). Med det præcise og korrekte mener Reverdy altså ikke nødvendigvis noget oplagt og logisk, men en langt mere følelsesmæssig eller ubevidst sammenhæng. Dette synes
i fuldstændig overensstemmelse med surrealisternes opfattelse, som når Ernst eksempelvis
ser Lautréamonts møde mellem symaskinen og paraplyen på dissektionsbordet som ikke
bare korrekt, men ligefrem “sandt”:
En fiks og færdig realitet, hvis naive bestemmelse synes at være fikseret en gang
for alle (en paraply), finder sig underkastet nærværet af en anden meget fjern og

92	Originalcitat: “L’image est une création pure de l’esprit. Elle ne peut naître d’une comparaison
mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités
rapprochées seront lointains et justes, plus l’image sera forte – plus elle aura de puissance émotive
et de réalité poétique...” (Breton 2000a, 31). I den danske oversættelse fra 1972 er ordet “justes”
oversat med “spinklere”, sikkert fordi det synes oplagt i konteksten, at det skal være et ord, der lægger afstand mellem elementerne. Ikke desto mindre kan “justes” dårligt betyde “spinklere”, men
betyder tværtimod “nøjagtige”, “rigtige”, “korrekte” eller “præcise”.
93	Originalcitat: “the correct, the just, what is right in the coming together” (Sjölin 2001, 113).
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ikke mindre absurd realitet (en symaskine), på et sted hvor begge to bør føle sig
fremmedgjorte (på et dissektionsbord), og vil netop af denne grund undslippe sin
naive bestemmelse og sin identitet; den vil bevæge sig fra sit falske absolut, ved
at slå et sving omkring et stedord, til et nyt absolut, sandt og poetisk: paraply og
symaskine vil elske med hinanden. (Ernst 1970, 255-256)94
Ifølge Ernst redefineres elementer, idet de ikke bare sættes i (et overraskende) forhold til
hinanden, men også tages ud af deres sædvanlige kontekst og sættes ind i en ny og fremmed. Der rokkes hermed ved den determinerede mening, elementerne syntes at have, og
en ny mening opstår. Vi vender tilbage til dette citat om et øjeblik. Breton skriver senere i
manifestet om det surrealistiske billede, at tanken overbevises om den højere virkelighed i
disse billeder, og at det stærkeste billede er det, der viser den højeste grad af vilkårlighed, det
man anvender længst tid på at omsætte til praktisk sprogbrug (jf. Breton 1972, 48/2000a,
50). Breton giver følgende eksempler på surrealistiske poetiske billeder, hvoriblandt flere af
Ernsts billedtitler kunne have været med:
Champagnens rubin. Lautréamont
Smuk som loven om standsning af brystets udvikling hos de voksne, hvis hang til
at vokse ikke står i noget forhold til mængden af de molekyler, som deres organisme
optager i sig. Lautréamont
En kirke rejste sig strålende som en klokke. Philippe Soupault.
I Rrose Sélavys søvn er der en dværg som er kommet op af en brønd for at spise sit
brød om natten. Robert Desnos.
På broen vuggedes duggen med kattehoved. André Breton
Lidt til venstre i det firmament jeg kan skimte, opdager jeg – men uden tvivl er det
kun en dis af blod og mord – det matte skær fra frihedens rystelser. Louis Aragon
I den brændende skov var løverne friske. Roger Vitrac

94	Originalcitat : “Une réalité toute faite, dont la naïve destination a l’air d’avoir été fixée une fois
pour toutes (un parapluie) se trouvant subitement en présence d’une autré réalité très distante et
non moins absurde (une machine à coudre) en un lieu où toutes deux doivent se sentir depaysées
(sur une table de dissection), échappera par ce fait même à sa naïve destination et à son identité;
elle passera de son faux absolu, par le détour d’un relatif, à un absolu nouveau, vrai et poétique :
parapluie et machine à coudre feront l’amour” (Ernst 1970, 255-256).
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Farven på en kvindes strømper er ikke nødvendigvis skabt i hendes øjnes billede; det
har fået en filosof, som det er unødvendigt at nævne her, til at sige: Blæksprutterne
har flere grunde til at hade fremskridtet end de firbenede dyr. Max Morise (Breton
1972, 49)95
Man kan dog diskutere, om de netop citerede poetiske billeder repræsenterer “den højeste
grad af vilkårlighed”. Umiddelbart er de slående læselige, hvilket ikke mindst beror på, at
de bevarer en velkendt, forståelig syntaks, hvilket jo også gælder Lautréamonts berømte
sætning. Ligesom i de visuelle collager er spændingen på det semantiske niveau, og det er
da også semantikken, som de fleste læsninger fokuserer på. Eksempelvis læser både Breton
og Claude Lévi-Strauss Lautréamonts sætning med henblik på elementernes møde og betydning, om end på forskellig vis. Bretons skriver således i Les Vases communicants:
Hvis man tænker på den ekstraordinære kraft som kan gribe læserens ånd ved
den berømte sætning af Lautréamont: “Smuk... som det uventede møde mellem
en symaskine og en paraply på et dissektionsbord” og hvis man er villig til at henholde sig til de simpleste seksuelle symbolers nøgle, så vil det ikke tage lang tid
at indse at denne kraft beror på, at paraplyen her kun kan repræsentere manden,
symaskinen kun kvinden [...] og dissektionsbordet kun sengen, der selv er fællesnævner for livet og døden. Kontrasten mellem den umiddelbare seksuelle akt og
billedet af en ekstrem spredning, som Lautréamont her har lavet, provokerer i sig
selv sindsbevægelsen. (Breton 1992, 140)96

95	Originalcitat: “Le rubis du champagne. Lautréamont. Beau comme la loi de l’arrêt du développement
de la poitrine chez les adultes dont la propension à la croissance n’est pas en rapport avec la quantité
de molécules que leur organisme s’assimile. Lautréamont. Une église se dressait éclatante comme une
cloche. Philippe Soupault. Dans le sommeil de Rrose Sélavy il y a un nain sorti d’un puits qui vient
manger son pain la nuit. Robert Desnos. Sur le pont la rosée à tête de chatte se berçait. André Breton.
Un peu a gauche, dans mon firmament deviné, j’aperçois – mais sans doute n’est-ce qu’une vapeur
de sang et de meurtre – le brillant dépoli des perturbations de la liberté. Louis Aragon. Dans la forêt
incendiée, Les lions étaient frais. Roger Vitrac. La couleur des bas d’une femme n’est pas forcément à
l’image de ses yeux, ce qui a fait dire à un philosophe qu’il est inutile de nommer: “Les céphalopodes
ont plus de raisons que les quadrupèdes de haïr le progrès.” Max Morise.” (Breton 2000a: 50-51).
96	Originalcitat: “Si l’on songe à l’extraordinaire force que peut prendre dans l’esprit du lecteur la
célèbre phrase de Lautréamont: “Beau... comme la rencontre fortuite sur une table de dissection
d’une machine à coudre et d’un parapluie” et si l’on veut bien se reporter à la clé des symboles
sexuels les plus simples, on ne mettra pas longtemps à convenir que cette force tient à ce que le
parapluie ne peut ici représenter que l’homme, la machine à coudre que la femme [...] et la table
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Til sammenligning skriver Lévi-Strauss:
Den samtidige tilstedeværelse, på denne særlige slags bord, af disse to usædvanlige objekter – som i øvrigt også kan blive syge og sommetider skal repareres
– tenderer til at forjage inkongruensen af deres sammenstilling netop ved at dissekere dem og ved at dissekere deres forhold til hinanden. [...] Associationen ved
de to anordninger [...] sætter os på sporet af et helt system, hvor lighederne og
forskellene korresponderer: maskinen er lavet til syning, den anden anordning er
lavet mod regn; den første indvirker på et materiale og forarbejder det, den anden
yder det passiv modstand. Begge er udstyret med en spids: paraplyens spids sikrer
dens beskyttelse eller rager op, som et ornament, på en blidt rundet kuppel, elastisk under berøring; symaskinens spids er skarp og aggressiv og fastgjort til den
nedre del af en kantet arm dér hvor denne bøjer ned. En symaskine fremstår som
et velordnet arrangement af solide dele, hvoraf den hårdeste del, nålen, har til
funktion at gennembore stof; modsat er paraplyen dækket med et stof, som ikke
kan gennembores af uordnede flydende partikler: regn. Selvom der først ikke er
nogen tænkelig løsning, går ligningen:

op, når den uventede sammenstilling af to objekter bliver stærkt motiveret af det
faktum, at de selv er sammenstillet med et tredje objekt. For sidstnævnte leverer
nøglen til at analysere deres koncept. Fra at være totalt forskellige bliver de to objekter omformet til hinandens omvendte metaforer, hvilket intuitivt vækker, for
igen at følge Max Ernsts tekst [“Au-delà dela peinture”], “glæden som man føler
ved enhver succesfuld metamorfose... (og som besvarer) intellektets ældgamle
behov.” (Lévi-Strauss 1983, 328-329)97

de dissection que le lit, commune mesure lui-même de la vie et de la mort. Le contraste entre l’acte
sexuel immédiat et le tableau d’une extrême dispersion qui en est fait par Lautréamont provoque
seul ici le saisissement.” (Breton 1992, 140).
97	Originalcitat: “la présence simultanée, sur ce genre particulier de table, de ces objets insolites – mais
qui tombe aussi malades, et qu’il faut parfois réparer – engage à dissiper l’incongruité de leur assemblage, précisément en les disséquant eux-mêmes et en disséquant leur rapport.
L’association des deux engins [...] met cependant sur la piste de tout un système où les ressemblances
et les différences se répondent: la machine est fait pour coudre, l’autre engin est contre la pluie; la première agit sur la matière et la transforme, le second lui oppose une résistance passive. L’un et l’autre
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Både Breton og Lévi-Strauss fokuserer på objekternes forskellighed og på deres møde, som
ender med at virke meningsfuldt, kraftfuldt, epifanisk. Morsomt er det, at mens Breton
utvetydigt kønsbestemmer symaskinen som feminin og paraplyen som maskulin (vel i kraft
af dens falliske karakter i sammenklappet tilstand), ligger der også en kønsbestemmelse i
Lévi-Strauss’ læsning – men med omvendt fortegn: Lévi-Strauss beskriver således paraplyen som passivt modtagende, beskyttende, blød og blidt afrundet, i modsætning til den
hårde, skarpe, aggressive og penetrerende symaskine. Trods denne forskel får både Breton
og Lévi-Strauss collagen til at hænge sammen og begge vha. billedets tredje element: dissektionsbordet. Breton ved simpelthen at lade dissektionsbordet gøre det ud for en seng,
hvor det erotiske møde, liv og død (og heri naturligvis implicit “den lille død”) kan finde
sted, Lévi-Strauss ved gennem en “dissektion” af elementernes natur at nå frem til et system
af ligheder og modsætninger: Symaskinen og paraplyen transformeres til komplementære
metaforer, hvilket gør, at deres møde netop kan gå op i en højere enhed. Begge ligger altså
tæt på Ernst, som i sin ovenfor citerede læsning konkluderede, at objekterne elskede.98 Til
gengæld læser ingen af de nævnte direkte på Lautréamonts påstand om, at dette møde er
“skønheden”, selvom de alle får mødet til at gå op, hænge sammen og generere en sindsbevægelse og en merbetydning, der kan synes nok så skøn. Signifikant er det, at både Ernst
og Breton eksplicit læser det som en erotisk sammensmeltning af det maskuline og det

sont pourvus d’une pointe, dans le cas du parapluie assurant sa protection ou surmontant, comme
un ornement, un dôme mollement arrondi, doux, élastique au toucher; dans le cas de la machine à
coudre, pointe aiguë et agressive placée à l’extrémité inférieure d’un bras anguleux, lá ou il se replie
vers le bas. La machine à coudre se présente comme un arrangement ordonné de pièces solides dont
la plus dure, l’aiguille, a pour fonction de transpercer l’étoffe; au contraire, le parapluie est garni
d’une étoffe que ne se laisse pas transpercer par des particules liquides en désordre: la pluie.
		

Sans solution concevable de prime abord, l’équation

en reçoit une, quand le rapprochement inattendu de deux objets devient fortement motivé du fait
qu’ils sont eux-mêmes rapprochés d’un troisième; car celui-ci fournit la clé permettant d’analyser
leur concept. De totalement distincts, les deux premiers se transforment alors en métaphores inversées l’un de l’autre, dont l’intuition fait naître, pour suivre encore le texte de Max Ernst, “la joie
que l’on éprouve à toute métamorphose réussie... (et qui répond) au séculaire besoin de l’intellect.”
(Lévi-Strauss 1983, 328-329).
98 Adamowicz bemærker, at de mange læsninger af Lautréamonts berømte møde på dissektionsbordet, der fortolker det som et seksuelt møde, er bevis på åndens evne til at skabe narrative links, ofte
erotiske, selv når disse ikke er eksplicit til stede (jf. Adamowicz 1998, 103).
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feminine. Surrealisterne skattede det romantiske, erotiske kærlighedsmøde meget højt og
tillagde det af og til mystiske dimensioner. Her er det altid den heteroseksuelle kærlighed,
der er udgangspunktet – Breton var decideret homofob og gjorde, hvad han kunne for at
holde gruppen omkring sig fast på heteroseksualiteten smalle spor.99
Når der her gøres så meget ud af forskellige læsninger af Lautréamonts sætning, er det
fordi den, som beskrevet, fremstår som indbegrebet af collage for surrealisterne, og at deres
syn på den derfor er særlig interessant. Når Lévi-Strauss’ læsning desuden er medtaget, er
det fordi hans begreb om bricolage, i næste kapitel, vil blive set i sammenhæng med surrealisternes collager, hvorfor hans blik på og optagethed af disse også er af interesse.

Kontrolleret tilfældighed
Ofte accentueret i forbindelse med collage og Lautréamonts sætning er elementernes “tilfældige” møde, men i modsætning til surrealisterne betvivler Lévi-Strauss dette tilfældighedselement: “hvem kan undgå at se, at denne scene er berømt, fordi den sammenstiller

99	Om Bretons homofobi, se: “Recherches sur la sexualité. Part d’objectivité, détermination individuelles, degré de conscience” i La Révolution Surréaliste, No 11, 15. marts 1928, s. 32-40. Stykket,
der er formet som en undersøgelse af seksualiteten gennem (transkriberet) dialog mellem en række
surrealister, er særdeles underholdende. Homoseksualitet (som ingen af dem har egentlige erfaringer med) kommer op som tema under samtalen, og da ikke alle tager utvetydigt afstand, farer Breton op: “Breton – Jeg modsætter mig fuldstændig, at diskussionen fortsætter omkring dette emne.
Hvis den vendes til en reklame for homoseksualitet, forlader jeg den øjeblikkeligt. Aragon – Det
har aldrig handlet om at gøre reklame for homoseksualitet. Diskussionen tager nu en reaktionær
retning. Mit svar, som jeg ønsker at kommentere, er ikke kommet til mig a propos homoseksualitet,
men fordi denne var på tale. Jeg vil tale om alle seksuelle vaner. Breton – Vil man, at jeg forlader
diskussionen? Jeg er villig til at vise mig som obskurantist på lignende områder. Queneau – Breton,
fordømmer De alt, hvad man kalder seksuelle perversioner? Breton – På ingen måde. Queneau
– Hvilke fordømmer De ikke? Breton – Alle perversionerne som ikke er den, som vi nu har talt om
alt for længe.” / “BR. – Je m’oppose absolument à ce que la discussion se poursuive sur ce sujet.
Si elle doit tourner à la réclame pédérastique, je l’abandonne immédiatement. AR. – Il n’a jamais
été question de faire de la réclame à la pédérastie. La discussion prend ici un tour réactionnel. Ma
réponse, que je désire commenter, ne m’est venue à propos de la pédérastie que parce qu’il en était
question. Je veux parler de toutes les habitudes sexuelles. BR. – Veut-on que j’abandonne la discussion? Je veux bien faire acte d’obscurantisme en pareil domaine. Q. – Breton, condamnez-vous tout
ce qu’on appelle les perversions sexuelles? BR. – A aucun degré. Q. – Quelles sont celles que vous
ne condamnez pas ? BR. – Toutes les perversions qui ne sont pas celle dont nous venons trop long
de parler.” (AR: Aragon, BR: André Breton, Q.: Raymond Queneau) (Révolution Surréaliste, 1975,
nr. 11, 1928, 38).
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tre objekter, hvis møde, i modsætning til hvad digteren siger, er alt andet end tilfældigt,
medmindre det anskues med udgangspunkt i den hverdagslige erfaring” (Lévi-Strauss
1983, 328)100. Og man må give Lévi-Strauss ret: Surrealisternes collager i såvel tekst som
billede virker vitterlig ikke, som om de er sammensat “så tilfældigt som muligt”. Möbius påpeger, at der i Bretons skoleeksempel for tekstuel collage, “Poème” (Breton 2000a, 54-56),
som består af udklippede ord og sætninger fra aviser, selektivt kun er benyttet meningsfulde sætningsdele, der bibeholder et kerneudsagn, og at Breton sågar griber til strofer for
at afslutte en meningssammenhæng (jf. Möbius 2000, 177). I overensstemmelse med dette
skriver Adomowicz, at surrealisternes collagedigte oftest er komponeret af readymade sætninger og ikke bare ord, som det var almindeligt hos futurister og dadaister (jf. Adamowicz
1998, 50), og hun giver også Bretons “Poème” som eksempel: Flere fragmenter er her sat
sammen til syntaktisk kohærente, men semantisk inkohærente, sætninger. Andre steder er
syntaktiske strukturer minimeret til fordel for parataktiske konstruktioner, hvor fragmenter
ganske enkelt sidestilles eller kombineres vha. minimale grammatiske links (jf. Adamowicz
1998, 52-53), hvilket dog stadig giver mening i læsningen.
Det enhedslige kildemateriale, som Ernst benytter til sine collageromaner, og som
passer sammen i såvel stil og skala, viser, at også hos ham er tilfældets spillerum indskrænket. Dette selvom Breton understreger tilfældets betydning i forordet til Ernsts La femme
100 têtes, og Ernst selv taler om une rencontre fortuite – hvilket dog både kan betyde et
uventet og et tilfældigt møde (jf. Möbius 2000, 178).
Samtidig med, at Ernst fremhæver elementet af tilfældighed i collage, ser han også
– som nævnt i afsnittet “Surrealisme og psykoanalyse” – collageskabelse som en ubevidst
proces, en passiv gestus, i hvilken han blot har rollen som udførende medium. Ernst skriver således i “Au-delà de la peinture”: “jeg har opnået at assistere som tilskuer til fødslen
af alle mine værker siden 10. august 1925” (Ernst 1970, 245)101. 10. august 1925 er datoen
for Ernsts opfindelse af frottage, hvilket som tidligere beskrevet hænger tæt sammen med
collage, og Ernst understreger da også en lignende passivitet i forbindelse med opkomsten
af collage. Han skriver således, at konfrontationen med de illustrerede kataloger i sig selv
førte til “en intensivering af de visionære evner og fremkaldte en række modsætningsfulde

100	Originalcitat: “qui ne voit que cette scène doit sa célébrité au fait qu’elle rapproche trois objets
dont, contrairement au dire du poète, la rencontre n’est nullement fortuite, sauf ou regard de l’expérience vulgaire” (Lévi-Strauss 1983, 328).
101	Originalcitat : “je parvins à assister comme en spectateur à la naissance de toutes mes œuvres, à
partir du 10 août 1925” (Ernst 1970, 245).
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hallucinatoriske billeder. [...] Det var derfor nok at tilføje det til siderne i kataloget [...] som
lod sig se i mig” (Ernst 1970, 258-259)102. Det som “lader sig se” er, ifølge en anden tekst af
Ernst, billeder fra det ubevidste (jf. Ernst 1976, 324).
Ved på denne måde at være tænkt som en ren og skær nedfældning af billeder, der
strømmer ud fra det ubevidstes åbne sluser, hænger den surrealistiske collage tæt sammen
med surrealistisk automatisme, en sammenhæng Ernst selv eksplicit påpeger i “Au-delà de
la peinture”, hvor han skriver, at frottage-processen viser sig at være “den sande ekvivalent
til det, som allerede var kendt under termen automatskrift” (Ernst 1970, 244)103. Denne
sammenhæng skyldes ikke mindst, at frottage, ifølge Ernst, ekskluderer enhver bevidst
mental forbindelse til fornuft, smag og moral (jf. Ernst 1970, 244), hvilket stemmer helt
overens med Bretons overordnede definition af surrealismen: “Psykisk ren automatisme,
hvorved man sætter sig for [...] at udtrykke tankens virkelige funktion. Tankens diktat, uden
nogen kontrol fra fornuftens side, og udenfor enhver æstetisk eller moralsk interesse” (Breton 1972, 36)104. I manifestet er collage og automatskrift præsenteret som to særskilte teknikker til produktion af en surrealistisk tekst, men som det fremgår her, har begge samme
overordnede mål: en spontan formidling af “det som lader sig se i én”.
Når Ernst – og flere surrealister med ham – sidestiller collagens formidling af det
ubevidste med dens tidligere beskrevne “tilfældighed”, sætter han et noget besynderligt
lighedstegn mellem det tilfældige og det ubevidste, som kun synes at kunne forklares med,
at der ved tilfældigt forstås alt, hvad man ikke selv bevidst kan styre. Som Bürger påpeger,
kommer tilfældet paradoksalt nok til at fremstå som emblem på frihed, selvom det er noget, som mennesket underkastes udefra. Men følger man Freud – hvilket surrealisterne jo
som udgangspunkt gjorde – er det manifeste drømmeindhold ikke tilfældigt, mystisk eller
udefra kommende, men en forskudt og fortættet udgave af de latente drømmetanker, hvis
materiale ligger i os selv. Selv når vi drømmer noget, som vi efterfølgende tænker, at vi

102	Originalcitat: “une intensification des facultés visionnaires et fit naître une succession hallucinante
d’images contradictoires [...] Il suffisait alors d’ajouter sur ces pages de catalogue [...] ce qui se voyait
en moi” (Ernst 1970, 258-259).
103	Originalcitat: “le véritable équivalent de ce qui était déjà connu sous le terme d’écriture automatique ” (Ernst 1970, 244). Når Ernst her eksplicit sammenligner visuel collage med automatskrift, er
det endnu et eksempel på, at medierne ligestilles og processen opfattes som den samme, om den er
visuel eller tekstuel.
104	Originalcitat: “Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer [...] le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en
dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.” (Breton 2000a, 36).
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umuligt kan have vidst på forhånd, så mener Freud at kunne påvise, at det rent faktisk er
noget, vi har kendt til (jf. Freud 2000, bd. II, 38-47). Tilfældige kan billeder fra det ubevidste altså ikke siges at være.
Ud over denne indvending virker collagerne i øvrigt heller ikke tilfældige – som det
burde fremgå af de hidtidige læsninger i dette kapitel – hvilket enten kan skyldes en ubevidst ordning og sammenkædning af materialet, eller at collageprocessen reelt ikke er så
ukontrolleret endda. Syntaksoverholdelser og brugen af enhedsligt materiale tyder på sidstnævnte, hvilket da heller ikke var i direkte modstrid mod det surrealistiske projekt. Breton
påpeger således i “Genèse et perspective artistiques du surréalisme”, 1945, at “Magrittes
ikke-automatiske, men tværtimod fuldstændigt overlagte fremgangsmåde understøttede
[...] surrealismen” (Breton 1945, 96)105.
Tilsvarende skriver Adamowicz angående automatiske tekster, at de langt fra at være
en spontan tankestrøm er komplekse strukturer, der ofte benytter collageteknikker i deres
anvendelse af tidligere tekster (jf. Adamowicz 1998, 12), og Sjölin påpeger, at grammatik
og syntaks for det meste er respekteret i surrealisternes automatskrift (jf. Sjölin 2001, 114).
Det kan lyde paradoksalt at nedsætte nogle begrænsninger inden for hvilke tilfældigheden
kan udfolde sig. Men det er vigtigt for Breton, at syntaksen overholdes i selv de mest eksperimenterende surrealistiske produktioner, og som Adamowicz påpeger, er syntaksen langt
fra at være en hæmsko, men bliver tværtimod brugt som en formel ramme, som poeten kan
bruge til at udforske nye poetiske kombinationer inden for (jf. Adamowicz 1998, 49) – en
logik, som senere blev videreudviklet og ført til yderligheder af en bevægelse som Oulipo,
der tæller forfattere som fx Raymond Queneau og Georges Perec.

Cadavre exquis
Kombinationen af tilfældighed og styring finder i surrealismen sit emblematiske udtryk i
legen cadavre exquis, der ligesom collage og automatisme findes i både en tekstuel og en visuel version. Cadavre exquis var en enkel og populær leg blandt surrealisterne: De foldede
et stykke papir, og så skrev de hver især et ord eller tegnede en del uden at kigge på de ord
eller tegninger, de andre lavede. Til sidst blev papiret foldet ud, og man kunne læse eller se
den i fællesskab skabte sætning eller tegning i sit hele. Navnet på legen kom fra den første
sætning, der blev skabt på denne måde: “Le cadavre – exquis – boira – le vin – nouveau”.
For at sikre et minimum af syntaktisk koherens blev der lavet regler for ordenes rækkefølge:
105	Originalcitat: “La démarche non automatique mais au contraire pleinement délibérée de Magritte
étaye [...] le surréalisme.” (Breton 1945, 96).
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#17. 	 Valentine Hugo, Paul Eluard, André Breton og
Nusch Eluard: Cadavre exquis, 1934

substantiv (subjekt) – adjektiv – verbum – substantiv (direkte objekt) – adjektiv. Tilsvarende
blev alle tegninger delt i tre, i øverste, midterste og nederste del af en krop (jf. Tzara 1975
og Breton 1975). André Breton siger, at surrealisterne med cadavre exquis havde “et aldrig
svigtende middel til at sende den kritiske forstand på ferie og sætte forstandens metaforiske
aktivitet fuldstændig fri” og at “alt dette både gælder på det grafiske og det verbale plan”
(Breton 1975, 17)106. Breton ser således ingen signifikant forskel mellem den tekstuelle og
den visuelle leg, der begge ligner collagerne ved at være stykket sammen.
Legen demonstrerer en normalisering af syntaks, som man også ser i lignende surrealistiske lege, der alle har som fællesnævner, at de artikulerer en syntaktisk eller kompositionel regel og en semantisk eller ikonisk transgression (jf. Adamowicz 1998, 55-56). Som
man ser på de to eksempler, #16 og #17, er det slående, hvordan de begge repræsenterer en
genkendelig krop, trods deres vidt forskellige udtryk, hvor #16 er sammensat af heterogene
collageelementer, og #17 fremstår som organisk sammenhængende. En sådan syntaksnormalisering finder man også i collagerne: I de visuelle ved at sammenstødet mellem ele106	Originalcitat: “d’un moyen infaillible de mettre l’esprit critique en vacance et de pleinement libérer l’activité métaphorique de l’esprit”, “Tout ce qui est dit ici vaut aussi bien sur le plan graphique
que verbal” (Breton 1975, 17).
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menterne sløres eller udviskes på forskellig vis. I de tekstuelle ved at syntaksen holdes, lige
meget hvor vilde billederne ellers er (eller at teksten trods syntaksbrud i det mindste kan
læses rimeligt sammenhængende, jf. “Poème”). Adamowicz skriver rammende, at der i
mødet med de surrealistiske lege hos modtageren opstår “en spænding mellem den euforiske genkendelse af den formelle struktur og den dysforiske afvigelse fra det velkendte i den
tilfældige semantiske udfyldning af syntaktiske rammer” (jf. Adamowicz 1998, 56-57). Hermed er surrealistiske lege både “polemiske våben som trodser rationel og stereotyp diskurs,
og mekaniske anordninger sat op til at producere metaforer og narrativer, hvis overordnede
princip er det tilfældige møde” (Adamowicz 1998, 56-57)107. Dette kunne lige såvel være
en karakteristik af de surrealistiske collager.

Det objektive tilfælde
Det tilfældige møde eller det objektive tilfælde (hasard objectiv) forsøges ikke blot fremprovokeret i lege og collager, men opsøges også i hverdagslivet, jævnfør Bürgers tidligere
refererede eksempel fra Nadja (Breton 2000b, 55-56), hvor en ung sælgerske på et loppemarked, viser sig både at have læst Rimbaud og Le paysan de Paris samt at digte selv. Heller ikke her er elementerne blot så vilkårlige som muligt. Tværtimod består det objektive
tilfælde netop i, at to hændelser bliver sat i forbindelse med hinanden, fordi de har et eller
flere overensstemmende kendetegn. De passer sammen. Hermed er det objektive tilfælde
i sig selv en slags montage. Det underfulde består i at få øje på det, at erkende sammentræffet, at begejstres over og lade sig overvælde af det uforudsete, uplanlagte møde. I dette
tilfælde en kvinde, der – på et uventet sted, et loppemarked – medierer Rimbaud, Aragon
og den poetiske skabelse i sig selv, og således i et epifanisk glimt får verden til at gå op. Men
fuldstændig usandsynligt er sammentræffet jo ikke. Scenen består i, at Breton i selskab
med en ven får øje på et temmelig nyt eksemplar af Rimbauds samlede værker mellem andre ting på loppemarkedet, han vil købe det, men det tilhører sælgersken og er ikke til salg.
Det tilfældige element består her især i, at han og hans ven får øje på bogen, for man må
formode, at hvis man interesserede sig for Rimbaud i Paris i slutningen af 20’erne, så ville
der også være en pæn sandsynlighed for, at man interesserede sig for surrealisterne (der

107	Originalcitat: “The disorientating effect on the addressee derives from a tension between the euphoric recognition of the formal structure and the disphoric departure from the familiar in the
random semantic filling of syntactic frames. Surrealist games are both polemical weapons which
defy rational and stereotypical discourse, and mechanical devices set up to produce metaphors and
narratives whose overarching principle is the chance encounter.” (Adamowicz 1998, 56-57).
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som beskrevet selv trækker forbindelsen til Rimbaud), og således også en vis sandsynlighed
for, at man har læst Aragon. Når surrealisterne udspørger kvinden med Rimbaudbogen om
hendes øvrige forhold til poesi, opsøger de således “det objektive tilfælde” og hjælper det
lidt på vej. Som Bürger skriver, opfinder de ikke selv tilfældet, men de giver alt, der ligger
ud over sædvanlig forventning, vældig stor opmærksomhed (jf. Bürger 1996, 89).
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Tekstuelle collager i surrealismen
Tekstuelle collage/montage-teknikker
– Le paysan de Paris som eksempel
I surrealismen finder man tekstuelle collager af mange slags: Det kan være digte, som
består helt af readymade materiale fra fx aviser (fx Bretons “Poème”), collageelementer
som avisudklip, teaterbilletter, fotos og tegninger indsat i prosaværker (fx Aragons Le paysan de Paris eller Bretons Nadja), poetiske billeder med collagelignende virkninger à la
Lautréamont, fællescollager som surrealistiske lege (fx “cadavre exquis”) eller montagetekster (fx “L’enfant planète” af Robert Desnos og Benjamin Péret). “L’enfant planète” var
en fællestekst, som kombinerede automatisme og collage. Den var komponeret ved at tage
to automatiske tekster, én skrevet af Desnos og en anden af Péret, og sætte dem sammen
i skiftende blokke som i parallel filmredigering. Titlen fremkom af det første ord i Pérets
tekst og det sidste i Desnos’ (jf. Adamowicz 1998, 7-9, 138).
	I 1920’erne og 30’erne var det langt fra kun surrealister, der benyttede sig at tekstuel
collage/montage. Eksempelvis er T.S. Eliots “The Waste Land”, 1922, en stor mosaik af
referencer til myter og litteratur, Walter Benjamins Einbahnstrasse, 1928, og Passagen-werk,
1927-40, indeholder både montage og refleksioner over den, og Alfred Döblins legendariske
Berlin Alexanderplatz, 1929, der integrerer realitetsfragmenter som vejrudsigter og lister over
sporvognsstoppesteder sømløst, men stilistisk overraskende i sin tekstmasse, er måske er et af
de mest velbeskrevne eksempler på litterær montage (se bl.a. Möbius 2000 og Mon 1968).
Vi skal se nærmere på surrealisternes tekstuelle collager med Aragons Le paysan de
Paris som eksempel, da romanen rummer en lang række af den surrealistiske montages/
collages forskellige udtryk. I nogle af de citater, som vi allerede har set på i afsnittet “Den
kønnede ekfrase i Le paysan de Paris”, finder man blandt andet fremmedelementer, der
(tekstligt) bliver klippet ind over billedet af noget ellers velkendt – en blond kvinde dækkes
fx af et edderkoppespind, et stort rødbrunt insekt og en guldsmed:
Et øjeblik så jeg hendes skuldre: et edderkoppespind skjulte dem. Derpå var det
hendes hår, der forsvandt under et stort rødbrunt insekt. En guldsmed gjorde
bytte lidt længere nede end bæltestedet. (Aragon 1998, 29–30)108

108	Originalcitat: “Un instant je vis ses épaules : une toile d’araignée le déroba. Puis ce fut le tour aux
cheveux de disparaître sous un gros insecte marron. Une libellule butinait un peu plus bas que la
ceinture.” (Aragon 1998, 29–30).
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Her er der ikke tale om en egentlig sammensætning af længere enheder (der ville kunne
fremstå og genkendes som citater), men om enkeltord, der ikke hører sammen, helt i tråd
med Lautréamont. Kvinden, der som tidligere beskrevet i sig selv er en repræsentation,
et billede, dækkes af fremmedelementer. Hun forsvinder dog ikke blot under dem, men
indgår i nye (erotiserede) sammenhænge. Collagen består i, at mødet er uventet – havde
det været en jakke, der skjulte kvindens skuldre, og en hat, der dækkede hendes hår, havde
der ikke været tale om en collage, men blot om en lidt poetisk formuleret beskrivelse af en
kvinde, der tog overtøj på. En beskrivelse som ikke ville afføde chok, og som ikke ville skille
sig ud fra den resterende tekstmasse.
Tæt forbundet med sidstnævnte eksempel kan montagen også have karakter af drømmeagtig transformation, som i passagen hvor en syngende havfrue pludselig svømmer
rundt i en stokkebutiks udstillingsvindue. Hun bliver siden genkendt som en tysk prostitueret, fortælleren engang kendte, og han råber “Idealet!” (L’idéal!), hvorpå stokkene i
vinduet vælter konvulsivisk rundt (jf. Aragon 1998, 31-32). I den ellers realistiske skildring
af en vandring i en passage i Paris indgår der således pludselig et surrealistisk element,
som virker drømmeagtigt og foruroligende, idet det bryder med traditionel, rationel vir-

#18. Louis Aragon: Le paysan de Paris s. 40-41, 1998 (1926)
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kelighedsopfattelse, der normalt ikke levner rum for syngende havfruer i akvarielignende
butiksvinduer. Som i eksemplet med den insektdækkede kvinde er der her tale om en rent
poetisk, tekstuel collage, der ikke involverer egentlige realitetsfragmenter. Havfruen og
hendes metamorfose har således collagepræg forstået som elementers uventede møde et
uventet sted.
Endelig er der også monteret egentlige realitetsfragmenter, som fx vejskilte, reklameskilte, adresseskilte eller avisudklip, i teksten. Disse er ganske vist rykket ud af en sammenhæng, men fremstår alligevel ikke som uforståelige fragmenter. Som Möbius påpeger,
er alle udsnittene sluttede, og selv avisudklip er skåret sådan, at den omtalte artikel bliver
læselig [#18]. Reproduktionsstørrelsen er ikke kun tilpasset bogformatet, men også teksten,
og selv når deres format ville passe på en trykside, bliver de ikke reproduceret i originalstørrelse: Nogle er sat særligt stort, andre særligt småt, således at der opstår betydningsrelationer til den omgivende tekst (jf. Möbius 2000, 188).
Sammenligner man de indsatte realitetsfragmenter i Le paysan de Paris med de indsatte fotos og illustrationer i Bretons Nadja, 1928, virker disse forskelligt på flere måder.
Ifølge Möbius formidler fotografiet indtrykket af autenticitet stærkere end Aragons mere

#19. Louis Aragon: Le paysan de Paris s. 72-73, 1998 (1926)
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skematiserede vidnesbyrd om virkeligheden. Möbius skriver, at Bretons fotos kommer til at
virke nostalgisk historiserende og gør stederne hemmelighedsfulde. Romanens principielt
givne fiktionalitet bliver gennem fotografierne akkrediteret som et formodentlig autentisk
medium, og mange af fotografierne får karakter af objets trouvés, som fastholder det objektive tilfælde, hasard objectif, og fremkalder en meditativ virkning, en vej til det underfulde
vil man også kunne sige. Möbius mener derfor, at montagekarakteren er stærkere i Nadja
end i Aragons Le paysan de Paris (jf. Möbius 2000, 207-208).
Der er ganske givet forskel på montagen i Nadja og i Le paysan de Paris, men også
Aragon formår dog at spille subtilt på forholdet mellem fiktion og virkelighed. Dette gælder
fx, når der kaldes på fortællerjeget, der som forfatteren hedder “Louis”, og denne højlydte
kalden i teksten får typografisk collagekarakter, idet der står “LOUIS!” med meget store
trykte typer hen over siden (Aragon 1998, 72) [#19]. Her virker det tekstliggjorte udråb
som realitetsfragment, som en udefra kommende faktor, der bryder ind i handlingen: Størrelsen er indikator for lydniveauet og for det anmassende, forstyrrende brud i fortællerens
igangværende redegørelse for indretningen og omgangsformerne på en badeanstalt, en
redegørelse, der typografisk flyder derudaf i almindelig brødtekststørrelse, indtil der altså
kaldes. Afbrydelsen bevirker, at fortælleren må gå ud af badeanstalten, ud for at se, hvem
der kalder på ham. Han kan altså ikke styre handlingsgangen, der ligger noget uden for
ham, der kan bryde ind. “Virkeligheden” synes at blande sig i fiktionen, og dette på trods
af at der rent faktisk blot er tale om et typografisk, intratekstligt greb, og vi således aldrig
konfronteres med noget, der ikke er en direkte del af fiktionens univers. Det, vi egentlig
møder i teksten, er en fiktiv lyd, repræsenteret vha. store typer, og en fiktionsperson, der
afbrydes i sin beretning. Der er ikke noget mere “virkeligt” ved dette end ved alt det andet,
vi læser om. Vi forføres af typografiens lighed med andre realitetsfragmenter, der ligesom
hos Breton normalt prøver at forankre fiktionen i virkeligheden. Vi har altså at gøre med
en spidsfindig leg med repræsentation, der har lighedspunkter med Magrittes malede, imiterede collageelementer, eller måske – idet der er tale om en lyd repræsenteret af tekst – i
endnu højere grad med de af Magrittes billeder, hvor en tilsyneladende tilfældigt malet klat
påhæftes et skrevet ord, der synes at benævne klattens indhold, uden at vi kan genkende en
egentlig visuel repræsentation af det (se fx Magritte: Le Monde Perdu, 1928) [#20]. Aragon
kommenterer selv sin leg med repræsentation: Da fortælleren kommer ud af badeanstalten
for at se, hvem der kalder, ser han ingen, han kender, men forstår at udråbet er udsprunget
af “længselen efter at se mit fornavn, så lidt brugt i min omgangskreds, trykt med store bog-

102

Konstruktive collager – fra 1920’ernes Surrealisme til Young British Artists

staver af en vis størrelse” (Aragon 1998, 73)109. Den virkelighedsforankrende effekt punkteres parodisk, udråbet udstilles som det, det er: et rent forfængeligt metatekstuelt greb. Hermed har spillet på forholdet mellem fiktion og virkelighed nærmest modsat fortegn af det,
vi så hos Breton. Hvor Bretons fotos med deres indtryk af autenticitet beskikker fiktionen
som virkelighed, er der altså hos Aragon eksempler på, at det, vi opfatter som et autentisk
realitetsfragment, faktisk er fiktion. Det ser man et endnu klarere eksempel på, når egentlige realitetsfragmenter manipuleres, og der optrykkes et skilt med påskriften “Passage de
l’Opéra Onirique” (Aragon 1998, 109) [#21]. Et sådant skilt kommer til at fungere som
dokument for den surrealistiske tanke: Virkeligheden er det, vi ser, selv når vi drømmer og
hallucinerer, her er et håndgribeligt bevis, synes det at sige og opfordrer hermed læseren
til at acceptere de uventede sammenhænge og billeder, som teksten præsenterer, at acceptere dem som “mirakler” med et udtryk fra Aragon. For miraklet er for Aragon en uventet
uorden, en overraskende disproportion, som så, når det er blevet accepteret som mirakel,
bliver forsoningen af det virkelige og det underfulde. Den nye sammenhæng, der etableres
på denne måde, er surrealismen. Det er den reelle linje, som sammenbinder alle virtuelle

#20. Magritte Le Monde Perdu, 1928

109	Originalcitat: “le désir de voir mon prénom, si peu employé dans mon entourage, imprimé en
capitales de quelque importance” (Aragon 1998, 73).
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#21. Louis Aragon: Le paysan de Paris s. 108-109, 1998 (1926)

billeder, som omgiver os, siger Aragon, og giver som eksempel på et mirakel i litteraturen
den hjelm, der falder ned i Walpoles Castle of Otranto (jf. Aragon 1965b, 41). Eksemplet
kunne lige såvel have været en havfrue i et butiksvindue. Forsoningen af det virkelige og
det underfulde, det er miraklet, og det er surrealismen. Som vi også så det i forbindelse
med Ernsts collage La chambre à coucher de Max Ernst..., er det ikke et objektivt billede
af verden, vi præsenteres for, snarere surrealistens perception, hans (i egen selvforståelse)
ucensurerede tanker,110 hvilket Aragon også eksplicit understreger i Le paysan de Paris (jf.
Paldam 2002, 97). Den regulative fornuft bliver fordrevet og en ny virkelighed opstår; gennem billedet bliver verden forvandlet.

110 Man kan – som tidligere påpeget i dette kapitel – i høj grad diskutere, om de surrealistiske kunstværker virkelig formidler den ucensurerede tanke, et virkeligt udtryk for drømmen eller ligefrem
det ubevidste, og om dette overhovedet er muligt.
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Afgrænsning af tekstuelle collager
Plagiat og afindividualisering
Som vist i foregående afsnit er spektret bredt for, hvad man kan kalde for tekstuel collage/
montage. Franz Mon skriver i prinzip collage:
sprogmaterialet, som anvendes til tekstcollager, stammer altid fra samfundsligt
fælleseje og har været i omløb. Det kan handle om ordrette citater af tale, aviser,
bøger, dekreter osv.; der kan benyttes talemåder, ordsprog, men også enkeltord
med betegnende indhold. (Mon 1968, 52)111
Ifølge Mon er der altså altid tale om genbrug i tekstuel collage. Plagiat kan man også
kalde det. Aragon citerer i “La Peinture au défi”, 1930, Lautrémont for at sige: “Plagiatet
er nødvendigt. Fremskridtet implicerer det. [...] For at være lavet godt skal en maxime ikke
korrigeres. Den skal udvikles” (Aragon 1965b, 59)112. For Aragon er collagens lære i disse
sætninger, ja faktisk alle udtryks lære (jf. Aragon 1965b, 59). Det uddyber han i en anden
tekst om collage fra 1965, hvor han skriver, at når han foretrækker at kalde det collage
frem for citation, er det, fordi introduktionen af en andens allerede formulerede tanke i
det, han skriver, hér ikke længere har betydning af genspejling, men af bevidst akt, af bestemt fremgangsmåde for at nå ud over sit udgangspunkt, som var ankomstpunktet for en
anden. Det klareste eksempel på denne skriftmekanisme, dvs. denne idéskabelse, finder
man i Lautréamonts Poésies, der næsten hele vejen igennem er skrevet med udgangspunkt
i andres tanker. Poésies er et stort monument rejst med collager, siger Aragon (jf. Aragon
1965c, 123-124). Collagen er således en måde at idéudvikle: Netop ved at genbruge og
sætte elementerne sammen på en ny måde kan man komme videre. Derfor er plagiatet
ifølge Aragon nødvendigt.
Ud over at have denne idéudviklende karakter bliver der med brugen af præfabrikeret
materiale også tilstræbt en afindividualisering af kunsten, helt i tråd med Bürgers avantgardesignalement. Aragon skriver i “La Peinture au défi”, at man kan forestille sig en tid,

111	Originalcitat: “das sprachmaterial, das für textcollagen verwendet wird, stammt immer aus gesellschaftlichem gemeinbesitz und ist im umlauf gewesen. es kann sich dabei um wörtliche zitate aus
reden, zeitungen, büchern, verordnungen usw. handeln; es können redensarten, sprichwörter, aber
auch einzelwörter mit bezeichnendem inhalt benutzt werden.“ (Mon 1968, 52).
112	Originalcitat: “Le plagiat est nécessaire. Le progrès l’implique. [...] Une maxime, pour être bien
faite, ne demande pas à être corrigée. Elle demande à être développée” (Aragon 1965b, 59).
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hvor malerne ikke længere selv river deres farver, hvor de ikke selv tegner, og at collagen
giver os en forsmag på dette. Readymades er en logisk konsekvens af collagens oprindelige gestus, siger han. Kunstneren er ikke længere knyttet til sit lærred gennem et mystisk
fysisk slægtskab analogt til forplantningen (jf. Aragon 1965b, 48-49). Der er i stedet tale
om: “Valgets personalitet” (La personnalité du choix). Kunsten nægter at være individuel,
selv når kunstneren er ubestrideligt individualist (jf. Aragon 1965b; 53). Dette finder bl.a.
opbakning hos Max Ernst, der i “Was ist Surrealismus?” skriver:
Som sidste overtro, som trist levn af skabelsesmyten forblev i den vestlige kulturkreds eventyret om kunstnernes skaberkraft. Det hører til surrealismens første
revolutionære gerninger at have angrebet og vel også altid at have udslettet denne
myte med saglige midler og på skarpeste måde, idet den eftertrykkeligt stod fast
på “autorens” rent passive rolle i den poetiske inspirations mekanisme og afslørede enhver “aktiv” kontrol gennem fornuft, moral eller æstetiske overvejelser
som inspirationsfjendtlig. (Ernst 1976, 323)113
Dette gælder, ifølge Ernst, naturligvis både digtere og malere og gør alle mennesker til
potentielle “kunstnere”. For da alle mennesker i deres underbevidste har et uudtømmeligt forråd af billeder, mener Ernst, at det blot er et spørgsmål om mod eller frigørende
fremgangsmåder (fx automatskrift) at foretage opdagelsesrejser i det ubevidste eller trække
uforfalskede fundne objekter, der ikke er farvede af nogen kontrol, frem i lyset (jf. Ernst
1976, 324). Det er en sådan afindividualisering, der ligger i Arps og Ernsts fatagagaprojekt
– selvom Ernst, som tidligere beskrevet, alligevel ikke var indstillet på at give helt slip på
alle sine værker, men både modificerede Arps titler og i enkelte tilfælde insisterede på at
beholde sine egne. Ligeledes er den surrealistiske litteratur, herunder romaner som Nadja
eller Le paysan de Paris, heller ikke afindividualiseret i praksis. Forfatteren synes tværtimod
at spille en fremtrædende rolle i såvel indhold som paratekst. Selvom målet for surrealisterne var en individualisering af kunsten, fører de således sjældent denne ud i livet. Selv
deres cadavres exquis kender man ophavsmændene på.
113	Originalcitat: “Als letzter Aberglaube, als trauriges Reststück des Schöpfungsmythus blieb dem
westlichen Kulturkreis das Märchen von Schöpfertum des Künstlers. Es gehört zu den ersten revolutionären Akten des Surrealismus, diesen Mythus mit sachlichen Mitteln und in schärfster Form
attackiert und wohl auch immer vernichtet zu haben, indem er auf die rein passive Rolle des “Autors” im Mechanismus der poetischen Inspiration mit allem Nachdruck bestand und jede “aktive”
Kontrolle durch Vernunft, Moral oder ästhetische Erwägungen als inspirationswidrig entlarvte.”
(Ernst 1976, 323)
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Til gengæld er der mere reel bund i refleksionerne over plagiatet, genbrugets nødvendighed. Dette hænger også sammen med surrealisternes ikke-transcendente verdensforståelse. Verden er det, som er omkring os, den er dennesidig. At skabe nyt beror derfor i høj
grad på en omarrangering af det, der er, en omarrangering, der rykker elementer ud af deres sædvanlige kontekst og redefinerer dem i en ny. Det nye er ikke elementerne i sig selv,
men deres sammensætning. Dette er collagens mekanisme, og det er, hvad der i kapitel 2
vil blive undersøgt under termen “bricolage”.

Collage og pseudo-collage
Det er inden for plagiatets logik, når Ernst i sine collageromaner bruger illustrationer fra
1800-tals knaldromaner, eller når Man Ray pakker en symaskine ind i et tæppe og kalder
det L’énigme d’Isidore Ducasse, 1920. Men plagiatet, eller citatet som sådan, kan være en
flydende og svært definerbar kategori, ikke mindst hvad gælder tekstuel collage. Indklippede busbilletter, avisartikler eller teaterprogrammer er til at forholde sig til, men i teksten
“Collages dans le roman et dans le film”, 1965, beskriver Aragon fx, hvordan han overhører
en telefonsamtale (eller rettere den ene halvdel af den) i en telefonboks. Han noterer den
ned på et stykke papir og sætter denne collage ind i en roman, som en del af handlingen
(jf. Aragon 1965c, 109). Eller et andet eksempel: I en roman indgår der en beskrivelse af
en mand, der svarer til et billede af Chirico, som forfatteren (og kredsen omkring ham)
kender (jf. Aragon 1965c, 116). Endelig giver Aragon eksempler fra Elsa Triolets roman La
Mise à Mort på det, han kalder den mest særegne form for collage, thème secondaire. Her
består collagen i, at temaet er lånt hos Hoffmann, omgivelserne er klippet fra Bamberg
osv. (jf. Aragon 1965c, 124). Hvor går grænsen? Aragon siger, at fra det øjeblik vi overvejer
collagens eksistens i ikke-plastisk kunst, i digtet, i romanen, så er vi fatalt ført til at sammenblande collage og citation, til at kalde dét at kline det, som man skriver, sammen med det,
som en anden har skrevet, for collage, og at kalde al tekst taget fra hverdagslivet, reklame,
mur-inskriptioner, avisartikler osv. for collage (jf. Aragon 1965c, 123). Citation eller collage – forskellen er blot vokabularet, det er op til en selv at vælge, konkluderer Aragon (jf.
Aragon 1965c, 129)114.

114 Det skal her bemærkes, at mens de øvrige af Aragons citerede tekster om collage er skrevet samtidig
med surrealisternes udvikling af collageteknikkerne, så er “Collages dans le roman et dans le film”
fra 1965 – altså længe efter, at Aragon havde brudt med surrealisterne og i langt højere grad havde
et politisk projekt, der byggede på realisme. Men problemstillingerne er alligevel relevante i en
afgrænsning af tekstuel collage.
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Som det fremgår, kan tekstuelle collager være svære at opdage og svære at afgrænse
formelt. Bogtrykningen gør desuden, at vi sjældent har mulighed for at se, om noget er klippet ind, og ofte er det kun muligt, hvis man har originalmanuskriptet som bevis, eller hvis
det er markeret i tekstens typografiske layout, som avisudklippene i Le paysan de Paris. På
computer bliver det endnu sværere at se. Adamowicz skriver:
Medmindre afkoderen har den nødvendige kompetence til at identificere den
indklippede tekst, er der ingen forskel på en egentlig collagetekst og en tekst
som udnytter collageeffekter, såsom en automatisk tekst, hvor multiple stemmer
fra det ubevidste, hukommelsesfragmenter og readymade sætninger angiveligt
er hørt. Disse pseudo-collager, hvor klippe-klistreprocessen er simuleret, er klare
grænseeksempler på collage. For så vidt som de inddrager sammenstød af ikonografiske, diskursive eller semantiske elementer for at skabe illusionen af collage,
er de relevante for det foreliggende studie. (Adamowicz 1998, 16)115
Adamowicz anerkender altså simulerede collager som relevante for en studie af collage.
Det er ifølge hende ikke den faktiske og materielle indsætning af elementer, der er det væsentligste, men den fornemmelse af sammenstød, der er i teksten. Denne fornemmelse kan
skifte meget fra læser til læser. Således vil Aragons Chirico-citation i en roman sikkert have
virket som en stærk collageeffekt for hans samtidige surrealister, som var bekendte med og
optagede af Chiricos billeder, mens passagen for mange i eftertiden, der ikke har samme
indgående Chirico-kendskab, ikke vil have nogen collagevirkning. Dette ser jeg ikke som
en svækkelse af collagen, men som et uomgængeligt forhold ved kunst generelt: Kunsten
er kontekstafhængig, hvilket ikke betyder, at den ikke kan ses på tværs af tid og sted, men
at oplevelsen altid vil være en anden, hvis man har kendskab til værkets referencer. Og
afstand i tid og sted kan både virke normaliserende og fremmedgørende. Eksempelvis kan
nogle ældre personportrætter i dag virke groteske og deformerede – selvom de på deres tid
ikke tilstræbte den virkning, men blot var udtryk for den måde, man nu engang malede

115	Originalcitat: “Unless the decoder has the necessary competence to identify the collaged text,
there is no difference between an actual collage text, and a text which exploits collage-effects, such
as an automatic text, where the multiple voices of the unconscious, memory fragments and readymade phrases are allegedly heard. These pseudo-collages, where the cutting and pasting process
is simulated, are clearly limit-examples of collage. Insofar as they engage clashing iconographic,
discursive or semantic elements to create the illusion of collage, they are relevant to the present
study.” (Adamowicz 1998, 16)
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– mens fx surrealisternes erotiske skildringer har virket anderledes overskridende og chokerende i deres samtid, end i dag, hvor den slags i højere grad er hverdagskost.
Et mål for denne afhandling er en forståelse af surrealisternes collagerelaterede billedmageri, og dette mål gør det relevant at inddrage “pseudo-collager” som de rent malede
collager hos fx Ernst, Magritte og Dali samt tekstuelle “pseudo-collager” som Aragons
insektdækkede kvinde eller Lautreamonts bestemmelse af skønheden som mødet mellem
en symaskine og en paraply på et dissektionsbord, som surrealisterne selv kategoriserer
som collage. Reelle montager eller direkte citater er de ikke, men vi erfarer i den grad et
semantisk sammenstød, ligesom virkningerne i øvrigt synes sammenlignelige. Som forskel
kunne man påpege, som Lessing og mange med ham ville gøre det, at de visuelle collager
står stille i tid, mens teksten er mere processuel – og dog mener jeg ikke, at denne forskel
er så stor. Øjet bruger også tid på at finde rundt i de ofte komplekse visuelle collager, mens
de tekstuelle sjældent strækker sig over mange linjer, og tidsfaktoren er hermed begrænset.
Samtidig benytter de visuelle collager sig som vist også af narrative indikatorer og optræder
i øvrigt oftest ledsaget af en tekst. Dette betyder naturligvis ikke, at collage bare er collage
– begrebet kan ikke siges at indeholde det samme på tværs af alle kunstarter. I tekster er det
én effekt, når det er en busbillet, der er klippet ind i teksten, en anden, når det er et citat,
man skal kende for at opdage, en tredje, når der er tale om et overraskende poetisk billede.
Tilsvarende inden for visuel collage, hvor der er stor forskel på Ernsts integrerende collager
og Schwitters’ mere fragmenterede.
	I dette kapitel har jeg forsøgt at fremskrive et ‘pragmatisk’ collagebegreb, en funktionalistisk, strategisk betragtningsmåde, som følger Lautréamonts sætning: collage som
mødet mellem heterogene elementer. De poetiske billeder og visuelle collager er i surrealismen tænkt på samme måde: som udtryk for den ucensurerede, surrealistiske tanke. De
er ikke ens, men de er udtryk for samme intention: De er strategier til at åbne nye verdener
ved at bygge broer mellem tilsyneladende fjerntliggende materiale, og hermed bliver de
veje til det overraskende og “underfulde” (le merveilleux). Dette vil være udgangspunktet
for næste kapitel “Collage/bricolage – det underfulde i surrealismen”.
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Afslutning: Urolige helheder
Der er i dette kapitel sat fokus på det konstruktive frem for det destruktive i avantgarden, på
hvordan surrealisternes collager uagtet deres heterogene indhold gennem sammenhængsskabende greb skaber en mening på trods. Denne genlæsning af surrealistisk collage er
lavet i opposition til Bürgers kanoniserede montageforståelse fra Theorie der Avantgarde.
Når det er relevant at tage Bürgers efterhånden temmelig bedagede bog op igen, er det,
fordi Bürgers montageforståelse stadig er yderst indgroet hos mange. Selvom der således i
receptionen er gennemgående enighed om, at Ernst – og flere surrealister med ham – altovervejende forsøger at udglatte sammenføjningerne mellem de indsatte elementer i deres
collager, smitter denne konsensus ikke altid af på den overordnede opfattelse af collage.
Således skriver Adamowicz i sine indledende betragtninger over surrealistisk collage:
Det specifikke ved surrealistisk collage er at have skabt opmærksomhed om selve
den intertekstuelle proces ved dens overlagte iscenesættelse af diverse og ofte
divergerende verbale og billedlige tekster, som afslører mekanismerne ved samlingsprocessen ved at fremvise dens brud. (Adamowicz 1998, 15)116
Denne afgrænsning er helt i tråd med Bürgers definition af det avantgardistiske værk – uden
at Adamowicz dog refererer til Bürger en eneste gang i Surrealist Collage, endsige har ham
med i sin bibliografi. I klar kontrast til den måde Adamowicz i øvrigt udviser sensibilitet
over for den tilstræbte sømløshed og den strukturerende syntaks i surrealisternes (herunder
ikke mindst Ernsts) collager, beskriver hun altså surrealistisk collage som udstillende sine
brud og pegende på sin egen tilblivelsesproces, og vi kan genfinde det samme i Waldmans
store collagebog: Selvom Waldman i sit afsnit om surrealistisk collage påpeger, at Max
Ernst ofte udvisker overgangene mellem elementerne i sine collager, så det kan være svært
at se, at det rent faktisk er collager, så lader Waldman ikke dette få konsekvenser for sin
indledende, overordnede collagebestemmelse, hvor hun skriver:
Renæssancemodellen af harmoni og enhed blev udskiftet med en kunst af adskillelse og fragmentering. Sammensat som den er af faktiske fragmenter, blev

116	Originalcitat: “the specificity of surrealist collage is to have drawn attention to the intertextual process
itself, by its deliberate mises-en-scène of diverse and often divergent verbal and pictorial texts, which
reveal the mechanisms of the assembling process by displaying its breaks” (Adamowicz 1998, 15).
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collage en ideel måde at nedfælde denne historiske forandring. I hele sit væsen
konnoterer collage det midlertidige, det flygtige. (Waldman 1992, 11)117
Dette er et udbredt collagesyn, der da også har forklaringskraft for mange af det 20. århundredes collager, herunder nogle fra Max Ernsts og andre surrealisters kunstneriske
produktion. Men bestemmelsen negligerer, at der ligeledes findes en signifikant mængde
af collager, hvis udsigelse er en anden: Collager der ikke “adskiller” og “fragmenterer”,
men som trods deres forskelligartede elementer forsøger at samle disse.
Et enøjet fokus på det fragmenterede er også den fremmeste anke mod Bürger, hvilket
dog ikke betyder, at hans montageteori helt bør afvises. Der er som sagt mange montager
og collager, der hovedsageligt er interessante på grund af deres inddragelse af realitetsfragmenter – fx de indklippede avisudklip og vejskilte i Le paysan de Paris. Men Bürger er ikke
opmærksom på, at der findes i hvert fald to forskellige principper for collage/montage: ét,
der ‘realistisk’ og materialebevidst lader elementerne træde frem, som vi ser det hos fx kubisterne, og et andet, der forsøger at lade elementerne smelte sammen, som vi har set det
hos bl.a. Ernst. Hvis man, som Bürger, låser sig fast på, at spændingen mellem kunst og
virkelighed og herunder en kritik af kunstinstitutionen er, hvad montage/collage handler
om, at dét er, hvad montage/collage kan give os, så risikerer man at overse dette andet collageprincip, som bl.a. Aragons og Ernsts tekster og billeder er udtryk for og kan hjælpe os
til at se.
Mens det således i nogle collager er af mindre betydning, om der er klæbet et frimærke eller en busbillet ind, fordi det indklæbede element hovedsageligt virker som en
håndfast henvisning til virkeligheden midt i kunsten, så er der andre typer collager – fx
hovedparten af Max Ernsts – hvor det slet ikke er ligegyldigt, hvor det tværtimod er de
sammensatte deles semantiske kvaliteter og sammenstødet mellem forskelligt semantisk
indhold, der er virkningsfuldt. Det betyder ikke, at denne type collager er blottet for det
politiske og kritiske potentiale, som Bürger tilskriver montagen og den avantgardistiske
manifestation som sådan. Som det vil fremgå af kapitel 2, er dette på ingen måde tilfældet.
Hvis man som Bürger sætter lighedstegn mellem avantgarden og det uorganiske kunstværk, er spørgsmålet ganske vist, om surrealismen med sine totaliserende bestræbelser
overhovedet er avantgarde. Som svar på dette kan man dels problematisere Bürgers rigide
117	Originalcitat: “The Renaissance model of harmony and unity was replaced by an art of disjunction
and fragmentation. Composed as it is of actual fragments, collage became an ideal medium of
record for this historic change. By its very nature collage connotes the temporary, the ephemeral.”
(Waldman 1992, 11).
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opdeling i organisk og uorganisk, dette vil ske i afhandlingskonklusionen, dels påpege, at
den semantiske diskrepans mellem collagens elementer altid giver en ikke-enhedslig uro.
De surrealistiske collager har således stadig “uorganiske” kvaliteter, billederne falder ikke
til ro, helhederne er flygtige. Desuden ligger det chok, som montagen giver modtageren,
ikke nødvendigvis i meningssammenbruddet, som Bürger antager, men kan opstå ud af
nye sammenhænge, som montagen/collagen skaber. Således er denne genlæsnings understregning af collagernes samlende, konstruktive bestræbelser på ingen måde ensbetydende
med fremskrivningen af en tandløs “biedermeier-avantgarde”. Selvom man selvfølgelig må
medgive, at den surrealistiske utopi ikke gik i opfyldelse, at surrealisternes collager ikke
havde kraft til en samfundsomvæltning, så ændrer dette skuffede mål ikke på, at collage
var tænkt som en privilegeret måde at skabe det surrealistiske og hermed som et middel
til at ændre verden. Ved at nedbryde den accepterede virkeligheds orden konstituerede
collage en kritik af sociale og kunstneriske koder. Målet for surrealisterne var at lade kunsten påvirke livspraksis, hvilket ville være fuldbragt, når man var i stand til at læse verden
og collagen på samme måde, med samme åbenhed som i Ernsts surreale verdener. Det
centrale i collagen er derfor ikke en fragmenterende opsplitning, men den foruroligende
udfoldelse af “nye virkeligheder”. Nye virkeligheder, som læseren/beskueren i sin samlende
bestræbelse fremkalder.

II
Collage/bricolage
– det underfulde i surrealismen

I forlængelse af kapitel 1 bliver surrealistisk collage som konstruktiv strategi
i dette kapitel undersøgt nærmere. Hovedtesen er, at surrealistisk collage
virker som en form for bricolage, hvor elementer, som led i den surrealistiske
revolte, frigøres fra deres oprindelige kontekst for at indgå i nye sammenhænge. Som baggrund for denne tese vil surrealisternes forhold til etnografi,
psykoanalyse, alkymi, det mytiske og det underfulde blive udfoldet. Her er
surrealisternes opfattelse af ikke mindst barnet, kvinden og den ‘primitive’
som ophøjede ‘oprindelser’ central. I forlængelse af bricolage-diskussionen
bliver der desuden demonstreret en lighed i den måde, metafor og collage
virker. Det bliver hermed undersøgt, hvordan surrealistiske collager genererer ny mening og nye virkeligheder.
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Forskningsoversigt
Mange har gennem tiden beskæftiget sig med surrealisternes forhold til myte, alkymi,
stammekulturer og det underfulde, men få har set disse områder specifikt i sammenhæng
med collage. Det vil ske i dette kapitel, hvor collage desuden vil blive set som en form for
bricolage i Lévi-Straussk forstand. Såvel emneområdet som primær- og sekundærlitteraturen er omfattende, og det er ikke muligt her at komme til bunds i surrealisternes forhold til
det hele. Men når der ikke blot fokuseres på et enkelt aspekt, er det for at vise vigtigheden
af blandingen. Surrealisterne tog, hvad de kunne bruge, mange steder fra. Ikke logisk og rationelt defineret, ikke konsekvent og stringent. Men kreativt og forunderligt. I det følgende
vil den væsentligste sekundærlitteratur blive opridset, for herefter blive inddraget løbende i
kapitlet. Kun den litteratur, der har endt med at finde anvendelse, er medtaget.
	Ikke kun i denne afhandling ses der en forbindelse mellem surrealistisk collage og
bricolage: I bogen Le surréalisme et le mythe, 1995, kommer Annette Tamuly rundt om
en lang række aspekter i surrealisternes forhold til det mytiske, og hun nævner flere gange
såvel Claude Lévi-Strauss som bricolage, men har kun ganske få overvejelser over collagens rolle. Lige på problemstillingen er til gengæld Timothy Mathews’ artikel “Max Ernst,
collage, bricolage: lectures d’images”, 2002, hvor han, som titlen indikerer, specifikt ser på
sammenhængen mellem collage og bricolage hos Max Ernst. Adamowicz, som vi allerede
har skiftet bekendtskab med i de foregående kapitler, skriver om collage i forhold til det
underfulde og nævner også bricolage, uden dog at udfolde sammenhængen.
	I Max Ernst and Alchemy. A Magician in Search of Myth, 2001, skriver M. E. Warlick
om Max Ernsts surrealistiske praksis, herunder collagen, som en alkymistisk proces – dvs.
en anden samlingsbestræbelse end bricolage, men dog med en række lighedspunkter, som
vi også skal se nærmere på. Foruden Warlick har adskillige andre skrevet om sammenhængen mellem surrealisme og alkymi, herunder Marc Eigeldinger, der i “Poésie et langage
alchimique chez André Breton”, 1981, yderst oplysende og indsigtsfuldt behandler især
Bretons forhold til alkymi, og Mary Ann Caws, der tilbage i 1966 skrev Surrealism and
the literary imagination. A Study of Breton and Bachelard, der omhandler alkymistens og
poetens rolle, samt barnet, den primitive og det underfulde, som også er centrale begreber
i dette kapitel.
En indkredsning af netop det underfulde vil ske med udgangspunkt i Adamowicz’
Surrealist Collage og Jean Starobinskis artikel “Freud, Breton, Myers”, 1970, som begge har
været inddraget i kapitel 1, samt i to artikler fra tidsskriftet Mélusine nr. XX – “Merveilleux
et surréalisme”, 2000: “Le merveilleux dans le discours surréaliste, essai de terminologie”
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af Henri Béhar og “Nitroglycerine: le merveilleux et la révolte dans le surréalisme des années 20” af Yves Vadé.
Surrealisternes forhold til det mytiske ændrer karakter efter 2. verdenskrig. Kapitlets
fokus vil være på 1920erne og 1930erne, og den sene surrealisme vil kun blive berørt ganske kort. Dette vil ske med afsæt i Nikolaj Lübeckers artikel “Organisk eller uorganisk?
– kunst og samfund hos Breton, Bataille og Jean-Luc Nancy”, 2005, samt med inddragelse
af Ulrich Vogt: “Nouveau mythe et mythe nouveau”, 1985, der behandler eksilerede surrealisters forhold til myte efter 2. verdenskrig.
Sidstnævnte artikel er fra Mélusine nr. VII – “L’age d’or – L’age d’homme”, 1985, og
herfra vil der i øvrigt være henvisninger til Henri Béhar og Mourier-Casiles introduktionsartikel “Le vent du souvenir et de l’avenir”, der opridser surrealisternes forestillinger om en
“guldalder her og nu”, og Marc Eigeldingers “André Breton et le mythe de l’age d’or”, hvor
han sætter denne utopiske guldalderforestilling i historisk perspektiv med henvisninger til
bl.a. Novalis, Rousseau og Saint-Simon.
En afdækning af Aragons romantiske rødder finder man hos Hans Freier: “Odyssee
eines Pariser Bauern: Aragons ‘mythologie moderne’ und der Deutsche Idealismus”, 1983.
Her indplacerer Freier kompetent og grundigt Aragons begreb om en moderne mytologi i
forhold til den tyske idealisme, herunder ikke mindst Schelling. Hos Aragon og flere andre
surrealister er der ofte referencer til den mytologiske figur Melusine, og en grundig mytehistorisk udredning af Melusine-figuren finder man i Pascaline Mourier-Casiles “Mélusine
ou la triple en phase: fée, Lilith, phé dans arcane 17”.
Et større overordnet værk, der bør nævnes, fordi det omhandler surrealisternes forhold
til det mytiske og har haft en længere virkningshistorie, er Gisela Steinwachs: Mythologie
des Surrealismus oder die Rückverwandlung von Kultur in Natur. Eine strukturale Analyse
von Bretons Nadja, 1971. Peter Bürger referer i Theorie der Avantgarde til Steinwachs’ bog
og blandt andet hans læsning af Nadja som paradigmatisk frem for syntagmatisk stammer
herfra. I dag virker bogen dog meget bundet til sin tid. Steinwachs læser omstændeligt,
strukturalistisk, og hendes lange redegørelser for sin teoretiske baggrund – med henvisning
til Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Ferdinand de Saussure og Roman Jakobson – synes at udgøre bogens tyngdepunkt snarere end slående pointer om surrealisternes forhold
til det mytiske. Montage i surrealistisk litteratur nævnes kun ganske kort – her som udløber
af den filmiske montage. Derfor har bogens anvendelighed for nærværende kapitel været
begrænset.
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Peter Bürger fortolker i øvrigt selv Aragons Le paysan de Paris i bogen Der Französische Surrealismus. Studien zum Problem der avantgardistischen Literatur, 1971, hvor han
fremsætter en stærkt ideologisk motiveret kritik af Aragons mytologiprojekt.
	I kapitlet kommer vi også omkring surrealisternes forhold til stammekulturer, da inspiration fra ‘primitive’ folk og deres artefakter afspejles i megen surrealistisk kunst. Af
litteratur, der direkte omhandler forholdet mellem surrealisternes og ‘de primitive’, bør
især Louise Tythacotts fremragende Surrealism and the exotic, 2003, fremhæves, da den på
yderst læseværdig vis kombinerer dokumentariske facts med analytiske pointer. Desuden
er Evan Maurers artikel “Dada and Surrealism” fra det store MoMA-katalog Primitivism in
20th Century Art, 1984, interessant med sine illustrative, slående eksempler på den primitive
kunsts indflydelse på surrealistisk kunst. Og endelig vil William Rubins introduktionsartikel “Modernist Primitivism – An Introduction” fra samme omfattende (og omdiskuterede)
katalog også blive inddraget. Nogle af de kritikpunkter, udstillingen affødte, vil blive taget
op i kapitel 3.
Herudover findes der meget mere litteratur om surrealisme og forholdet til den eksotiske Anden, som ikke vil blive inddraget her, da fokuset specifikt vil være på sammenhængen mellem surrealisternes primitivisme og collageskabelse. Til gengæld vil der blive
introduceret til teoretiske værker af James Frazer, Lucien Lévy-Bruhl og Sigmund Freud,
der tjente som inspiration for surrealisterne, samt til en række begreber hentet hos andre
teoretikere, som jeg mener kan bidrage til en forståelse af collage, herunder primært LéviStrauss’ begreb “bricolage”, Dorthe Jørgensens begreb om “immanent transcendens”, Paul
Ricœurs metaforbegreb og Walter Benjamins tanker om barnet som samler.
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Det underfulde
Sidste kapitel førte frem til en bestemmelse af surrealistisk collagepraksis som en konstruktiv praksis, der genererer nye virkeligheder. I dette kapitel skal vi se nærmere på denne
praksis som et forsøg fra surrealisternes side på at nå det underfulde. Denne tilgang finder
opbakning hos Adamowicz, som skriver, at collage “kan forbindes til begrebet om det underfulde, centralt for den surrealistiske doktrin, baseret på en sprængning i virkelighedens
orden” (Adamowicz 1998, 11-12)118. Hun citerer i den forbindelse Aragon for i La Révolution surréaliste 3, 1925, at skrive: “Virkeligheden er et tilsyneladende fravær af modsætning.
Det underfulde er modsætningen, der bliver synlig i det virkelige” (jf. Adamowicz 1998,
11-12)119. Et citat Aragon i øvrigt selv genbruger i slutningen af Le paysan de Paris (Aragon
1998, 248). Denne bestemmelse af det underfulde er blot en af flere defininitioner, som
man finder i 1920’ernes surrealisme. I det første surrealistiske manifest står der således:
“det underfulde er altid smukt. Ligegyldigt hvilket under er smukt. Ja, det er kun det
underfulde, der er smukt” (Breton 1972, 26)120. Dette kan måske synes at være i modstrid
med Aragons definition, der har den synlige modsætning som kernepunkt. Men her er det
vigtigt at understrege, at skønhed for Breton ikke er den klassisk harmoniske skønhed, men
en konvulsivisk skønhed, som altså ikke nødvendigvis er en harmonisk, sluttet helhed, men
netop kan indeholde modsætninger (jf. Breton 2000a, 161). Breton kommer lidt senere i
manifestet med endnu en definition af det underfulde:
Det underfulde er ikke ens til alle tider. På dunkel vis er det en del af en slags
almen åbenbaring, hvoraf vi kun oplever enkelte detaljer, nemlig de romantiske
ruiner, den moderne mannequin eller et hvilket som helst andet symbol, der er
i stand til at bevæge den menneskelige sensibilitet i et bestemt tidsrum. (Breton
1972, 28)121

118	Originalcitat: “can be linked to the concept of the merveilleux, central to surrealist doctrine, based
on a rupture in the order of reality” (Adamowicz 1998, 11-12).
119	Originalcitat: “La réalité est l’absence apparente de contradiction. Le merveilleux, c’est la contradiction qui apparaît dans le réel” (Adamowicz 1998, 11-12) / (Aragon 1998, 248).
120	Originalcitat: “le merveilleux est toujours beau, n’importe quel merveilleux est beau, il n’y a même
que le merveilleux qui soit beau” (Breton 2000a, 24-25).
121	Originalcitat: “Le merveilleux n’est pas le même à toutes époques; il participe obscurément d’une
sorte de révélation générale dont le détail seul nous parvient: ce sont les ruines romantiques, le
mannequin moderne ou toute autre symbole propre à remuer la sensibilité humaine durant un
temps” (Breton 2000a, 26).
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Her bliver det underfulde altså defineret som noget skiftende, hvis fremmeste egenskab
er at bevæge den menneskelige sensibilitet. De to eksempler, Breton fremdrager, trækker
umiddelbart i hver sin retning: der synes på den ene side at være en nostalgi i fremhævelsen
den gamle, ubrugelige, forfaldne ruin, mod på den anden side en fremskridtsoptimisme i
mannequinen fra det moderne forbrugssamfund. En sådan simultan frem- og tilbagerettethed finder man ofte i surrealismen, hvilket vil blive udfoldet senere i kapitlet.
Det underfulde er et centralt begreb i surrealismen og er del af et større begrebskompleks, der bl.a. indbefatter alkymi, det mystiske, fantastiske, mytiske og mytologiske. Surrealisterne differentierer sjældent skarpt og bruger ofte begreberne i flæng. Tættest er det
underfulde her på det fantastiske, og som Béhar bemærker, bruges det underfulde og det
fantastiske ofte som helt ekvivalente termer (jf. Béhar 2000, 20).122 Surrealisterne knytter
endvidere disse begreber til såvel barnet som ‘den primitive’, som ses som særligt tæt på
det underfulde. Det gør de bl.a. med afsæt i Sigmund Freuds Totem und Tabu, 1912/13,
men som Starobinski påpeger, søger de også inspiration hos andre psykologiske teoretikere,
der på en række punkter bedre kunne imødekomme deres idéer, herunder idéen om det
underfulde. Blandt disse var F.W.H. Myers (1843-1901), der i sin parapsykologi bl.a. beskriver det underfulde. Myers’ udgangspunkt er en opfattelse af verden som transcendental og
spirituel. Men denne transcendentalisme afviser Breton. Han fastholder Myers tanke om
det underfulde i spiritismen, men afviser dens dogmatiske præmisser. Starobinski tvivler
på, om “undere” som “forbløffende sammentræf, én persons samtidige tilstedeværelse på
forskellige steder, telepati, profeti, etc.” (Starobinski 1970, 337)123 kan adskilles fra den metafysik, som frembringer dem. Han tror det ikke, men det gør Breton. Breton taler for en
over-virkelighed (surreálité), der ikke er situeret i et immaterielt hinsides, men i hjertet af
denne verden. Der er tale om en magisk materialisme (jf. Starobinski 1970, 332-341).
I det følgende skal vi se nærmere på surrealisternes tanker om det dennesidige underfulde. Disse bliver ikke mindst italesat i Louis Aragons Le paysan de Paris, hvor en af
hovedidéerne er skabelsen af en mythologie moderne. Aragon beskriver i forordet – “Préface
122 Med reference til et forord Breton skrev til Pierre Mabilles Le Miroir du Merveilleux, 1962, skelner
Yves Vadé smellem det underfulde og det fantastiske. Han skriver, at det fantastiske næsten altid
har karakter af fiktion uden konsekvenser, mens det underfulde engagerer følelseslivet fuldt og helt,
hvilket er en del af den surrealistiske revolte (jf. Vadé 2000, 31). Men denne distinktion referer til
som sagt til et forord fra 1962 (førsteudgave af bogen uden forord i 1940) og lader ikke til at have
været virksom i 1920’erne.
123	Originalcitat: “coîncidences bouleversantes, apparitions simultanées de la même personne en des
lieux différents, télépathie, prophétie, etc.” (Starobinski 1970, 337).
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d’une mythologie moderne” – hvordan myten vil blive født, hvis man fordriver fornuften
og overgiver sig til sine sanser (sådan som det første surrealistiske manifest også foreskriver
det). Når Aragon her taler om myter, er det vigtigt at slå fast, at det ikke er myter forstået
som fælles overleverede narrativer, han taler om. Mytiske fortællingers narrative strukturer
interesserer ikke Aragon. Der er heller ikke tale om at genoplive gamle myter, selvom man
kan finde nogle få referencer til mytologiske skikkelser som fx. Medusa eller Melusine.
“Det mytiske” er derimod et privilegeret øjeblik, der åbner for en pludselig indsigt (à la det
man ser i f.eks. Joyces epifanier og Prousts mémoire involontaire), med Hans Freiers præcise
formulering: “Det mytiske manifesterer sig hos Aragon i erfaringen af en momentan enhed af sanselige tegn og oversanselig betydning” (Freier 1983, 165)124. Således er myten hos
Aragon et andet navn for den glimtvise oplevelse af det underfulde. Disse glimt formidles
vha. collagen. Noget lignende gør sig gældende for Max Ernst. Når Ernsts taler om mødet
mellem elementer, der er langt fra hinanden, er dette møde ifølge Tamuly ikke bare æstetisk, men også mytisk. Tamuly ser frottage og collage som teknikker, der tillader Ernst at
realisere myten. Den måde, myten her fødes på, er gennem bricolage: “ved at etablere helt
nye forbindelser mellem objekterne, handler det om intet mindre end at få et nyt univers
til at bryde frem” (jf. Tamuly 1995, 144)125. Collagen bliver et redskab til at videreformidle
de “myte-genererende” visioner, som den åbne, barnlige, drømmelignende og til tider hallucinatoriske perception eksponerer.

Det underfuldes historie – opgør med kristendommen
Som en forudsætning for at forstå den surrealistiske fremgangsmåde, herunder collagen,
giver Aragon sin version af det underfuldes historie i teksten “La peinture au défi”: For
grækerne og romerne var det underfulde stadig blandet med livet, men dette ændrede
sig med kristendommen. Mennesket vovede næsten ikke at tænke noget længere. Krop,
instinkter og den menneskelige indbildningskraft blev undertrykt, og alt det, som ikke længere havde ret til at udtrykke sig, søgte tilflugt i en anden verden, den overnaturlige, hvortil
intet fra hverdagslivet havde adgang. Således fødtes feerne og giganterne. Efter den franske
revolution begyndte en kamp, som endnu ikke tillod at frigive monstrene og kimærerne.
Aragon nævner bl.a. Rimbaud og Sade i denne kamp, men udråber Lautréamont til den

124	Originalcitat: “Das Mythische manifestiert sich bei Aragon in der Erfarung einer momentanen
Einheit von sinnlichem Zeichen und übersinnlicher Bedeutung” (Freier 1983, 165).
125	Originalcitat: “en établissant des rapports inédits entre les objets, il ne s’agit de rien moins que de
faire naître un nouvel univers.” (jf. Tamuly 1995, 144).
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sande ophavsmand for fremkomsten af det moderne underfulde, le merveilleux moderne.
Med Lautréamont blandes det underfulde atter med hverdagslivet, og Aragon siger, at det
er den offensive genkomst af djævelen, som vi ser hos Lautréamont, som vi har at takke for
det underfuldes nedstigning blandt os. Der er ikke længere tale om en fjern eventyrverden,
nej, det bevæger det, som er omkring os (Aragon 1965b, 37-41).
Dette er naturligvis et meget farvet og forenklet historiesyn, der er slående i sin dobbelthed af fremadrettet optimisme og romantisk idealiseret græcitetsdyrkelse. Når Aragons
historiesyn oprulles her, er det da heller ikke pga. dets sandhedsværdi, men som en forklaringsfaktor, der kan hjælpe til en forståelse af surrealisternes omgang med det mytiske og
underfulde i deres egen kunst.
Når Aragon i “La peinture au défi” taler om kristendommen, er det især katolicismen,
han sigter til, og nok i højere grad kirken som institution end evangeliernes indhold. Aragons ærinde synes at være et opgør med den dogmatiske morallære, kirken har prædiket,
med sin medfølgende krop-sjæl-dikotomi, driftsundertrykkelse, syndsbevidsthed og heraf
følgende tankeundertrykkelse. Opgøret med den katolske kirke var centralt for surrealisterne. Det ser man også i Ernsts collager, der ofte er blasfemiske. Et eksempel på dette
er collageromanen Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au carmel, 1930. Af Ernsts tre
collageromaner har denne den mest sammenhængende fortælling, og den kredser gennemgående om sex, incest, personlighedsspaltning og blasfemi. Romanen gengiver, som
titlen siger, en drøm drømt af en lille pige, der ønsker at gå i kloster, og består af 79 collager ledsaget af tekst. Til den første collage en længere tekst, der fortæller hovedpersonen
Marceline-Maries forhistorie, og til de efterfølgende collager, som udgør hendes drøm,
oftest nogle ganske få linjer. Her er historien groft fortalt, at Marceline-Marie efter erotiske
møder med såvel sin fader som sin præst spaltes i to – Marceline og Marie. Herefter følger
en række mærkelige begivenheder, hvor hendes hår bl.a. får selvstændigt liv. Flere gange
undervejs vågner Marceline-Marie og sikrer sig, at hendes klæder er anstændige – det er
de nogle gange. Jesus, som er Marceline-Maries himmelske brudgom, stiger så atter ned til
jorden, og i slutningen af romanen har de følgende ordveksling: “Marie: ‘Jeg ser dig smile.’
Den himmelske brudgom: ‘Jeg ler, fordi jeg er synonym med sulten. Men man fordøjer
mig temmelig godt på tom mave’” (Ernst 1997, 170-71)126. Dette er en klar kommentar til
religionens rolle som opium for den sultne underklasse, men Ernst lader det ikke slutte dér.
Næste collage [#22] er ledsaget af følgende tekst: “Marceline og Marie (med én stemme):
126	Originalcitat: “Marie: ‘Je vous vois sourire.’ Le céleste fiancé: ‘Je ris parce que je suis le synonyme
de la faim. Mais on me digère assez bien quand on se trouve à jeun.’” (Ernst 1997, 170-71).
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#22. 	Max Ernst: Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au carmel (1930). .
Billedtekst: Marceline et Marie (d’une seule voix): “Nous en sommes heureuses et fières.” .
Le céleste fiancé: “Je suis le Dieu sans femme. Je suis le Dieu affamé. Même en image, .
je dois mourir.” Il disparait dans la salle Sainte-Marthe.

‘Det er vi lykkelige og stolte over’ – Den himmelske brudgom: ‘Jeg er den kvindeløse Gud.
Jeg er den hungrige Gud. Selv som billede må jeg dø.’ Han forsvinder ind i Sankt Marthehallen.’ (Ernst 1997, 172-73 )127. Det forklares, at Jesus er blevet vanvittig, og han forsvinder
ud af den på en gang blasfemiske og freudianske drøm. Selv som billede må han dø. Tilbage er Marceline-Marie, Guds enke, alene med sin mor og far.
Blasfemi finder man også i rigt mål i Lautréamonts Les Chants de Maldoror, som
Aragon altså krediterer for genkomsten af det moderne underfulde. Blasfemien kan her
være humoristisk – som når en ærkeengel, der er sendt til jorden af Gud, tager form som
en taskekrabbe på størrelse med en lama for ikke at blive genkendt (Lautréamont 1986,
211/2001, 253), og Den Almægtige selv stiger ned til jorden forvandlet til et næsehorn

127	Originalcitat. “Marceline et Marie (d’une seule voix): ‘Nous en sommes heureuses et fières.’ – Le
céleste fiancé: ‘Je suis le Dieu sans femme. Je suis le Dieu affamé. Même en image, je dois mourir.’
Il disparait dans la salle Sainte-Marthe.” (Ernst 1997, 172-73).
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(Lautréamont 1986, 218/2001, 262). Men blasfemien kan også være voldsom, spottende og
hadefuld, som i følgende citat:
[…] jeg fik øje på en trone, dannet af menneskelige ekskrementer og guld, hvor
han, der selv titulerer sig Skaberen, tronede med et idiotisk hovmod, med kroppen dækket af et ligklæde af uvaskede hospitalslagener! I sin ene hånd holdt han
en død mands rådne krop og førte den skiftevis fra øjnene til næsen og fra næsen
til munden; når han nåede munden, kan man gætte sig til hvad han gjorde. Hans
fødder stak dybt i en uhyre sø af kogende blod, på hvis overflade der pludselig
dukkede et par forsigtige hoveder op, ligesom bændelorm kommer til syne gennem en natpottes indhold [...]. (Lautréamont 1986, 67-68)128
Endelig er der scener, hvor Gud optræder såre menneskeligt og f.eks. kommer til jorden i et
øjebliks fristelse og liderlighed for at gå på bordel, hvilket vi får en detaljeret beskrivelse af,
for efterfølgende at høre om hans anger og skamfølelse (Lautréamont 1986, 117-24/ 2001,
141-151).
Når Aragon i “La peinture au défi” skriver, at det underfulde atter blandes med hverdagslivet hos Lautréamont, så er det bl.a. denne respektløse profanering, han sigter til.
Lautréamont trækker det guddommelige ned på jorden og lader det indgå på lige fod med
det jordiske. “Som om det man ser til daglig ikke i lige så høj grad burde vække vores beundrende opmærksomhed” (Lautréamont 1986, 178)129, skriver han et sted i Les Chants
de Maldoror. Dette fokus på det hverdagslige, jordiske, videreføres af surrealisterne, som vi
bl.a. så det i Ernsts “midnatsfugl” i kapitel 1, der var en komposition af elementer så prosaiske som et hæklearbejde og et garnnøgle.

128	Originalcitat: “[...] j’aperçusse un trône, formé d’excréments humains et d’or, sur lequel trônait,
avec un orgueil idiot, le corps recouvert d’un linceul fait avec des draps non lavés d’hôpital, celui
qui s’intitule lui-même le Créateur! Il tenait à la main le tronc pourri d’un homme mort, et le
portait, alternativement, des yeux au nez et du nez à la bouche; une fois à la bouche, on devine ce
qu’il en faisait. Ses pieds plongeaient dans une vaste mare de sang en ébullition, à la surface duquel
s’élevaient tout à coup, comme des ténias à travers le contenu d’un pot de chambre [...]” (Lautréamont 2001, 81).
129	Originalcitat: “Comme si ce qui se voit quotidiennement n’en devrait pas moins réveiller l’attention
de notre admiration!” (Lautréamont 2001, 215).
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Immanent transcendens
Det er i en søgen efter dette dennesidige underfulde, at Aragon forkaster maleriet og hylder collagen: Malerne repeterer mekanisk uden at tillægge magiske gestus og ceremonier,
hvis betydning er glemt, den mindste betydning. De interesserer sig ikke for ceremoniens
skønhed. Hvorimod collagen giver den gamle billedlige fremgangsmåde sin sande betydning tilbage ved at tage den tilbage til magiske fremgangsmåder, som er oprindelsen og
berettigelsen for plastisk repræsentation, siger han (Aragon 1965b, 54, 57). Dette kommer
til at lyde noget mystisk. Og mystisk er det måske nok, men Aragon understreger, at den
moderne poesi essentielt er ateistisk, og at “tilsynekomsternes kongerige er af denne verden” (Aragon 1965b, 39-40)130.
Surrealisterne insisterer i deres collager på det konkrete og sanselige samtidig med,
at de taler om det mystiske. Når sammenkoblingen af det mystiske og det dennesidige
umiddelbart kan synes selvmodsigende, er det, som Dorthe Jørgensen påpeger, fordi vi er
vant til at tænke det, man traditionelt inden for filosofien og teologien ville kalde “mystisk
erfaring”, som noget, der forsøger at komme ud over det konkrete og sanselige (jf. Jørgensen
2002, 110). For at forstå surrealisternes collageprojekt er det derfor nødvendigt at sætte sig
ud over modsætningen mellem åndelig mystik og sanselig æstetik ved at sigte efter det åndelige i det sanselige uden at lægge sanseligheden bag sig (jf. Jørgensen 2002, 111). Dette
kan gøres med Jørgensens begreb om immanent transcendens. Med immanent transcendens mener Jørgensen en moderne erfaring af merbetydning og ekstra-menneskelighed
og som sådan en form for guddommelighedserfaring; uden at guddommelighed her skal
forstås som det samme som hverken Gud, guder eller dét guddommelige. Erfaringen af
immanent transcendens er ifølge Jørgensen udtryk for, at selvom verden er blevet sekulariseret, så kan vi stadig i glimt få en oplevelse af sammenhæng, enhed eller mening, samtidig
med at sådanne oplevelser er helt og aldeles immanente. Hermed udgør erfaringen af immanent transcendens altså på den ene side en slags transcendenserfaring, men den synes
på den anden side ikke at referere til noget transcendent som f.eks. Gud (jf. Jørgensen 2002,
106-107). Ifølge Jørgensen manifesterer immanent transcendens sig æstetisk som en erfaring af profan aura, dvs. som den moderne skønhedserfaring, der indfanger den omtalte
merbetydning, og som kan opstå hvor som helst og når som helst. Jørgensen hævder, at
det er denne form for skønhedserfaring, der er reflekteret i den moderne kunsts iscenesættelse af profane tings magi, ikke mindst i collagen (jf. Jørgensen 2002, 108), og jeg vil give

130	Originalcitat: “le royaume des apparitions est de ce monde” (Aragon 1965b, 39-40).
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hende helt ret. Det er netop en sådan moderne guddommelighedserfaring, som Aragons
begreb om det moderne underfulde indebærer, og som man finder hos surrealisterne i de
epifaniske øjeblikke af profan åbenbaring, som ikke mindst collagerne er udtryk for.
Aragon udfolder sine overvejelser over religion og moderne mytologi i den del af Le
paysan de Paris, der hedder “Le sentiment de la nature aux Buttes-Chaumont”. Han skriver
her, at han egentlig troede, at religioner blot var personlighedskriser, troede de havde tabt,
og at han var så overbevist om det, at han slet ikke lagde mærke til guderne i gaderne. Men
så opdagede han en stærk magt, som særlige steder havde over ham, en beruselse, en svimmelhed, og han følte sig sikker på, at essensen heri var helt metafysisk. Han følte et nærvær,
som han måtte kalde guddommeligt (jf. Aragon 1998, 140-142). Lidt senere, i afsnittet “Le
songe du paysan”, siger han så, at idéen om Gud er en en frastødende og vulgær idé. Det er
en psykologisk mekanisme, der ikke er andet end et tegn på mental dovenskab (jf. Aragon
1998, 233-234). Fortællerens eget mål er altså, netop som Jørgensen skriver, hverken Gud,
guder eller dét guddommelige, men en følelse af guddommelighed. Aragon skriver ganske
vist, at han finder “guder” i det konkrete, men hermed forstår han glimtene af merbetydning og ikke guder, som vi kender dem fra fx den græske eller nordiske gudeverden:
Det forekom mig, at mennesket er fuldt af guder som en svamp dyppet i åben
himmel. Disse guder lever, når til højdepunktet af deres kraft, dør så, og overlader
deres parfumerede altre til andre guder. De er selve principperne for al transformation af alt. De er bevægelsens nødvendighed. Jeg spadserede således beruset
rundt midt mellem tusinde guddommelige konkretioner. (Aragon 1998, 143)131
Kilden til guderne er de figurative tankeprocesser. For guderne er dels i mennesket selv,
dels i det konkrete og dagligdags. Fortælleren finder dem i storbyen med dens varer og reklameskilte: i en voksfigur i en frisørsalon,132 i en pelsbutik, i høje hatte (men, som vi skal
se senere, også i naturen). Det er ikke en guddommelighedsfølelse, der holder længe, og
man kunne tro, at denne magi først og fremmest var grundlaget for en ny æstetik, jævnfør
også Bretons påpegning af sammenhængen mellem det underfulde og det skønne. Men
det benægter fortælleren i Le paysan de Paris og siger, at en sådan påstand ville være udtryk
131	Originalcitat: “Il m’apparut que l’homme est plein de dieux comme une éponge immergée en
plein ciel. Ces dieux vivent, atteignent à l’apogée de leur force, puis meurent, laissant à d’autres
dieux leurs autels parfumés. Ils sont les principes mêmes de toute transformation de tout. Ils sont
la nécessité du mouvement. Je me promenai donc avec ivresse au milieu de mille concrétions divines.” (Aragon 1998, 143).
132 Jævnfør Bretons fremhævelse af mannequinen som kilde til det underfulde (Breton 2000a, 26).
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for en naiv sammenblanding af det smukke og det guddommelige (jf. Aragon 1998, 142146). Vigtigt er det her stadig at understrege dennesidigheden i projektet. Sammenhængene opstår, underfuldt, inden for vores erfaringsverden.

Guldalder her og nu
Den kombination af græcitetsdyrkelse og fremadrettet optimisme,133 som vi har set i Aragons “La peinture au défi”, kan ses i sammenhæng med Béhar og Mourier-Casiles introduktionsartikel til Melusine 7, 1985, “Le vent du souvenir et de l’avenir”, hvor de skriver, at
surrealisternes fremmeste utopi uden tvivl var idéen om en “guldalder her og nu” – hvilket
ikke betød en myte uden for tid, men en konkret virkeliggørelse af en gylden tid. Denne
guldalder har/skal have to ben: et kollektivt ben, der er sammenfaldende med en politisk
revolution, og et individuelt ben gennem kærligheden (sublim, total og gal), som forvandler parrets heterogene dualitet til en androgyn enhed (jf. Béhar 1985, 11-12). Béhar og
Mourier-Casile differentierer bevidst ikke mellem ordene myte og utopi, fordi der i “den
surrealistiske revolution” hele tiden er en dobbelt bevægelse: Når surrealisterne fordyber
sig i mytens fortid, åbner de sig samtidig mod den utopiske fremtid. I mytens regressive
“der var engang” er der altid for surrealisterne også et “der bliver en gang” (jf. Béhar 1985,
12-13). Jeg mener ikke, at surrealisterne fordyber sig i mytens fortid i så høj grad, som Béhar og Mourier-Casile her lægger op til. Der er ikke tale om en egentlig regression. Men
de ser ganske rigtigt ikke noget skel mellem nye og gamle myter; myterne får deres kraft
fra samme kilde (jf. Aragon 1998, 152). Og vender vi tilbage til Aragons lovprisning af det
underfulde hos grækerne, så er det centrale i dette “der var engang” netop et “der bliver
engang”, altså en (utopisk) påpegning af muligheden for det moderne underfulde.
En sådan cyklisk tidslighed i guldalderforståelsen finder man også, som Eigeldinger
påpeger, i den tyske romantik. Eigeldinger skriver i “André Breton et le mythe de l’age
d’or”, 1985, at Novalis så et alfa og et omega i guldalderen: Han skelnede mellem den oprindelige guldalder (celui des origines) og den endelige guldalder (l’âge d’or terminal), der
var placeret i fremtiden, ved at insistere på deres komplementaritet. Denne idé er resultat
af en cirkulær tidsforståelse, i hvilken fortiden og fremtiden er nært sammenknyttede. Den
oprindelige guldalder er æraen for alliancen, for kommunikationen mellem naturens verden og menneskets univers. Alliancen er blevet ødelagt af syndefaldet (la chute), men kan,
ifølge Novalis, genopdages gennem kærligheden, gennem barnets og poesiens ånd. Denne
133 En kombination, der også kan findes i Bretons bestemmelse af det underfulde som knyttet til såvel
den romantiske ruin som den moderne mannequin.
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opgave er givet poeten, som gennem sin digtning forsøger at omplante kimen fra guldalderen til andre tider og steder. Poeten er således budbringer for en fremtidig guldalder (jf.
Eigeldinger 1985, 19). Som vi skal se, ligner dette meget tanker hos surrealisterne.
En forestilling om en fremtidig guldalder finder man også hos socialisten Saint-Simon, fra hvis bog De la réorganisation de la socièté européenne, 1814, Eigeldinger bringer
følgende citat:
Menneskehedens guldalder er ikke bag os, den er foran os, den er i perfektionen
af den sociale orden; vores fædre har ikke set den, vores børn skal nå den en dag;
det er op til os at berede vejen. (Eigeldinger 1985, 20)134
Eigeldinger skriver, at det er i denne litterære og ideologiske kontekst, som rækker fra
Rousseau til Rimbaud og kommer forbi den franske socialisme undervejs, at man må sætte
den guldalder-mytologi, som man finder hos Breton. Ligesom Rousseau er Breton opfyldt
af en nostalgi rettet mod en oprindelig uskyld, som på en og samme tid er den primitives og
barnets. Men i modsætning til Rousseau opfatter Breton det ikke som et tabt paradis, han
har ikke mistet håbet om at genfinde det gennem kærligheden og poesien (jf. Eigeldinger
1985, 23). Ifølge Eigeldinger er guldalderen hos Breton “den mytiske repræsentation af forhåbningen om en ny social ordens komme, i overensstemmelse med den utopiske tradition
fra Saint-Simon og Fourier” (Eigeldinger 1985, 29)135. Eigeldinger påpeger altså en række
stærke rødder tilbage i romantikken136 og den utopiske socialisme, men dette var langt fra
det eneste tankegods, som surrealisterne indoptog og overførte på deres egne utopier om
det underfuldes fremkomst i det dennesidige. I det følgende skal surrealisternes forhold til
bl.a. barnet og ‘den primitive’ undersøges nærmere, da det ikke kun var Rousseau, der gav
dem stof til den kobling.

134	Originalcitat: “L’âge d’or du genre humain n’est point derrière nous, il est au-devant, il est dans la
perfection de l’ordre social; nos pères ne l’ont point vu, nos enfants y arriveront un jour ; c’est à nous
de leur en frayer la route” (Eigeldinger 1985, 20).
135 “L’âge d’or est aussi, chez Breton, la représentation mythique de l’espérance en l’avènement d’un
nouvel ordre social, conformément à la tradition de l’utopie saint-simonienne et fouriériste.” (Eigeldinger 1985, 29).
136	Også Aragon trækker i sin myteforståelse på romantikken – ikke mindst på Schelling. En indgående studie af dette kan findes hos Hans Freier, 1983.
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Primitivisme
Historisk baggrund
Et af de steder, hvor surrealisterne mente at finde det underfulde på jord, var hos stammefolk og i disses verdensopfattelser. Joan Míro – der i 1920’erne indgik i kredsen af surrealister i Paris uden dog at være officielt medlem – har således sagt: “Ethvert støvkorn
indeholder noget underfuldt. Men for at kunne forstå det, bliver vi nødt til at afdække den
religiøse og magiske sans for ting, som hører til primitive folk” (Tythacott 2003, 71)137.
Netop en sådan afdækning lå surrealisterne meget på sinde. I en forelæsning om “surrealistisk religion” fra 1948 udtalte Georges Bataille ligefrem, at det syntes klart for ham, “at
søgen efter primitive kulturer repræsenterer det vigtigste, mest afgørende og vitale aspekt
af meningen med surrealismen, hvis ikke dens præcise definition” (Bataille 1994, 71)138.
Denne interesse for ‘primitive’ kulturer var i starten af det 20. århundrede på ingen måde
enestående på den europæiske kunstscene, men rakte fra Gauguins idealiserede fremstilling af Tahiti i slutningen af 1800-tallet, fauvisters og ekspressionisters optagethed af naturfolks seksuelle og kropslige frihed, Picassos formelle refleksion af etnografikas ekspressive
og plastiske karakter og dadaisters adaption af form, materialebrug, teknik samt spirituelt
sigte. Det, som gør surrealistisk primitivisme interessant og relevant i forhold til dette kapitels collageundersøgelse, er dels en formmæssig inspiration (herunder monstrøse dyr-menneske-hybrider og brugen af fundne hverdagslige materialer), dels en idémæssig inspiration
(et ikke-vestligt skønhedsideal, forestillingen om ‘den primitive’, der ses som spirituel og
oprindelig, og som blandes med forestillinger om drømme, det ubevidste og barndommen). Etnografi blandes med psykoanalyse, jf. også Freuds Totem und Tabu, som vi skal se
nærmere på om lidt.
Ligesom de forskellige kunstnergrupperinger fokuserede på forskellige sider af den
‘primitive’ kunst, havde de også forskellige geografiske og stilmæssige præferencer. Mens
kubisterne foretrak afrikansk kunst, foretrak surrealisterne således generelt oceanisk kunst

137	Originalcitat: “Each grain of dust contains something marvellous. But in order to understand it, we
have to recover the religious and magical sense of things that belong to primitive people” (Tythacott 2003, 71).
138	Originalcitat: “that the quest for primitive culture represents the principal, most decisive and vital,
aspect of the meaning of Surrealism, if not its precise definition” (Bataille 1994, 71).
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(samt værker lavet af inuitter og nordamerikanske indianere).139 Afrikansk kunst er typisk
tredimensionel og taktil, den er lavet i mørkt træ og har sjældent bemalinger, hvorimod
oceanisk kunst er fladere, hvilket begrænser perspektivet til få vinkler. Til gengæld har
den oceaniske kunst generelt flere visuelle detaljer, som ornamentik og bemalinger, og er
desuden oftere udført i bløde materialer som bark eller mudder eller i blandede materialer.
Ifølge Rubin byggede kubisme, ligesom afrikansk kunst, på den synlige verdens konkrete
virkelighed (trods forskellig grad af abstraktion), hvorimod surrealismen, som meget oceanisk kunst, byggede på forestillingsverdenen, på beskrivelsen af det fantastiske snarere end
det visuelle. Motivmæssigt ser man ofte klare hybrider af mennesker og dyr i afrikansk
kunst, mens hybriderne/monstrene i den oceaniske kunst er allestedsnærværende og ofte
kan bestå af fundne objekter, der ligner monstre – de lurer så at sige i naturens rå materiale
og kræver ikke megen forarbejdning for at træde frem (jf. Rubin 1985, 41-62). Denne form
for genese vil blive behandlet i afhandlingskonklusionen, hvor surrealistiske monstre og
forholdet til naturen diskuteres nærmere.
Beskrivelsen af den oceaniske kunsts fundne objekter kan tjene som illustration af
forskellen på objet trouvé og readymade, der ellers kan synes ens, idet de begge består af
fremhævelsen og udstillingen af noget allerede skabt. I objet trouvé er der en spirituel side.
Man ser det fantastiske, det underfulde i en genstand, ser den på ny, berøres af den, og
fremhæver den af denne grund, uden at dette nødvendigvis skal ske på et museum eller
et galleri, hvorimod readymaden i højere grad er en udfordring af kunstinstitutionen. Den
kan ligeledes udvælges, fordi den er særligt skøn eller har et særligt budskab, men det afgørende er i sidste ende, at den udstilles, og hermed det spil og den spænding der er mellem
hverdagsobjektet og kunstobjektet. Hos surrealisterne er der mange eksempler på objets
trouvés, der både kan være etnografiske objekter og almindelige hverdagsobjekter, og det
centrale er her den rørelse, objekterne afstedkommer. Både i forholdet til objet trouvé og til
readymade ligner surrealisterne meget de dadaister, som de udsprang fra, og med både tidsog personoverlapning er det da heller ikke muligt at skelne strengt mellem bevægelserne.

139 Der findes selvfølgelig undtagelser. Paul Eluard samlede en del afrikansk kunst, ellers var den surrealist med stærkest forhold til Afrika Michel Leiris, der var på to års etnografisk ekspedition, Dakar-Djibouti (jf. Tythacott 2003, 122, 126) Ekspeditionen blev udførligt dokumenteret i Minotaure
nr. 2, 1933.
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Lån af primitive former og strategier
Evan Maurer ser dadaisternes optagethed af det primitive som en reaktion på 1. verdenskrig. Fremskridtet var gået for langt, og dadaisterne vendte sig væk fra krigen, mod kunst
lavet af primitive, børn og sindssyge, for her at finde et udtryk for elementære følelser, der
ikke var spoleret af traditionelle, vestlige værdier. En kunst, der kunne redde mennesket
fra tidens galskab (jf. Maurer 1985, 535-536). Et tilsvarende ræsonnement kan man finde
i surrealismen, hvor Breton fx har udtalt: “I perioder med stor social og moralsk krise tror
jeg, det er uomgængeligt nødvendigt, at vi undersøger den primitive tanke for at genfinde
menneskets grundlæggende bestræbelser, de uafviseligt autentiske bestræbelser” (Tythacott 2003, 50)140. Den primitive tanke blev altså set som en løsningsmodel, en mulighed
for en slags regression til noget autentisk, rent og oprindeligt – en form for barnlig uskyld.
Men samtidig med at være en positiv fremhævelse af en bestemt verdensforståelse var interessen i lige så høj grad et angreb på den vestlige verden. Det kan man se et eksempel
på i Le regard éloigné, hvor Claude Lévi-Strauss beskriver, hvordan han, Max Ernst, André
Breton og Georges Duthuit efter 2. verdenskrig gik på jagt efter etnografika og etnografiske
tekster i New York:
For den, der ville på jagt, var det kun nødvendigt med en smule kultur og tæft
for at der, i den industrielle civilisations mur, åbnede sig døre for ham, der gav
adgang til andre verdener og til alle tider. (Lévi-Strauss 1983, 350)141
Stammeobjekterne åbner dørene, der giver adgang til andre verdener og alle tider; steder og
tider, der er noget andet end den industrialiserede verden. Netop sidstnævnte brud var vigtigt, også for surrealisterne. En civilisationskritik, der ligeledes var central i Rousseaus forestillinger om den ædle vilde og i Montaignes essay om kannibaler, ja som generelt har været
et lige så bærende element i idealiseringen af den eksotiske Anden som den Anden selv.
Den interesse, surrealisterne havde for stammefolk rundt om i verden, ser man afspejlet på det surrealistiske verdenskort fra 1929 [#23], hvor perspektiv og størrelsesforhold er
manipulerede i henhold til surrealisternes kunstneriske og politiske interesser. Kortets cen-

140 “In periods of great social and moral crisis I believe it is indispensable that we inquire into primitive thought, to rediscover the fundamental aspirations, the incontestably authentic aspirations, of
mankind” (Tythacott 2003, 50).
141	Originalcitat: “A qui voulait se mettre en quête, il suffisait d’un peu de culture et de flair pour que
s’ouvrent à lui, dans le mur de la civilisation industrielle, des portes donnant accès à d’autres mondes et à tous les temps” (Lévi-Strauss 1983, 350).
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#23. Surrealistisk verdenskort, 1929

trum er således ikke Europa, som det er ellers er almindeligt for vestlige kort. Tværtimod er
Europa i lighed med USA meget lille (Paris er dog indtegnet), mens kortets store, centrale
lande er Rusland, Alaska og Ny Guinea. Desuden har ikke mindst Påskeøen fået en meget
fremtrædende placering i forhold til dens faktiske geografiske udstrækning, ligesom også
Grønland fylder meget.
Selvom det surrealistiske verdenskort viser en klar præference for bestemte dele af
verden, betød det ikke, at surrealisterne valfartede dertil (som fx Gauguin eller flere tyske
ekspressionister havde gjort tidligere).142 Stederne blev ikke på den måde opfattet som jordiske paradiser. Derfor kunne surrealisterne dog godt sætte pris på bestemte steder, som fx
Ferdinand Chevals Palais Idéal, der er afbildet i Bretons Le Vases communicants 1932, efter
at Breton havde besøgt det sommeren 1931. Cheval var et postbud fra landsbyen Hauterives
i Sydfrankrig, der byggede Palais Idéal i sin baghave af objets trouvés, primært mærkelige
sten, han havde fundet på sin postrute. Tythacott skriver, at palæet med sine søjler, karyatider, snørklede gange og bizarre ornamentik, havde kvalitet af en organisk skulptur, en
eksotisk ruin, et eventyrslot gemt i Frankrigs bondeland. De arkitektoniske stilarter i Palais
idéal refererede eklektisk til østen, hindu eller middelalder (jf. Tythacott 2003, 34), men
ellers var det som nævnt primært i det velkendte og dagligdags, at surrealisterne søgte det
underfulde.
142 Nogle rejser var der dog. Den mest kendte er Michel Leiris’ ekspedition Dakar-Djibouti. Senere
besøgte Breton bl.a. Mexico.
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#25. 	Max Ernst: .
Lunar Asparagus, 1935

Optagetheden af stammekulturer blev reflekteret i kunsten på flere niveauer. I nogle tilfælde er der tale om direkte
indflydelse, hvor motiver fra forskellige dele af verden overføres til surrealisterne egne værker. Både Maurer og Rubin
giver således adskillige eksempler på, hvordan bl.a. Ernst
har ladet sig inspirere: En sudanesisk kornsilo er forlæg for
det berømte billede Celebes, 1921 (nu på Tate Modern), og
senere lavede Ernst bl.a. flere fugleskulpturer og værket Lunar Asparagus, [#25], der har slående ligheder med nogle
køller fra Påskeøerne [#26]. Desuden indgår der illustrationer af Påskeø-statuer i flere collager i Une Semaine de Bonté
[#24] og en soldans-illustration i La Femme 100 têtes, 1929
(jf. Maurer 1985, 552-575 / Rubin 1985, 25-29).

#26. 	Køller fra Nykaledonien,
Påskeøerne, Musée de
l’Homme (ej dateret)
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Langt oftere end denne form for direkte indflydelse, er der dog tale om et lån af strategier og produktionsmåder. Maurer refererer således Jean Arp for at sige:
I stedet for at skære papiret, rev jeg det med mine hænder, jeg brugte objekter,
som jeg havde fundet på stranden, og jeg komponerede naturlige collager og relieffer. Således gjorde jeg ligesom Oceanierne, der aldrig bekymrer sig om deres
materialers holdbarhed, når de laver masker, og bruger forgængelige materialer
som muslingeskaller, blod og fjer. (Maurer 1985, 538)143
Ligeledes skabte dadaisten Marcel Janco sine masker af forskellige almindelige, rå og
forgængelige materialer [#27]. De lignede ikke de oceaniske masker i udseende, men i
produktionsmåde, og var som de oceaniske masker heller ikke kun til pynt: Maskerne
indgik i de dadaistiske performances. Dada-aftener med nonsensdigte, lyddigte, pantomime, recitationer på forskellige sprog, herunder afrikanske og afrikansklignende, klaverspil,
trommer og jazz (jf. Maurer 1985, 536) (se
også beskrivelsen af Max Ernsts første udstilling i Paris i kapitel 1). Tilsvarende var
der også mange masker i surrealisternes
etnografiske samlinger, og heller ikke disse
hang altid tavse og livløse som på museer,
men blev også ofte brugt.144 Maskerne var
populære, fordi de, som Tythacott påpeger, defamiliariserer og eksotiserer kroppen. De tager os ud af hverdagen, gør os i
stand til at blive en anden, ikke-menneskelig, guddommelig. De gør os i stand til at
overskride modsætninger, at skabe en underfuld forvirring mellem det livfulde og
det livløse (jf. Tythacott 2003, 74).

#27. Marcel Janco: Maske, 1919

143	Originalcitat af Jean Arp: “Instead of cutting the paper, I tore it up with my hands, I made use of
objects I found on the beach, and I composed natural collages and reliefs. I thus acted like the
Oceaniens, who never worry about the permanence of their materials when making masks, and use
perishable materials like sea shells, blood, and feathers” (Maurer 1985, 538).
144 Tythacott nævner fx, at Ernst bar Hopimaske i Arizona, Giacommetti bar en metalmaske, han
havde fundet på et loppemarkede, ligesom en gasmaske for Georges Limbour blev set som de moderne tiders ‘autentiske’ maske (jf. Tythacott 2003, 75, 77).
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At dadaister som Arp og Janco efterlignede naturfolks produktionsmåde i deres maskeassemblage er ikke ensbetydende med, at collage/assemblage direkte udsprang af primitiv kunst. Men der er næppe tvivl om, at mødet med den primitive kunst har inspireret
og været med til at udvikle dadaistisk og surrealistisk assemblage og collage og ikke mindst
haft indflydelse på, hvilken betydning disse fremgangsmåder er blevet tillagt. Som Maurer
påpeger (med henvisning til Clifford H. Browders studier af Breton), så lå surrealisternes
håb for den vestlige kultur ikke i antropologiske studier, men i en genskabelse af de primitive kultures erfaringsmodi. Det tabte paradis kunne genfindes gennem overgivelse til
fantasien og til en systematisk naivitet, som, ifølge surrealisterne, var fælles for barnet og
den primitive (jf. Maurer 1985, 546). Påstanden vil her være, at collage var et af de helt
centrale redskaber i en sådan genskabelse. Dette vil blive udfoldet senere i kapitlet efter et
nærmere indblik i surrealisternes viden og forestillinger om stammekulturerne.
Surrealisternes forestillinger om ‘de primitive’ fandt næring flere steder. Deres etnografiske interesse udmøntedes i besøg på etnografiske museer og i køb af etnografika
(Tristan Tzara, André Breton, Paul Eluard og Max Ernst opbyggede i lighed med flere
andre egentlige samlinger), og ved flere lejligheder lavede surrealisterne udstillinger, hvor
deres egne værker var ophængt side om side med stammekunst. Som Tythacott skriver:
Surrealistiske samlinger sidestiller med vilje objekter, som er indbyrdes uforenelige, mærkelige og fremmede – i henhold til europæiske klassifikationssystemer
– men som er forenet gennem deres opfattede underfuldhed og aura. (Tythacott
2003, 46)145
En sådan sidestilling ses også i tidsskriftet Minotaure, der som en af sine målsætninger
lader etnografisk materiale indgå på lige fod med poesi og plastisk kunst. På en af de første
upaginerede sider i det første nummer af Minotaure fra 1933 kan man læse, at de etnografiske og arkæologiske studier ikke bare er simple beskrivelser af objekter, men at de “søger
at repræsentere omstændighederne og de vitale hensyn, som disse objekter har imødekommet, og det med bidrag fra religionshistorien, mytologien og psykoanalysen” (Minotaure
2003, vol. I, nr. 1)146. I tråd med dette har Minotaure nr. 2 titlen “Mission Dakar-Djibouti
145	Originalcitat: “Surrealist collections deliberately juxtapose objects which are mutually alien, strange and foreign – according to European classificatory systems – but which are united by their perceived marvellousness and aura.” (Tythacott 2003, 46).
146	Originalcitat: “chercheront à représenter les circonstances et les préoccupations vitales auxquelles
ces objets ont répondu, et ce avec la contribution de l’histoire des religions, de la mythologie et de
la psychanalyse.” (Minotaure 2003, vol. I, nr. 1).

134

Konstruktive collager – fra 1920’ernes Surrealisme til Young British Artists

1931-1933” og indeholder store mængder etnografisk materiale, herunder illustrationer af
masker, mennesker og folkeliv, samt bl.a. en artikel om rituelle objekter, og hvordan de
bliver brugt (Minotaure 2003, vol. I, nr. 2, 25-30). Surrealisten Michel Leiris, der var med
på ekspeditionen, skriver også i dette nummer.
Men der var stor forskel på, i hvor høj grad kunstnerne satte sig ind i de fremmede kulturer, som de fandt så inspirerende. Nogle kunstnere samlede primitiv kunst udelukkende
for deres plastiske skønhed, hvorved genstandene blev helt løsrevet fra den rolle, de havde
spillet i det primitive samfund. Andre kunstnere prøvede mere eller mindre intuitivt at
forstå den primitive kunst, hvilket vil sige en forståelse indtil grænsen for deres etnografiske
viden, der ofte ikke var stor. Dette førte til en noget arbitrær kontekstualisering, samtidig
med at mange værker bogstavelig talt var kommet til vesten som fragmenter – de var ofte
del af større kostumer, der selv havde været fragmenter af en dans, som var et fragment
af en mere udfoldet rite (jf. Rubin 1985, 38-41). Surrealisterne så dog ikke nødvendigvis
deres mangel på viden som et problem. I Bretons Nadja siger fortælleren således, at han
ofte tager på loppemarkedet “for at søge efter disse genstande, som man ikke finder noget
andet sted, som er umoderne, i brudstykker, uanvendelige, næsten uforståelige, kort sagt
perverse i den forstand, jeg bruger ordet og holder af det” (Breton 1987, 41)147. Blandt Bretons loppemarkedsfund er en del etnografika, og tingenes uforståelighed er altså en del af
deres tiltrækning. Som Sjölin påpeger, er det netop mangelen på viden, der gør objekterne
tilgængelige for forskellige fortolkninger (jf. Sjölin 2001, 105). Fordi de ikke har nogen
(kendt) fast betydning, er det objekter, man frit kan investere sin fantasi i. Jf. køllerne [#26],
som Max Ernst poetisk transformerer til kønnede “måneasparges” [#25].
Surrealisterne nøjedes ikke med at lade stammeobjekterne kickstarte deres fantasi.
Trods en ofte begrænset faktuel viden om stammekulturerne konstruerede de også forestillinger om de fremmede – et forhold, som flere i de seneste postkoloniale tiår har været
stærkt kritiske over for. Tythacott skriver rammende om surrealisterne forhold til stammekulturer:
Det ‘primitive’ blev af surrealisterne opfattet som en regenerativ kraft, der skulle
genindsættes i den europæiske psyke. I deres forsøg på at omvurdere det primitive overførte surrealisterne dog hyppigt deres eget verdenssyn på det. Den tidlige bevægelse adapterede selektivt de etnologiske teoretikeres skrifter ved aktivt
147	Originalcitat: “[...] en quête de ces objets qu’on ne trouve nulle part ailleurs, démodés, fragmentés,
inutilisables, presque incompréhensibles, pervers enfin au sens où je l’entends et où je l’aime [...]”
(Breton 2000b, 55).
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at transformere det primitive til en kropsliggørelse af de magiske og fantastiske
egenskaber, den ønskede. Begrebet om det primitive blev set i lyset af bevægelsens anliggender, omarbejdet inden for rammerne af den surrealistiske tro.148
Vi skal nu se nærmere på nogle af de teorier, som surrealisterne orienterede sig i, og som
de selektivt adapterede til deres egen verdensforståelse.

Teoretisk baggrund
James Frazer
Surrealisterne orienterede sig i flere forskellige teoretiske skrifter på området. Når Breton
fx taler om en sammensmeltning af drøm og virkelighed som et af surrealismens mål, så
har dette klar sammenhæng med James Frazers etnografiske værker, herunder The Golden
Bough (førsteudgave i to bind 1890, 3. udgave i tolv bind i 1906-1915 og etbindsudgave i
1922, på fransk i 1924). Det er en kulturel kildetekst, hvor basistemaer i den menneskelige
bevidsthed er illustreret gennem utallige eksempler fra hele verden. Af disse fremgår det
bl.a., at drømme er integrale og essentielle dele af primitive mennesker liv. Ja, der er eksempler på, at det primitive menneskes drømmeliv er blevet tillagt et højere niveau af sandhed
end vågne, bevidste erfaringer, samt at drømme ikke blev adskilt fra vågne virkeligheder (jf.
Frazer 1996, 218-220). Ikke mindst dette virkede stærkt inspirerende på surrealisterne.
Frazer bygger på flere punkter videre på antropologen E.B. Tylors studier. Begge er de
evolutionister og ser en udvikling fra primitiv religion (animisme) til moderne videnskab.
Frazer ser således tre stadier i den menneskelige udvikling: magi – religion – videnskab.
Denne tredeling ser man også hos Freud, der i Totem und Tabu adskillige gange refererer
til Frazer, men også reviderer hans opfattelser på en lang række punkter.

148	Originalcitat: “The ‘primitive’ was considered by the Surrealists as the regenerative force to be
reinstated into the European psyche. Yet in their attempt to revalue the primitive, the Surrealists
frequently imposed their own world-view onto it. The early movement selectively assimilated the
writings of the ethnological theorists, actively transforming the primitive into the embodiment of
the magical and fantastic qualities it desired. The concept of the primitive was viewed through the
lens of the movement’s concerns, recast in terms of the framework of Surrealist belief.” (Tythacott
2003, 83).
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Lucien Lévy-Bruhl
En anden indflydelsesrig teoretiker var Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939), der bl.a. skrev Les
Fonctions Mentales dans les Sociétés Inférieures, 1910, hvis konklusioner han bygger videre
på i La Mentalité primitive, 1922. Robert A. Segal ridser forskellen mellem Frazer og LévyBruhl klart op:
Mens primitive for Tylor og Frazer tænker ligesom moderne, bare mindre rigoristisk, så tænker primitive for Lévy-Bruhl forskelligt fra moderne. Hvor primitive
for Tylor og Frazer tænker logisk, blot fejlagtigt, tænker primitive for Lévy-Bruhl
grundlæggende ulogisk, eller som han kalder det: ‘prælogisk’. (Segal 2004, 25)149
Lévy-Bruhl opridser sin kritik af Frazer i introduktionen til Les Fonctions Mentales for derefter at udfolde sine egne idéer om primitives tænkemåde. Ifølge Lévy-Bruhl tror primitive,
at alle fænomener, inklusiv mennesker og deres ting, er del af en upersonlig hellig eller
mystisk verden, der gennemtrænger den naturlige verden. Primitive tror endvidere, at ‘deltagelsen’ af alle ting i denne mystiske virkelighed gør det muligt for fænomener ikke bare
at have magisk indflydelse på hinanden, men også at blive hinanden. Objekter, væsener og
fænomener kan på én og samme tid være både dem selv og noget andet end dem selv, og
han nævner som eksempel Bororoer i Brasilien, der erklærer sig selv for papegøjer og dog
stadig er mennesker. Lévy-Bruhl kalder denne tro for prælogisk, fordi den bryder loven om
ikke-selvmodsigelse. Altså at noget på en gang kan være sig selv og noget andet (jf. LévyBruhl 1922, 85). Hvor primitive for Frazer perciperer den samme verden som moderne
mennesker, men ganske enkelt forstår den anderledes, så mener Lévy-Bruhl, at den primitive ser og forestiller sig verden på en anden måde end det moderne menneske – nemlig
som identisk med sig selv. Ifølge Lévy-Bruhl bruger primitive religionen, især myten, ikke
for at forklare eller kontrollere verden, men for at være ét med den – eller mere præcist,
for at genoprette den mystiske forbindelse, som i mange primitive samfund gradvist er begyndt at udviskes (jf. Segal 2004, 25-27). I de samfund, hvor der stadig er en klar mystisk
symbiose, forsøger man ikke at forklare eller forstå sit objekt, det er uadskilleligt fra den
mystiske praksis. Der er altså få myter (jf. Lévy-Bruhl 1918, 426-429). Men når mennesket
får en klar bevidsthed om sig selv som individ, bliver den mystiske symbiose også mindre

149	Originalcitat: “Where for Tylor and Frazer primitives think like moderns, just less rigorously, for
Lévy-Bruhl primitives think differently from moderns. Where for Tylor and Frazer primitive think
ing is logical, just erroneous, for Lévy-Bruhl primitive thinking is plainly nonlogical – or, in his
preferred term, ‘prelogical” (Segal 2004, 25).
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intim; mennesker, væsener og ting er ikke længere ét. Bororoerne siger ikke længere, at de
er papegøjer, men at deres forfædre var det, at de er af samme essens som papegøjer, at de
bliver papegøjer efter døden, og at der er en række restriktioner i forhold til at dræbe og
spise papegøjer. – Myter opstår og tjener til at genoplive solidariteten (Lévy-Bruhl 1918,
431, 437).
Mange surrealister reagerede mod Lévy-Bruhls opfattelse af sindet som enten primitivt eller civiliseret. Lévy-Bruhl åbner dog mulighed for et vist element af prælogik i det
moderne, når han i konklusionen på Les Fonctions Mentales skriver:
Selv i vores samfund er de repræsentationer og forbindelser mellem repræsentationer, der er styret af loven om deltagelse, langt fra at være forsvundet. [...]
Forstanden stræber egentlig efter en logisk enhed, og den proklamerer nødvendigheden af at gøre dette. Men faktisk er vores mentale aktivitet på en gang rationel og irrationel. Det prælogiske og det mystiske sameksisterer med det logiske.
(Lévy-Bruhl 1918, 455)150
De andre evolutionære tænkere havde identificeret ligheder mellem primitive og civiliserede samfund og knyttet dem til hinanden som følge af et kontinuum af intellektuel udvikling, mens Lévy-Bruhl derimod, trods ovenstående opblødning, understreger skellet mellem de to. Målet for surrealisterne var sammensmeltningen af drøm og virkelighed. Ifølge
Lévy-Bruhl var dette virkeligheden for den primitive, for hvem den synlige og usynlige
verden var et og samme (Lévy-Bruhl 1922, 95-96). Men dette mål ville ikke være opnåeligt
for det civiliserede menneske, hvis man fulgte Lévy-Bruhl. Og surrealisterne lod sig nok
inspirere af Lévy-Bruhl, men ønskede samtidig selv at agere og percipere ‘primitivt’.

Sigmund Freud
Surrealisterne fandt Sigmund Freuds teorier langt mere anvendelige til deres formål end
Lévy-Bruhls. En af deres helt store inspirationskilder var således Freuds Totem und Tabu,
der udkom på tysk i 1913 og blev oversat til fransk med autorisation fra forfatteren i 1923.
Freud lægger her ud med den påstand, at man kan finde en pendant til fortidens menne-

150	Originalcitat: “Même dans notre societé, les représentations et les liaisons de représentations régies
par la loi de participation sont loin d’avoir disparu. [...] L’entendement proprement dit tend vers
une unité logique, et il en proclame la nécessité. Mais, en fait, notre activité mentale est à la fois
rationnelle et irrationnelle. Le prélogique et le mystique y coexistent avec le logique.” (Lévy-Bruhl
1918, 455).
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sker i samtidens “vilde” folkeslag, og ved at undersøge dem og deres sjæleliv mener Freud
derfor at kunne komme til en erkendelse af et tidligere stadium i vores egen udvikling. I
Totem und Tabu tager han afsæt i Australiens oprindelige folk, om hvilke han skriver:
Af disse stakkels nøgne kannibaler vil vi visselig ikke vente, at de er moralske i
vor forstand i deres kønsliv og har pålagt deres seksuelle drifter en høj grad af
indskrænkning. Og dog erfarer vi, at de med den allerstørste omhu og pinligste
strenghed har sat sig som mål at forhindre incestuøse seksualforbindelser. (Freud
1983, 11-12)151
Freuds pointe er, at disse “vilde” måske hverken er så vilde eller så forskellige fra os. Dette
udfoldes gennem en analyse af emnerne totem og tabu. Freud ser her en sammenhæng
mellem totem og tabu, idet han kommer frem til, at de ældste og vigtigste tabu-forbud samtidig er de to grundlove i totemismen: Ikke at dræbe totemdyret og at undgå kønsomgang
med totemfæller af det andet køn. Disse to grundlove må derfor, ifølge Freud, udtrykke
menneskets ældste og stærkeste lyster (jf. Freud 1983, 33/2000, bd. IX, 323-324). Freud
når videre frem til, at totemdyret generelt kan tolkes som faderen. Hermed falder totemismens to hovedbud indholdsmæssigt sammen med de to forbrydelser, Ødipus begik, da
han dræbte sin fader og tog sin moder til hustru, og med barnets to oprindeligste ønsker,
hvis utilstrækkelige fortrængning eller hvis genopvækkelse, ifølge Freud, danner kernen i
måske alle psykoneuroser (jf. Freud 1983, 104/2000, bd. IX, 417). Freud ser en række overensstemmelser mellem tabu-skikke og tvangsneurosens symptomer, herunder 1) budenes
umotiverede art (de kan synes uforståelige for udenforstående, men forekommer selvfølgelige for den, der står under deres herredømme), 2) deres befæstelse ved en indre tvang,
3) smittefaren ved det forbudne, 4) fremkaldelsen af ceremonielle handlinger, påbud, der
udgår fra forbudene (jf. Freud 1983, 23, 31/2000, bd. IX, 311, 321). Han ser dog også forskelle mellem neurosen og tabuet: Tabuet er en social dannelse, et kulturprodukt, mens
neuroserne er asociale dannelser. I neuroserne er det drivkræfter af seksuel oprindelse, der
udøver den bestemmende indflydelse. Disse er ikke i stand til at forene menneskene på
samme måde som de sociale drifter, som de tilsvarende kulturprodukter hviler på, og som

151	Originalcitat: “Von diesen armen, nackten Kannibalen werden wir gewiß nicht erwarten, daß sie
im Geschlechtsleben in unserem Sinne sittlich seien, ihren sexuellen Trieben ein hohes Maß von
Beschränkung auferlegt haben. Und doch erfaren wir, daß sie sich mit ausgesuchtester Sorgfalt
und peinlichster Strenge die Verhütung inzestuöser Geschlechtsbeziehungen zum Ziele gesetz
haben.” (Freud 2000, bd. IX, 296).
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er fremgået af foreningen af egoistiske og erotiske elementer (jf. Freud 1983, 62, 64/2000,
bd. IX, 361, 363).
	I sin undersøgelse trækker Freud en lang række paralleller mellem barnet og den
primitives måde at agere (jf. Freud 1983, 14, 52, 71/2000, bd. IX, 300, 347, 372), og han
sammenligner desuden udviklingsstadierne i den menneskelige verdensanskuelse (de tre
tankesystemer: animisme, religion og videnskab) med stadierne i individets libidinøse udvikling. Tidsmæssigt som indholdsmæssigt svarer den animistiske fase, ifølge Freud, til
narcissismen, den religiøse fase til det trin af objektsøgen, der karakteriseres ved bindingen
til forældrene, og den videnskabelige fase har sit modstykke i det modne individ, der har
givet afkald på lystprincippet og under tilpasning til realiteten søger sit objekt i den ydre
verden (jf. Freud 1983, 75 /2000, bd. IX, 377-378).
Animismen er læren om forestillingerne om åndelige væsener. Den er en psykologisk
teori, der forklarer verdens væsen totalt, og dens grundlæggende tænkemåde er magien,
der ifølge Freud er mere oprindelig end animismen selv. Mens magien endnu forbeholder tankerne hele magten, har animismen afstået en del af denne almagt til ånderne og
dermed betrådt vejen til dannelse af en religion. Magiens forudsætninger er altså ældre
end den åndelære, der danner animismens kerne. Udøvningen af magi kan enten ske vha.
en lighed mellem den fuldbyrdede handling og den ventende begivenhed (fx at man efterligner regn for at få regn) eller gennem samhørighed (man bemægtiger sig fx lidt af sin
fjendes hår for at skade ham, og det er som at have bemægtiget sig personen selv). Sagt på
en anden måde opererer magien enten metaforisk eller metonymisk, og Freud konkluderer
da også, at de magiske principper er sammenfaldende med de to væsentlige principper i associationsprocesserne. Men associationsteorien opklarer, ifølge Freud, kun de veje, magien
går, ikke dens egentlige væsen. De motiver, som driver til praktisering af magien, er menneskets ønsker. Det primitive menneske har en enorm tillid til sine ønskers magt: Alt, hvad
dette menneske skaber af magisk vej, sker, fordi det vil det. Det princip, der styrer magien,
er “tankernes almagt” (jf. Freud 1983, 65-76/2000, bd. IX, 364-378).
For den voksne i vores kultur er den “tankernes almagt”, som kendetegnede animismen, ifølge Freud kun bevaret på et punkt, nemlig i kunsten:
Kun i kunsten forekommer det endnu, at et af ønsker fortæret menneske foretager noget med disses tilfredsstillelse beslægtet, og at denne leg – takket være
den kunstneriske illusion – fremkalder affektvirkninger, som om den var noget
realt. Med rette taler man om kunstens trolddom og sammenligner kunstneren
med en troldmand. Men denne sammenligning er måske mere betydningsfuld,
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end den gør krav på at være. Kunsten, der afgjort ikke er begyndt som l’art pour
l’art, var oprindelig tjener for tendenser, der i dag for en stor dels vedkommende
er udslukket. Blandt disse kan vi formode mange slags magiske hensigter. (Freud
1983, 75-76)152
Netop dette er uhyre centralt for surrealisterne. Som vi har set, skriver Aragon i “La pein
ture au défi” om de “magiske fremgangsmåder, som er oprindelsen og berettigelsen for
plastisk repræsentation” (Aragon 1965b, 54)153. Dette kunne meget vel referere til den citerede passus hos Freud, hvor kunsten oprindeligt har haft magiske hensigter. Surrealisternes
mål var en frisættelse af det hæmningstyngede, moderne individ, der – i overensstemmelse
med Freuds beskrivelse af udviklingstrinene – har givet afkald på lystprincippet og tilpasset
sig realiteten. Freud åbner i citatet mulighed for en tilbagegriben til et mere oprindeligt
udviklingstrin, ja faktisk til dét mest oprindelige, hvor mennesket følger sine lyster og ønsker. Han åbner mulighed for, at dette netop kan ske i kunsten: Her er “tankernes almagt”
bevaret. Surrealisterne ønskede, ifølge Aragon, at genoplive den tidligere kunsts magi med
deres kunst, og som de har kunnet læse hos Freud, opererer magien på baggrund af principperne for metafor og metonymi. I “La peinture au défi” giver Aragon collagen en privilegeret status som magisk fremgangsmåde, og som vi skal se senere i dette kapitel, arbejder
surrealisterne i collagen aktivt med ikke mindst metaforen som en vej til underfuld billeddannelse. Alle disse manøvrer tager udgangspunkt i Freuds teori, selvom Freud, som
beskrevet i kapitel 1, ikke selv mente, at surrealismen afspejlede denne.
De erkendelser, som surrealisterne – filtreret af deres egen dagsorden – fik gennem
læsning af Freud og andre teoretikere, overførte de på deres syn på oceanisk levevis og
kunst. Tythacott citerer Breton for at have sagt: “I oceanisk kunst finder man det mest vedholdende forsøg på at udtrykke sammensmeltningen mellem det fysiske og det mentale og

152	Originalcitat: “In der Kunst allein kommt es noch vor, daß ein von Wünschen verzehrter Mensch
etwas der Befriedigung Ähnliches macht und daß dieses Spielen – dank der künstlerischen Illusion
– Affektwirkungen hervorruft, als wäre es etwas Reales. Mit Recht spricht man vom Zauber der
Kunst und vergleicht den Künstler mit einem Zauberer. Aber dieser Vergleich ist vielleicht bedeutsamer, als er zu sein beansprucht. Die Kunst, die gewiß nicht als l‘art pour l‘art begonnen hat, stand
ursprünglich im Dienste von Tendenzen, die heute zum großen Teil erloschen sind. Unter diesen
lassen sich mancherlei magische Absichten vermuten.” (Freud 2000, bd. IX, 378)
153	Originalcitat: “pratiques magiques qui sont l’origine et la justification des représentations plastiques” (Aragon 1965b, 54).
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på at opløse dualismen mellem perception og repræsentation” (Tythacott 2003, 61)154. Heri
ligger en nedbrydelse af skellet mellem kunst og liv, hvilket var helt i overensstemmelse
med surrealisternes avantgardistiske fordring for deres egen kunst. Tythacott påpeger, at
et fokus på nedbrydningen af modsætninger var typisk for surrealisternes tilgang til alle
mulige aspekter ved stammekulturen og det mystiske generelt:
De aspekter ved primitive samfund, som surrealisterne priste, var ofte emblematiske i enheden af modsætninger: shamanens figur repræsenterede en forsoning af sjæl og krop i sfæren af medicin og helbredelse; alkymisten transcenderer
natur-kultur grænser; fester, karnevaler, trancetilstande og besættelseskulte – så
meget mere almindelige i andre kulturer – satte spørgsmålstegn ved skel mellem
bevidst og ubevidst, drøm og vågen, rationalitet og irrationalitet, fantasi og hverdag. Magi, okkultisme, totemisme og animisme fik mennesker ind i et tættere
åndeligt forhold til naturen, et forhold, som de mente, var gået tabt under vægten
af den europæiske industrialisering. (Tythacott 2003, 61)155
De mangfoldige inspirationskilder til trods, var surrealisternes efterligning af stammefolks
adfærd sjældent helt bogstavelig. Ser man fx på forholdet til shamanisme, så var det i tråd
med Freuds bemærkninger om kunstnerens magiske evner oplagt at opfatte kunstneren
som shaman. For Lévy-Bruhl er en shaman en drømmetyder og en kropsliggørelse af overnaturlige kræfter. Shamanen har evnen til at transformere og transcendere almindelig bevidsthed samt at bevæge sig mellem verdener (jf. Lévy-Bruhl 1922, 51-55). Ernst, der i modsætning til mange af sine samtidige kunstnere var i besidelse af en indgående etnografisk
viden og havde læst Lévy-Bruhl, kendte udmærket denne beskrivelse af shamanen og var

154	Originalcitat: “In Oceanic art one finds the greatest sustained effort to express the interpenetration
of physical and mental and to resolve the dualism of perception and representation.” (Tythacott
2003, 61). Oprindeligt citat fra katalog for Oceanisk kunst, citeret i Elisabeth Cowling “Another
culture” i Ades: Dada and Surrealism reviewed, 1978.
155	Originalcitat: “Those aspects of primitive societies exalted by the Surrealists were often emblematic of the unity of opposites: the figure of the shaman represented a reconciliation of mind and
body in the sphere of medicine and healing; the alchemist transcended nature-culture boundaries;
festivals, carnivals, trance states and possession cults – so much more common in other cultures
– questioned distinctions between conscious and unconscious, dream and waking, rationality and
irrationality, fantasy and the everyday. Magic, occultism, totemism and animism drew humans into
a closer spiritual relationship with nature, a relationship that had been lost, they believed, under
the weight of European industrialization.” (Tythacott 2003, 61).
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også inspireret af den. Men dette betød ikke, at han søgte en bogstavelig kommunikation
med ånder og overnaturlige kræfter. Som Maurer påpeger, opfattede Ernst snarere kunstnerens shamanisme som evnen til at give materiel eksistens til billeder, som fremkommer
af den kreative bevidstheds afkroge (jf. Maurer 1985, 575), altså en psykologiserende brug
af etnografien. I dette er Freuds analogi mellem den primitive og barnet naturligvis helt
central, og i surrealistisk tænkning blev den da også – som vi skal se flere eksempler på
– opfattet som et selvfølgeligt faktum.
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Alkymi
Surrealisterne søgte ikke kun det mystiske hos stammefolk fra fjerne verdensdele, men
også hos den europæiske kulturs esoterikere. Breton var gennem hele sit forfatterskab tiltrukket af esoterikerne, og i artiklen “Poésie et langage alchimique chez André Breton”
opregner Eigeldinger en lang liste af værker inden for alkymi, gnosticisme og hermetisk
videnskab, som Breton vides at have læst, herunder Hermes Trismégistes “smaragd-tavle”
(“Tabula Smaragdina”) og værker af Swedenborg og Eliphas Lévi, for blot at nævne nogle
få (jf. Eigeldinger 1981, 31).
Breton ser i det andet surrealistiske manifest en “bemærkelsesværdig analogi” mellem formålet for de surrealistiske og alkymistiske undersøgelser (Breton 1972, 116/2000a,
124)156, og hermed indskriver han sig, ifølge Eigeldinger, i en romantisk tradition, som
Novalis kan siges at have indstiftet: En magisk idealisme, der etablerer en analogitænkning
mellem poetisk skrivning og alkymi, forstået som at begge fører tilbage til den oprindelige
materie, og at det menneskelige sprog i sig selv har en magisk kraft. Ifølge Eigeldinger
lader Aloysius Bertrand til at være den første i Frankrig, der fremfører disse tanker. I introduktionen til Gaspard de la Nuit, 1842 – et værk som hyppigt fremhæves af surrealisterne
– står der således: “Jeg har besluttet [...] at lede efter kunsten på samme måde som rosenkreuzerne i middelalderen ledte efter de vises sten; – kunsten, det 19. århundredes vises
sten” (Bertrand 1972, 37)157. Ligeledes lægger Baudelaire sig efter sammenhængen mellem
alkymi og poesi og kalder poeterne for “tankens alkymister”. Og også Mallarmé taler om
værket som et magisk koncept og om en afsløring af eksistensens mystiske aspekter som det
poetiske sprogs bestemmelse. Det er dog primært Rimbauds tanker om “værkets alkymi”,
som Breton refererer i det andet surrealistiske manifest (jf. Eigeldinger 1981, 22-23).

Alkymistisk læsning af Au-dessus des nuages
Ikke kun poesien, men også collagen blev set som analog med alkymien. Ernst skriver i
“Au-delà de la peinture”, at collage er “som det visuelle billedes alkymi” (Ernst 1970, 253),
hvilket han nogle sider senere uddyber således:

156	Originalcitat: “une remarquable analogie” (Breton 2000a, 124).
157	Originalcitat: “J’avais résolu [...] de chercher l’art comme au moyen age les rose-croix cherchèrent
la pierre philosophale; – l’art, cette pierre philosophale du XIXe siècle” (Bertrand 1972, 37). Dette
citat kommer fra en mand, som bogens jeg møder i en park, og som han snakker om kunst og kærlighed med.
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Man kunne definere collage som en alkymistisk forbindelse af to eller flere heterogene elementer, hvilket er et resultat af deres uventede møde, som skyldes dels
en anspændt vilje – gennem kærligheden til det clairvoyante – i retning af den
systematiske forvirring og alle sansers uorden (Rimbaud), dels tilfældighed, eller
en vilje, der begunstiger tilfældet.” (Ernst 1970, 262)158
Elementernes møde i collagen sammenlignes altså af Ernst med substansernes møde i den
alkymistiske kolbe. I det hermetiske skrift “Tabula Smaragdina” står der: “Det, der er forneden, er som det, der er foroven, og det, der er foroven, er som det, der er forneden, med
henblik på at gennemføre én tings undere” (http://orodara.piranho.de/hermes.htm)159.
Denne sammensmeltning af det høje og det lave, af det tilsyneladende modstridende, er
– som vi også har set tidligere – yderst central for surrealisterne.
Ernsts interesse for alkymi og dennes indflydelse på hans kunst er grundigt dokumenteret af M.E. Warlick i Max Ernst and Alchemy, hvor hun blandt andet sporer og fortolker
mange af de alkymistiske symboler, der optræder i hans collager (herunder ikke mindst
i collageromanen Une Semaine de Bonté). Det er ikke målet her at redegøre i nærmere
detaljer for Warlicks studier, der ud over den velunderbyggede redegørelse for de mange
alkymistiske referencer i Ernsts værk, primært består af detaljerede biografiske udredninger. Vigtigst er det med Warlick at slå fast, at Ernst ligesom flere andre surrealister havde
en indgående interesse i og viden om alkymi. I det følgende skal vi se nærmere på en af de
collager, Warlick ikke behandler, som et eksempel på, hvad et fokus på alkymi kan betyde
for læsningen, og som afsæt for yderligere diskussion af alkymiens status i surrealismen.
Eksemplet er collagen “Au-dessus des nuages marche la minuit” 1920 [#28], som vi
allerede har stiftet bekendskab med i kapitel 1. Her blev også den stærke sammenhæng
mellem Ernsts visuelle collager og hans collagetitler udfoldet, en sammenhæng, der også
er yderst relevant for denne collage, hvis titel i sin helhed lyder:
Over skyerne vandrer midnatten... Over midnatten svæver fuglen usynlig for dagen. Lidt højere end fuglen driver æteren og murene og tagene flyder.
158	Originalcitat: “On pourrait définir le collage comme un composé alchimique de deux ou plusieurs
éléments hétérogènes, résultant de leur rapprochement inattendu, dû, soit à une volonté tendue
– par amour de la clairvoyance – vers la confusion systématique et le dérèglement de tous les sens
(Rimbaud), soit au hasard, ou à une volonté favorisant le hasard.” (Ernst 1970, 262).
159	Originalcitat: “Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod
est inferius ad perpetranda miracula rei unius.” (http://orodara.piranho.de/hermes.htm). Tak til
George Hinge for latinkyndig bistand.
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#28. Max Ernst: Au-dessus des nuages..., 1920

Au-dessus des nuages marche la minuit...Au-dessus de la minuit plane l’oiseau
invisible du jour. Un peu plus haut que l’oiseau l’éther pousse et les murs et les
toits flottent. (Spies 1991a, 530)
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Titel og billede hænger uløseligt sammen, de forklarer hinanden.160 Set i sammenhæng
med titlen forstår vi således, at billedet bl.a. er en personificering af “midnat”, der vandrer
over skyerne, mens billedet også forklarer titlen ved at give os viden om “midnats” natur:
en skikkelse bestående af velformede kvindeben i høje hæle, der synes at tage et forførende
skridt ud mod beskueren, en ganske kort nederdel, som ved nærmere eftersyn er et hvidt
garnnøgle, og en overdel/overkrop bestående af et hæklearbjede, der både kan ses som en
kvindeoverkrop med to bryster og pufærmer, og som et fuglelignende ansigt med to store
øjne og et langt, fallisk næb. Overkroppen er således også fuglen, der nævnes i titlen. Den
er ikke fritsvævende, men en del af skikkelsen, der fremstår androgyn, hvilket understreges
af, at Ernst har feminiseret ordet “minuit”, der egentlig er maskulinum, og hermed fremhæver ordets deling i “mi”, der betyder halv, og “nuit” (nat), der er femininum (i “Au-delà
de la peinture” står ordet også med bindestreg – jf. Ernst 1970, 261). Ud af den sirlige husflid opstår et flertydigt, erotiseret kimærisk væsen. “Midnatsfuglen” er som de skyer, den
vandrer på, og må ‘læses’, som man ‘læser’ drivende skyer (jf. Ernsts egen sammenkædning
af collage med skyers billedformationer, se kapitel 1). Den er let sløret og hermed drømmelignende, en stemning eller tilstand, som titlens flydende mure og tage også formidler.
Såvel fuglen som den androgyne var meget yndede motiver for Ernst og er i øvrigt
alkymistiske symboler: For at starte sit arbejde måtte alkymisten først finde materia prima,
en mystisk substans, der indeholdt alt, hvad der var nødvendigt for at fuldstændiggøre
arbejdet, og som bestod af to modstillede maskuline og feminine principper. Disse skulle
udskilles, lutres og genforenes, hvilket ofte blev illustreret vha. den androgyne (se kapitel 3
om Hans Bellmer), der realiserede syntesen af modsætninger. Også æteren, der nævnes i
titlen, er central for alkymisten, der mener, det er her, “kvintessensen” vil opstå i foreningen af de fire elementer (jord, ild, vand, luft).

160 Collagens titel er vigtig for forståelsen af den, men faktisk har Au-dessus des nuages... i dansk sammenhæng vedholdende været fejlagtigt navngivet helt til i dag, efter at have været optrykt med
titlen Fatagaga i Vilhelm Bjerke-Petersens Surrealismen fra 1934. Fejlen er givetvis opstået, fordi
collagen i Aragons “La peinture au défi” fra 1930 stod opført som Fatagaga (collagen indgår ikke i
senere genoptryk af teksten, herunder Aragon 1981 og Aragon 1965). Intet tyder på, at collagen på
noget tidspunkt har været en FATAGAGA-collage. Ernst refererer selv til collagen som Au-dessus...
i “Au-delà de la peinture”, 1936, og FATAGAGA er heller ikke nævnt i Max Ernst Œuvre-Katalog
(Spies 1975b). At collagen bliver kaldt for Fatagaga af Aragon i 1930 viser, ifølge Werner Spies, at
termen Fatagaga kan have haft en dobbelt mening: dels som betegnelse for Ernsts samarbejde med
Arp (jf. kapitel 1), dels som en mere generel betegnelse for de collager, Ernst lavede i Køln i 1920
(jf. Spies 1991a, 65).

KAPITEL 2: Collage/bricolage – det underfulde i surrealismen

147

Collagen modsætter sig entydig fortolkning, den er mystisk, men er på ingen måde
meningsløs eller uforståelig. Den synes at videreformidle Ernsts personlige oplevelse af
ikke mindst midnat, men collagen forekommer samtidig ikke privat. Gennem en sammenligning af alkymistens arbejde og collageprocessen giver Warlick sit bud på en forståelse
af denne dobbelthed. Hun sammenfatter parallellerne mellem alkymistens arbejde og collageprocessen således:
Alkymisten må finde materia prima for at begynde arbejdet, lige som Ernst fandt
allerede eksisterende billeder til at lave sine collager. Så blev materia prima ødelagt, som træsnit eller andre fundne billeder blev taget ud af deres oprindelige
kontekst. De adskilte dele blev genforbundet, sammensmeltet af ilden i den alkymistiske kolbe og af klister i collagen. Målet for alkymisten var produktionen
af guld; for Ernst var det et nyt billede af forvandling og opdagelse. Dog var
produktionen af guld traditionelt mindre vigtig end den selverkendelse som engagementet i arbejdet resulterede i. Ligeledes blev skabelsen af et kunstværk redskabet til en undersøgelse af og viden om hans personlige identitet. (Warlick
2001, 134-135)161
Gennem analogien til alkymistens arbejde viser Warlick, hvordan collagen tjener såvel et
personligt som et højere formål. Det er, ifølge Eigeldinger, vigtigt at understrege, at der her
netop er tale om en analogi snarere end en identifikation, da de to operationer trods deres
paralleller henviser til forskellige substanser: mineralsk materiale og sprogligt materiale.
For Breton og de øvrige surrealister bliver den metalliske transmutation til modellen, metaforen, for den verbale (eller billedlige) transmutation, gennem hvilken det poetiske sprog
befrier sig fra den logiske tanke (jf. Eigeldinger 1981, 27). Mary Ann Caws er ikke enig i en
sådan skelnen, men skriver, at man for at være virkelig involveret i alkymistisk billedsprog
må acceptere en blanding af det fysiske og psykologiske, som var naturlig på alkymisternes
tid (jf. Caws 1966, 45). Under alle omstændigheder er der i surrealismen primært tale om
161	Originalcitat: “The alchemist must find Primal Matter to begin the work, as Ernst found preexisting images to make his collages. Then the Primal Matter was destroyed, as wood engravings
or other found images were cut from their original context. The separated parts were then recombined, fused by the fire in the alchemical vessel and by paste in the collage. The goal for the alchemist was the production of gold; for Ernst it was a new image of transmutation and discovery. Yet
traditionally, the production of gold was less important than the self-knowledge that resulted from
engaging in the work. Likewise, the making of a work of art became the vehicle for an investigation
and knowledge of his personal identity.” (Warlick 2001, 134-135).
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en poetisk, billedlig praksis og ikke et egentligt arbejde med kolber og bunsenbrændere.
Breton skriver i overensstemmelse med dette i det andet surrealistiske manifest:
de vises sten er intet andet end det, der burde give menneskets fantasi mulighed
for at tage en strålende revanche over alting, og nu prøver vi igen, efter århundreders optræning af sindet og tåbelig resignation, at frigøre denne fantasi definitivt
ved langvarigt og systematisk at bringe uorden i alle sanser og alt det andet. (Breton 1972, 116)162
Den nye alkymi, som surrealismen har opfundet, har taget mennesket selv som materia
prima (jf. Caws 1966, 50). Det er i mennesket selv, at begyndelsen, myten eller de vises sten
skal søges og findes. Altså en inderliggørelse eller psykologisering af alkymi parallelt med
den vi så i forhold til stammekulturernes magi.
Som følge af surrealisternes egne mangfoldige henvisninger til en sammenhæng mellem alkymi og collage er emnet ofte og udførligt behandlet. Indgangsvinklen formår da
også at kaste lys over en collage som Au-dessus des nuages..., men analogien mellem alkymi
og collage er ikke uproblematisk. Langt fra alle collager har direkte alkymistiske referencer, og som læsestrategi kan den hurtigt blive reducerende. Hvis alle collager ses gennem
en alkymioptik, mistes den indflydelse fx teorier om stammefolk eller psykoanalyse har
haft på udviklingen af surrealistisk collage.
Eigeldinger skriver flot og fyndigt: “Den dialektiske syntese af modsætninger og tilbagevenden til en oprindelig enhed opnås gennem metamorfosen, instrumentet til mediering, som regerer det alkymistiske værk og det poetiske sprog” (Eigeldinger 1981, 33)163.
Men hvis man skal spille djævelens advokat, er analogien ikke helt rammende i forhold til
surrealistisk collage. Der er jo ikke tale om en fuldstændig sammensmeltning i collagen
som i den alkymistiske smeltedigel. Selvom elementerne indgår i en ny sammenhæng,
der kan være nok så integreret, vedbliver delene med at være sig selv. Collagerne er som
fikser-billeder, der det ene øjeblik kan ses og forstås som en samlet helhed, det næste som
162	Originalcitat: “la pierre philosophale n’est rien autre que ce qui devait permettre à l’imagination
de l’homme de prendre sur toutes choses une revanche éclatante et nous voici de nouveau, après
des siècles de domestication de l’esprit et de résignation folle, à tenter d’affranchir définitivement
cette imagination par le “long, immense, raisonné dérèglement de tout les sens” et le reste.” (Breton
2000a, 124).
163	Originalcitat: “ La synthèse dialectique des contraires et le retour à l’unité originelle s’acquièrent
par la métamorphose, l’instrument de la médiation, qui gouverne l’œuvre alchimique et le langage
poétique.” (Eigeldinger 1981, 33).
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en samling af enkeltdele – guld skiller ikke på denne måde. Den alkymistiske synsvinkel
på surrealismen og på surrealistisk collage er bestemt produktiv og væsentlig, men kan ikke
stå alene som forklaringsmodel. I det følgende vil der blive argumenteret for Lévi-Strauss
begreb “bricolage”, som et ikke perfekt, men dog langt mere dækkende begreb end alkymi
til en forståelse af, hvad der er på spil i surrealistisk collage.
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Bricolage
Lévi-Strauss ser den mytiske tanke som en form for bricolage. En bricoleur indretter sig
efter de forhåndenværende midler og skaber en helhed, som i sidste ende ikke vil adskille
sig på anden måde fra hjælpemidlernes helhed end ved delenes indbyrdes placering. Ifølge
Lévi-Strauss er det karakteristisk for den mytiske tanke, som for gør-det-selv-arbejdet på
det praktiske plan, at den udarbejder strukturelle helheder, idet den anvender rester og
smådele af hændelser: affald og skrammel, der vidner om et individs eller et samfunds
historie. Den mytiske tanke skaber nye meningsfyldte helheder, idet den genanvender det
forhåndenværende (der er ikke andet materiale til rådighed), og bricolage er således, ligesom collage, en sammensætning af elementer fra forskellige kategorier. Elementerne må
redefineres for at realisere den nye sammenhæng, og bricoleuren undersøger, hvad hver af
de forskelligartede genstande kan ‘betyde’. Mulighederne vil altid være begrænset af hvert
elements forhistorie og af, i hvor høj grad det stadig er prædetermineret. Dette gælder for
såvel de elementer, som altmuligmanden (bricoleuren) konkret samler og anvender, som
for de helheder, der udgør myten, og hvis mulige forbindelser begrænses, fordi de er lånt af
sproget, hvor de allerede har en mening. Som Timothy Mathews påpeger i artiklen “Max
Ernst, collage, bricolage: lectures d’images”, 2002, er bricoleurens arbejde “altså på en
gang tilbageskuende og fremadrettet; knyttet til et projekt, men samtidig vendt mod en allerede konstitueret samling af mulige konfigurationer af materielle elementer, samt af ufuldkomne projekter” (jf. Mathews 2002)164. Da der udelukkende benyttes forhåndenværende
materialer, vil helheden i sidste ende ikke adskille sig på anden måde fra materialernes
helhed end ved delenes indbyrdes placering, men den vil alligevel afgive en ny betydning
(jf. Lévi-Strauss 1994, 27-32/1962, 26-33).
	I 1940’erne lærte Lévi-Strauss og Ernst hinanden at kende, og Lévi-Strauss blev
meget optaget af Ernsts værk. I Le Regard Éloigne ser han Ernsts collager som et udtryk
for bricolage:
Max Ernsts værk taler utallige sprog, hvor diskursen hver gang udtrykker sig gennem effekten af en ubrydelig solidaritet mellem det valgte underlag og udførelsesteknikkerne – hvem forstår at benytte sig af alle bricolagens ressourcer – bø-

164	Originalcitat: “Son travail, pour Lévi-Strauss, est donc à la fois rétrospectif et prospectif; lié à un projet, mais retourné pour autant vers un ensemble déjà constitué de configurations possibles d‘éléments
matériels, de même que de projets inachevés.” (Mathews 2002).
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gernes opsætning, linjerne, betydningerne og farverne, den billedlige tekstur og
emnet selv... (Lévi-Strauss 1983, 331)165
Lévi-Strauss understreger her billedernes sammenhængskraft som bricolage, men udfolder
ikke sammenhængen yderligere. Det gør Mathews derimod, og mens Lévi-Strauss med
sit begreb om bricolage ønsker at udvikle en teori om produktionen af myter, undersøger
Mathews i sin artikel denne metodologi i konteksten af en refleksion over produktionen
af mening generelt, og i særdeleshed over produktionen af mening i billedlige udtryk (jf.
Mathews 2002). Mathews skriver:
For Lévi-Strauss gælder det om at få et middel til at fastsætte grænserne for en
nydelse, som sproget råder over, i fremkomsten af det mytiske sprog, midt i betydning i almindelighed. Hvis det viser sig muligt at afgrænse denne nydelse, ville
en rystelse i betydningens systemer således være bevist og ville muliggøre forestillingen om en slags succes i dét ideologiske oprør, som fører den surrealistiske
kunst ind midt i spillet med de æstetiske former. (Mathews 2002) 166
Mathews skriver videre, at det, han ønsker at undersøge, er denne optimisme, som tilsyneladende gives ved analogien mellem collage og bricolage (jf. Mathews 2002). Men som vi
skal se, bevares optimismen i hans læsning af Ernst kun delvist.
Mathews’ udgangspunkt er, at surrealismen i lighed med andre avantgardegrupper
har grundfæstet sin evne til oprør i fornyelsen af ekspressive former og dialog med læseren
og beskueren. Det er i dette pespektiv af et oprør gennem og på tværs af formerne, at Mathews laver sine læsninger af Ernst. Han forudsætter, at dynamikken i surrealisternes leg
med signifianter består i disses desintegration, og ser så dette i forhold til bricolage, som et
system for repræsentation, der bruger heterogene elementer og stiller spørgsmål til kategoriske og epistemologiske grænser.
165	Originalcitat: “[...] l‘œuvre de Max Ernst parle des langues innombrables, dont le discours s‘exprime
chaque fois par l‘effet d‘une solidarité infrangible entre le support choisi et les techniques d‘exécution
– qui savent se prévaloir de toutes les ressources du bricolage –, l‘agencement des volumes, des lignes,
des valeurs et des couleurs, la texture picturale et le sujet lui-même...” (Lévi-Strauss 1983, 331)
166	Originalcitat: “Il s’agit pour Lévi-Strauss d’une tentative de délimiter une jouissance dont disposerait
la langue, en l’occurrence la langue mythique, au sein de la signification en général. S’il s’avère possible de délimiter cette jouissance, un tremblement dans les systèmes de signification serait alors en
évidence, et permettrait d’imaginer une sorte de réussite dans cette révolte idéologique que mène l’art
surréaliste au sein du jeu des formes esthétiques. C’est cet optimisme offert, semblerait-il, par l’analogie
du collage et du bricolage que je tente d’explorer un peu ici.” (Mathews 2002)
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Mathews påpeger i konkrete læsninger af to af Ernsts collager (Perturbation,
ma sœur, 1921 [#29], og Les Ciseaux et
leur père, 1922) en leg med ligheder og
formelle associationer, men indvender i
samme åndedrag, at man hurtigt opdager grænserne for disse. Eksempelvis indgår der en paraply i en af collagerne og
denne kan ikke undslippe konnotationerne til Lautréamont. Intertekstualiteten viser, at læsningens tilsyneladende åbenhed,
perceptionens ufuldkommenhed, bliver
overført til et lukket og despotisk projekt.
Billedets praksis med at lade to elementer,
der er så langt som muligt fra hinanden,
#29. Max Ernst: Perturbation, ma sœur, 1921

mødes, truer med at blive til banalitet. Bricolagepraksissen og genkendelsens tilvant-

hed samler her helheden til en særlig hermeneutisk doxa. Mathews læser på tilsvarende vis
en række tydelige freudianske symboler i collagerne og skriver, at også de konfirmerer snarere
end dekonstruerer autoriteten. Hermed viser Ernsts collager, ifølge Mathews, tilbage til loven
for en accepteret, acceptabel og forudsigelig diskurs (jf. Mathews 2002). Det samlede billede
er dog dobbelttydigt, ifølge Mathews: På den ene side er der inkompatible objekter, der kan
tjene til at bekræfte en bricolageeffekt, hvilket ifølge Mathews vil sige kunstnerens evne til
formelt at forarbejde de materielle forhold og ligeledes det givne i diskursen. Her “tilbyder
Ernst os en vrimmel af signifianter; på den anden side stiller han os over for en massiv og
dunkel lovformelighed. [...] Kort sagt en “eksplosiv-stivnet” kunst” (Mathews 2002)167. Collage, coupage, découpage, bricolage, alle disse materielle, konceptuelle, perceptuelle og
diskursive fremgangsmåder, synes – ifølge Mathews – hos Ernst at konfirmere, snarere end
at demontere tegnets og meningens autoriteter. Tegnet i Ernsts repræsentation nægter at
lade sig desintegrere (jf. Mathews 2002).
Mathews anke er altså, at collagerne er for entydigt afkodelige på det semantiske plan.
Det er ikke det ubevidste vi ser, men snarere overjeget. Ikke frihed, men lovmæssighed.
167	Originalcitat: “D’un côté, Ernst nous offre un foisonnement de signifiants; de l’autre, nous faisons
face à une légalité obscure et massive. [...] Un art ‘explosant-fixe’, en somme.” (Mathews 2002).
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Hans læsninger er yderst overbevisende, men flere indvendinger er dog mulige. For det
første er det langt fra alle Ernsts collager, der har så klar en freudiansk symbolik, som de af
Mathews valgte, jf. dem, der blev behandlet i kapitel 1. For det andet er det langt fra alle
beskuere, der har Mathews’ indsigt i surrealismen og i Freuds teorier, hvorfor betydningerne for de fleste vil synes langt mere gådefulde. For det tredje – og dette er den vigtigste
og mest grundlæggende indvending – er det spørgsmålet, om “desintegrationen af formen”
virkelig er surrealisternes fremmeste mål. Jeg vil uddybe sidstnævnte tvivl gennem et eksempel.

#30. Ernst: le cygne est bien paisible

Læsning af Le cygne est bien paisible
Når Aragon i “La peinture au défi”, 1930, hylder Ernsts collagetitler for at bestå af alle
mytologier og al overtro, jf. kapitel 1, så er det specifikt Max Ernsts eklektiske collage Le
cygne est bien paisible, 1920 [#30], han refererer til. Collagens titel er i sin helhed (den
franske original er citeret fra Max Ernst Œuvre-Katalog, da Aragon citerer den forskelligt i
forskellige tekster):
Det er allerede den 22. gang, at Lohengrin forlader sin elskerinde for sidste gang
– Vi er på den øvre Missouriflod, der hvor jorden har udspændt sin skorpe på fire
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violiner – Vi vil aldrig ses igen, vi vil aldrig kæmpe mod englene. Svanen er helt
uanfægtet, den ror af al kraft for at komme til Leda.
C’est déja la 22ème fois que Lohengrin quitte sa maîtresse pour la dernière fois
– Nous sommes sur le Missouri supérieur, c’est là où la terre a étendu son écorce
sur 4 violons – Nous ne nous reverrons jamais, nous ne combattrons jamais contre
les anges – Le cygne est bien paisible, il fait force de rames pour arriver à Léda.
Ifølge Aragon inddrager Ernst her vidt forskellige elementer og viser, “hvordan Lohengrins
svane ligeledes på en og samme tid er den forelskede Jupiter” (jf. Aragon 1965a, 31)168. Som
Mathews påpegede, lægger Ernsts collageelementer ikke op til fuldstændig fri fortolkning.
Heller ikke her, hvor det centrale element er svanen, der oplagt peger på de to forskellige
myter, Aragon fremhæver, og som ligefrem nævnes eksplicit i titlen. Ifølge myten ankommer Lohengrin i en båd trukket af en svane for at forsvare, redde og gifte sig med pigen
Elza, men må forlade hende på bryllupsnatten, da hun spørger om hans identitet. Hans
svane er i øvrigt hendes forheksede bror. I myten om Leda lokkes Leda til sex med Zeus
(Jupiter), da han kommer til hende i en svanes skikkelse (nogle gange skildret som en
egentlig voldtægt). Høvisk kærlighed og aggressiv lyst, skuffet begær og tilfredsstillet begær. Som vi så i sidste kapitel i forbindelse med læsningen af Ernsts titler som ekfraser, så
animeres de statiske figurer i ekfrasen. Således også her, hvor collagens øjeblik vha. titlen
gøres til et narrativ. Svanen er uanfægtet over bruddet med Elza, den vil tydeligvis hellere
til Leda og skynder sig af sted. Som vi også har set hos Aragon, synes det græsk-romerske at
være i langt højere kurs end den kristne gralslegende, som Lohengrin, som Parzivals søn,
indskriver sig i. Kristendommen er regler og forbud, græciteten lyst og frihed – groft sagt.
Vigtigere end denne valorisering er dog eklekticismen i collagens mytereferencer. Ingen af
de mytologiske skikkelser er i sandhed betydningsbærende. De er udskiftelige og placeret
langt hjemmefra på Missourifloden. Den er deres dissektionsbord, hvor de i lighed med
Ernsts og Bretons læsninger af Lautréamonts møde mellem symaskinen og paraplyen (se
kapitel 1) ender med at bade i begær. Svanen bruser potent af sted mod kvinden, som er
fraværende, men som alt drejer sig om. Altid samme tema. Gang på gang gennemspilles
det – denne er den toogtyvende.
Svanen står altså og vipper mellem to mytologiske referencer. De reevalueres, dekonstrueres, men indgår stadig med en vis henvisning til deres oprindelige betydning i den

168	Originalcitat: “comment le cygne de Lohengrin est aussi bien dans le même instant Jupiter amoureux.” (Aragon 1965a, 31).
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nye bricolerede helhed, som collagen og dens titel udgør, og som i dette tilfælde – ligesom
i Mathews’ – har stærke freudianske undertoner. Lévi-Strauss påpeger, at elementerne ikke
bare frisætttes fuldstændigt, de er til en vis grad afhængige af deres oprindelige betydning.
Mathews er helt opmærksom på, at dette er mekanismen i bricolage, han skriver: “Vi står
her over for en hybridsituation, hvor formernes frihed selv bekendtgør betydningens love”
(Mathews 2002)169. Men når det kommer til Max Ernsts collager, synes Mathews gerne at
ville kunne stoppe ved frigørelsen af objekterne fra deres oprindelige mening, eller ved en
sammensætning, der er så absurd og arbitrær, at lovmæssigheder ikke skinner igennem.
Noget lignende finder man hos Adamowicz, der om surrealisme og bricolage skriver:
[...] sidestillingen af etnografiske, kulturelle eller anatomiske fragmenter på det
surrealistiske dissektionsbord [...] er en bricolageaktivitet, hvis mål [...] i mindre
grad er at finde analogier mellem disparate objekter end at producere en gnist
tændt af selve deres kontraster og modsætninger, og derved fremprovokere en
desorientering hos betragteren. Gennem den bevidste iscenesættelse af inkongruente møder skaber surrealisterne et vidtstrakt cadavre exquis af kulturelle artefakter, i en udjævningsproces som konstituerer en radikal reevaluering af ortodokse værdier og hierarkier. (Adamowicz 1998, 44)170
I sin beskrivelse af surrealisternes bricolageaktivitet, går Adamowicz ikke det sidste skridt.
Hvis der havde været tale om konkret gør-det-selv-arbejde, ville de paraplyer, som bricoleuren i en håndevending benyttede som stoleben, givetvis synes overraskende i sammenhæng
med en gammel spånplade, men ud over overraskelsen ville de samtidig fungere som stoleben. Adamowicz insisterer på blot at se de elementer, den nye genstand er sat sammen af,
og ikke den samlede genstand. Hun ville dvæle ved det overraskende i sammensætningen
af fire paraplyer og en spånplade og ikke bemærke, at der her var en anvendelig taburet. Jeg
tror, surrealisterne ville ønske, man tog taburetten i brug. For det er ikke bare overraskende
sammenstillinger, der er centrale for dem, men elementernes møder. Når Ernst og Breton
169	Originalcitat: “Nous voici face à une situation hybride, selon laquelle la liberté des formes affiche en
elle-même les lois de la signification.” (Mathews 2002).
170	Originalcitat: “[...] the juxtaposition of ethnographic, cultural or anatomical fragments on the surrealist dissecting table [...] is a bricolage activity whose aim [...] is less to trace analogies between
disparate objects, than to produce a spark lit by their very contrasts and contradictions, and thereby
provoke disorientation of the viewer. Through the deliberate staging of incongruous encounters the
surrealists create a vast cadavre exquis of cultural artefacts, in a levelling process which constitutes
a radical re-evaluation of orthodox values and hierarchies.” (Adamowicz 1998, 44).
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læser Lautréamonts berømte sætning, så standser de ikke ved det overraskende, men lader
objekterne elske med hinanden. De fokuserer på analogierne, på sammensmeltningerne
af modsætninger. Derfor også dyrkelsen af den androgyne, derfor udviskningen af overgangene mellem elementerne i Ernsts collager, derfor dyrkelsen af ‘den primitive’, for hvem
drøm og virkelighed er ét, derfor interessen for alkymi etc. Jeg mener, at gnisten, som den
surrealistiske collages heterogene elementer fremkalder, når de mødes frigjorte fra deres
tidligere betydninger og kontekster, er uhyre vigtig og central. Men jeg mener også, at
man derefter må se efter lighederne, analogierne, hvis mekanismer vi skal se nærmere på i
afsnittet om collages forhold til metaforer senere i kapitlet. Analogierne falder først på plads
gennem beskuerens fortolkende blik. Som Tamuly påpeger, så må også læseren/beskueren
foretage et arbejde analogt med bricolage, hvor hun finder relationen mellem de heterogene elementer (jf. Tamuly 1995, 260).
Til afslutning på denne argumentation skal vi lige vende kort tilbage til Le Cygne est
bien paisible. Indtil nu har vi kun set på collagens tekst, og ser vi collagen i sin helhed,
er svanen er jo langt fra det eneste element. Lige så centrale er tre småengle, der kigger
ud af en billedramme sat fast på fronten af en flyvemaskine, der står foran en hangar.
Englene har vinger, men tager tilsyneladende teknikken til hjælp, når de letter. De kigger
på svanen, der er på vej ud af billedet. Ordet “paisible” i titlen kan foruden “uanfægtet”
også betyde “fredelig”. Der bliver tilsyneladende ingen religionskamp her. Blot eklektisk
sameksistens. Således har helheden en vis grad af forståelighed. Nogle elementer er endog
meget tydelige i deres budskab. Men det betyder ikke, at alt så går op. Helheden er ikke pr.
automatik også totalitær.

Barnets blik: Det underfulde fundne objekt
Barnet som samler hos Benjamin
Bricoleuren tager udgangspunkt i den givne verden, i virkeligheden, i objektet, som løsrives fra sin sammenhæng og redefineres i en ny. I denne proces er surrealisternes opfattelse
af barnets tilgang til verden central. Som indgang til en forståelse af denne opfattelse vil
Walter Benjamins overvejelser over samme her blive introduceret ganske kort. Benjamin
tager på mange punkter afsæt i surrealismen (ikke mindst i Le paysan de Paris), og han
italesætter mange af de tanker om barndommen, som ligger spredt eller latent i surrealismen. I Passagen-Werk, (skrevet ca. 1927-40, udgivet posthumt), tager Benjamin afstand
fra Aragons myteprojekt, men sammenbinder samtidig vha. barndommen den moderne
verden med en arkaisk mytologisk symbolverden. Sidstnævnte sker også i hans bog Ein-
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bahnstrasse, 1928. Eksempelvis hører man i det fragment, der hedder “Baustelle”, at børn
er tingfindere, der kan se kvaliteter i det ellers oversete og udsmidte, og at de skaber ny
mening ved at sætte resterne i et nyt eksplosivt forhold til hinanden (jf. Benjamin 1991, bd.
IV-1, 93). I teksten kaldet “Unordentliches Kind” beskrives barnet som samler. Her hører
vi, at alting, som barnet finder og besidder, danner en samling. Barnet er en jæger, der jager
den ånd, det sporer i tingene. Det opstøver sit bytte, bringer det hjem, renser det og bryder
fortryllelsen (Benjamin bruger ordet “entzaubern”). Barnet løsriver tingene fra deres tidligere mening og funktion og tildeler derefter de tomme objekter en ny mening. En kaktus
kan blive en totempæl, en kobberpenny et skjold, en kastanje en morgenstjerne. Alt bliver
en del af barnets magiske univers (jf. Benjamin 1991, bd. IV-1, 115). Dette er et gennemgående tema i Benjamins værk. Barnet har et åbent sind og syn og er i stand til at se noget nyt
i tingene. Endvidere er denne åbenhed ikke kun forbeholdt ting, men gælder også sproget.
“Mummerehlen” fra Berliner Kindheit, (skrevet ca. 1932-40, udgivet posthumt), er en tekst
om et barn, som hører et ord, det ikke forstår, men som så forstår det på sin egen måde (jf.
Benjamin 1991, bd. IV-1, 260-63). Ordet løsrives fra sin oprindelige mening og får en ny
betydning. For Benjamin er barnets verden på denne måde fuld af fantasi og magi.
Benjamins fascination og optagethed af barnet, i en helt særlig optik, er del af hans
forsøg på at overskride den klassiske metafysiske modsætning mellem subjekt og objekt. I
en moderne rationel verden har vi forladt den magiske erfaringsverden, men ikke desto
mindre spiller magien en rolle i barnets fordrejede erfaringsverden. Ved i moderne filosofi
at give rum for barnets måde at erfare udstyrer Benjamin den magiske erfaring med filosofisk mening (jf. Jørgensen 2001, 372). Benjamin ønsker således gennem sit fokus på barnet
at udtrykke det, som undertrykkes i en rationel videnskabelig diskurs, det, som normalt
ikke kan udtrykkes.

At se det oversete
Surrealisternes forhold til barndommen er på mange måder sammenligneligt med Benjamins. Det er også led i et rationalitetsopgør, hvor surrealisternes ideal bliver barnets/den
primitives ucensurerede perception. Som det fremgår af det første surrealistiske manifest,
er der i surrealismen en glorificering af barndommen og af barnets undrende spørgen (jf.
Breton 2000a, 13). Barnet ser ting, som voksne normalt ikke tillægger værdi, og surrealisterne dyrker barnets sans for det ubrugelige. I Bretons Nadja er der, som vi har set, en
fascination af ubrugelige ting (objets trouvés), som fortælleren finder på loppemarkeder.
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Ubrugelige objekter er noget, man finder og samler. Sjölin skriver om dette syn på objekter:
[...] objekter og begivenheder har for længe siden mistet den magt, de engang,
måske i barndommen, havde til at fortrylle os. Vane og erindring gør dem til
intet andet end endnu et led i en endeløs kæde af repetitioner. Det første krav til
en frigørelse fra denne trædemølle er derfor en befrielse af objektet fra sine sædvanlige bestemmelser. Kun når vanens og erindringens magt er blevet brudt på
denne måde, kan objektet indgå i bestandigt nye roller, og mennesket begynde
livet på ny. (Sjölin 2001, 107)171
Tingene tages ud af deres formålsrationelle kontekst og får fornyet liv i en ny rolle, jævnfør
også ovenstående beskrivelse af bricolage. I Le paysan de Paris sker dette ikke bare i forhold
til ting, men også i forhold til steder. Målet er at se, hvad der ikke normalt ses, at se det
guddommelige i steder, som folk normalt blot blindt ville passere, og lade disse metafysiske
steder, lieux sacrés, føre én tilbage til barndommen (jf. Paldam 2002, 103-105):
det er livet, som fremkalder denne poetiske guddommelighed, som tusinder af
folk vil passere forbi uden at se noget, og som, pludselig, bliver følelig, og forfærdeligt forfølgende, for dem som uheldigvis én gang har haft blik for den. Stedernes metafysik, det er jer, der vugger børnene i søvn, det er jer, der befolker deres
drømme. Disse strande af det ukendte og af kuldegysninger, alt jeres mentale
materiale omgiver dem. Ikke et skridt, som jeg tager mod fortiden, uden at jeg
genfinder denne følelse af det fremmede, som greb mig, da jeg stadig var ren forundring, i omgivelser, hvor jeg for første gang blev bevidst om en uforklaret sammenhæng og om dennes forlængelse ind i mit hjerte. (Aragon 1998, 19-20)172
171	Originalcitat: “[...] objects and events have long since lost the power they once, maybe in childhood, had to enchant us. Habit and memory turn them into nothing but another link in an endless
chain of repetitions. The first requirement for the liberation from this treadmill is therefore the
freeing of the object from its customary tasks. Only when the power of habit and memory is thus
broken can the object enter into perpetually fresh roles, and man begin life anew” (Sjölin 2001,
107).
172	Originalcitat: “c’est la vie qui fait apparaître ici cette divinité poétique à côté de laquelle mille gens
passeront sans rien voir, et qui, tout d’un coup, devient sensible, et terriblement hantante, pour ceux
qui l’ont une fois maladroitement perçue. Métaphysique des lieux, c’est vous qui bercez les enfants,
c’est vous qui peuplez leurs rêves. Ces plages de l’inconnu et du frisson, toute notre matière men-
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Byen og barndommen – der symptomatisk beskrives som en tilstand af “ren forundring”
– er således intimt forbundne, og de konstituerer nye perceptionsmåder, som former en
mytisk oplevelse, en følelse af sammenhæng midt i det moderne kaos. Ikke bare fortælleren
i Le paysan de Paris er eksponent for et sådant syn på verden, surrealisterne praktiserede det
også selv, når de – ofte ved nattetide – gik rundt i Paris. Breton skriver om Aragons særlige
rolle på deres natlige vandringer i byen:
Stederne som vi passerede gennem i hans selskab, selv de mest farveløse af dem,
transformerede vi positivt gennem en tryllebundet romantisk opfindsomhed, som
aldrig vaklede og som kun behøvede et drej om et hjørne eller et butiksvindue for
at inspirere en ny udgydelse. Ingen kunne have været en mere dreven opdager
af det uønskede i alle dets former: Ingen anden kunne være blevet revet med af
sådanne berusende drømmerier om en slags hemmeligt liv i byen. (Tythacott
2003, 32)173

Nye og gamle myter
I surrealisternes faktiske vandringer og i Le paysan de Paris beskrives Paris således eksplicit
som et drømmelandskab og “bliver erfaret som en gådefuld natur,[174] i hvilken surrealisten bevæger sig som den primitive i den virkelige natur: i en søgen efter en mening, der
skal forefindes i det givne” (jf. Bürger 1996, 96-97)175. Sidstnævnte er Bürgers ord – og
de er ment som en kritik af surrealismen. Som vi så i kapitel 1, hævder Bürger i Theorie
der Avantgarde, at den historie, som menneskene har skabt, i surrealismen stivner til et
tale les borde. Pas un pas que je fasse vers le passé, que je ne retrouve ce sentiment de l’étrange, qui
me prenait, quand j’étais encore l’émerveillement même, dans un décor où pour la première fois
me venait la conscience d’une cohérence inexpliquée et de ses prolongements dans mon cœur.”
(Aragon 1998, 19-20).
173	Originalcitat: “The localities that we passed through in his company, even the most colourless ones,
we positively transformed by a spellbounding romantic inventiveness that never faltered and that needed only a street-turning or a shop-window to inspire a fresh outpouring. No one could have been
a more astute detector of the unwanted in all its forms: no one else could have been carried away by
such intoxicating reveries about a sort of secret life of the city.” (Tythacott 2003, 32).
174 Som fortælleren i Le paysan de Paris siger: “Jeg levede i en mytisk natur, som blev ved at udvide sig i
alle retninger” / “Je vivais dans une nature mythique qui allait se multipliant” (Aragon 1998, 153).
175	Originalcitat: “Die Großstadt wird als rätselhafte Natur erfahren, in der der Surrealist sich bewegt
wie der Primitive in der wirklichen Natur: auf der Suche nach einem Sinn, der im Gegebenen sich
soll vorfinden lassen” (Bürger 1996, 96-97).
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naturbillede, til en given størrelse, som surrealisten forsøger at fravriste mening i stedet
for at søge at forandre. Det, som ved første blik ligner en entusiastisk bekræftelse af den
dennesidige verden i avantgarden, viser sig, ifølge Bürger, at være et angstfuldt udtryk for
en teknik, der har fået overtaget. Dette kommer ifølge Bürger til udtryk i den brudfyldte
montage (jf. Bürger 1996, 97). Uden at nævne montagen har Bürger allerede udfoldet
denne kritik tidligere i bogen Die Französische Surrealismus. Han kritiserer her Aragon for
forskrækket at kapitulere over for teknikkens magt. I stedet for at gribe fordringen om at få
det tekniske fremskridt rationelt under kontrol, dvs. at udstyre det med et mål om befrielse
af menneskeheden, bliver teknikken dæmoniseret. Men Bürger påpeger, at Aragon dog erkender det meningsløse i en appel mod den tekniske civilisation for så at drage den, ifølge
Bürger, meget betænkelige slutning, at man derfor må ære den tekniske civilisation som
guddom (jf. Bürger 1971, 122-123). Det, Bürger her sigter til, er et afsnit i “Le sentiment de
la nature aux Buttes-Chaumont”, hvor fortælleren i sin søgen efter hellige steder siger, at
han på landet blot ser forladte kapeller, der ikke lever op til samtidens krav om acceleration,
mens den kontemporære tanke derimod vil stoppe op ved farvestrålende guder i vejkanten:
“O Texaco motor oil, Eco, Shell, store inskriptioner af menneskenes potentiale! snart vil
vi korse os foran jeres springvand” (Aragon 1998, 145)176. Vi så tidligere, hvordan Aragon
definerer de “guder”, han finder, som principperne for transformation og som bevægelsens
nødvendighed. Den moderne mytologi er en mytologi i bevægelse. Det er ind i denne
kontekst, at man skal se lovprisningen af tankstationerne (som mon dog ikke har en snert
af ironi).
Tankstationerne er på linje med den tidligere nævnte fascination af varer og mannequiner, der er på display i butiksvinduerne, og som også er konkrete former, der formår
at fremkalde en – flygtig – følelse af det underfulde. Denne moderne mytologi bygger dog
ikke bare på forbrugssamfundets fristelser, men har også rødder i klassiske myter. Fortælleren siger, at de nye myter og de gamle naturmyter får deres kraft, deres magi, fra den
samme kilde: De strækkker sig begge ud over hele naturen, “og det er erkendelsen af denne
udstrækning, der gør dem hellige, og som giver dem denne magt over mig” (Aragon 1998,
152)177. Teksten glider herefter over i en lovprisning af naturen og naturfølelsen. Som Nikolaj Lübecker påpeger, virker denne del af Le paysan de Paris bestemt ikke ‘absolut mo-

176	Originalcitat: “O Texaco motor oil, Eco, Shell, grandes inscriptions du potentiel humain! bientôt
nous nous signerons devants vos fontaines” (Aragon 1998, 145).
177	Originalcitat: “et c’est la reconnaissance de ce prolongement qui les sacre, et leur donne sur moi ce
pouvoir.” (Aragon 1998, 152).
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derne’, hvilket ifølge Lübecker til dels skyldes, “at den gennemgående idé om forbindelsen
mellem moderne og klassisk mytologi fremvækker forestillingen om at være forankret i en
mytisk oprindelse” (jf. Lübecker 2005, 126). Spørgsmålet er, om dette så er udtryk for en
nostalgisk regression, eller om det er en ren internaliseret naturfølelse. Selvom Le Paysan
de Paris bestemt ikke er blottet for nostalgi178, tror jeg primært, det er det sidste. Fortælleren
siger selv, at naturfølelsen er det samme som følelsen af det ubevidste, hvilket også er et
andet navn for følelsen af det mytiske (jf. Aragon 1998, 153-155). Myten opstår i et samspil
mellem hans ubevidste og den konkrete virkelighed, der altså opleves som en slags natur.
Ser vi bort fra Bürgers politisk motiverede kritik af Aragons myteprojekt, så synes hans formulering fra før altså uhyre rammende. For i byen forsøger surrealisten vitterlig at bevæge
sig som den primitive i den virkelige natur: i en søgen efter en mening, der skal forefindes
i det givne. Altså med alle sanser åbne og modtagelige for impulser, der kan blandes med
surrealistens egne forestillinger og fantasier. Dette udfoldes typisk vha. collagen, eller i de
collagelignende greb, vi så på i kapitel 1 – Möbius skriver:
[Aragon] taler om en stedernes metafysik, hvor begrænsningen og normaliteten
overgår til en anden, ubegrænset tilstand, der er hinsides hverdagsrutinen. Altså
skal de indmonterede hverdagstegn paradoksalt nok vise ud over sig selv, idet
læserne fordyber sig i dem. Der bliver ikke henvist til det fjerne fremmede, som
man eftertænksomt efterligner, men snarere til det fremmede på ens eget sted.
Denne “stedernes metafysik” består af en overdreven rumorientering af magisk
karakter. [...] Også fortællepartierne fører via montagen fra hverdagsvidnesbyrd
fra byen til verdenen hinsides denne hverdag. Jegets tankerejser indoptager impulser, for at nå ud over dem. Eksempelvis griber de i forbifarten tilkendegivende
fat i et aspekt ved en plakat fra plakatsøjlen og lader sig herfra føre i en ny retning.
Disse montager sprænger på ingen måde teksten; de motiverer tværtimod fortælleren. For læseren er de enten tegn på lokalkoloritten eller magiske rester af en
rejse ud over hverdagen. (Möbius 2000, 188-189) 179

178 Aragons udgangspunkt i Passage de l’Opéra, der på pågældende tidspunkt stod til nedrivning, er
blot ét eksempel på nostalgien.
179	Originalcitat: “[Aragon] spricht von einer Metaphysik der Orte, an denen die Begrenztheit und
Normalität in einen unbegrenzten, anderen Zustand übergeht, jenseits der Alltagsroutine. Paradoxerweise sollen also die einmontierten Zeichen des Alltags über diesen selbst hinausführen, indem
sich die Leser in sie vertiefen. Nicht auf das ferne Fremde wird verwiesen, dem man nachdenklich
nachfolgt, sondern auf das Fremde am eigenen Ort. Die “Metaphysik der Orte” besteht aus einer
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Med Möbius kan man altså sige, at det er i montagens greb, at det hverdagslige kommer
til at række ud over sig selv, jf. Jørgensens begreb om immanent transcendens. Montagen
splitter ikke teksten, men får tværtimod ellers uforenelige elementer til at hænge sammen. Montagen afspejler fortællerens tankerejser, der indgår i et dialektisk forhold med det
givne. Det bliver her klart, at det mindre drejer sig om bestemte steder end om at se verden
på en betydningsgenererende måde – hvorfor det heller ikke var nødvendigt at valfarte til
Oceanien. Samtidig er dette utvivlsomt knyttet til opfattelsen af det ‘primitive’ og til sammensmeltningen af drøm og virkelighed, kunst og liv. Freud skriver, at “magien viser os
tydeligst og mest ublandet hensigten til at påtvinge de reale ting sjælelivets love” (Freud
1983, 76)180. Det er her “tankens almagt”, der ifølge Freud var fælles for den primitive og
kunsteren, som ligger bag magien og får det forestillede til at synes realt. Aragon skriver i
lighed med dette, at det poetiske billede indebærer kvaliteten af materialisering, som har
så voldsom magt over mennesket og er i stand til at få ham til at tro på en logisk umulighed
i logikkens navn. Det poetiske billede præsenterer sig som faktum. Men dette faktum har
ikke hjemme i objektet, men i subjektet (jf. Aragon 1998, 244).
For surrealisterne er kunstnerens “magiske” erfaring desuden knyttet til barndommen (jf. Freuds parallel mellem den primitive og barndommen). Således står der i Aragons
forord “Préface d’une mythologie moderne”, at den moderne mytologi er en livsvidenskab,
der kun er åben for dem, der ikke har erfaring. Fortælleren er selv 26 år og ved ikke, hvor
længe han endnu kan have del i dette mirakel, have del i følelsen af det underfulde i
hverdagen (jf. Aragon 1998, 15-16). Dette hænger sammen med et ønske om at holde fast
i barndommen forstået som en tilstand, der er i tættere kontakt med det ubevidste: “I er
blot børn” (Ernst 1970, 252)181, som der stod på løbesedlen til Ernsts første legendariske
collageudstilling i Paris.

überstarken Raumorientierung magischen Charakters. [...] Auch die Erzählpartien führen über die
Montage von städtischen Alltagszeugnissen in die Welt jenseits dieses Alltags. Die Gedankenreisen des Ichs nehmen Anregungen in sich auf, um über sie hinauszugelangen. Sie greifen beispielsweise in Vorübergehen vom Plakat der Litfaßsäule signalhaft einen Aspekt auf und lassen sich von
ihm in eine neue Richtung führen. Diese Montagen sprengen den Text nicht im geringsten; sie
motivieren im Gegenteil den Erzähler. Für den Leser sind sie entweder Zeichen des Lokalkolorits
oder magische Reste einer Reise über den Alltag hinaus.“ (Möbius 2000, 188).
180	Originalcitat: “die Magie zeigt uns am deutlichsten und unvermengtesten die Absicht, den realen
Dingen die Gesetze des Seelenlebens aufzuzwingen” (Freud 2000, bd. IX, 379).
181	Originalcitat: “Vous n’étes que des enfants” (Ernst 1970, 252).
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Slentre i sproget
Ligesom hos Benjamin er det ikke kun en sletren rundt efter usete og glemte steder i Paris, der kan fremkalde det underfulde, det er også en slentren i sproget. “Et forkert skridt,
en snublet stavelse åbenbarer en mands tanke” (Aragon 1998, 20),182 bliver der sagt i Le
paysan de Paris: som Vadé bemærker, er sproget i sig selv en vej til det underfulde for Aragon (jf. Vadé 2000, 40). Steder er ikke bare fysiske steder, men også sproglige steder. Et
forkert skridt eller en snublet stavelse har sammenlignelige funktioner i afdækningen af det
glemte. Et barns ucensurerede tanke er også dets frie og uhæmmede leg med sprog, og i Le
Paysan de Paris er fascinationen af det ubrugelige ikke bare forbundet med objekter, men
også med en grænseløs sprogbrug, jf. [#31].
Det, som man ser indmonteret her i Aragons tekst, er en visualisering af sansen for
det ubrugelige, der med fortællerens hjælp leger, leger med ord. I Der Witz und seine
Beziehung zum Unbewußten, 1905, forklarer
Freud, at det at lege med sproget er så lystfuldt,
fordi man igen, som barnet, der lærer at tale,
henfalder til meningsløse ordspil, som fornuften normalt ville forbyde. Man bruger ordspil
for at undgå presset fra den kritiske fornuft
(Freud 2000, bd. IV, 158-159). Man kan lege
med sproget på mange måder, og i sin bog om
vitsen gennemgår Freud en lang række vitser
for at skemalægge de sproglige teknikker, de
benytter sig af.183 Han konstaterer, at det morsomme og lystskabende ved vitserne i høj grad
må bero på netop teknikken, da vitser sjældent
er morsomme, hvis de omskrives forklarende.
Freud kommer frem til en liste med elleve vitsteknikker, der alle kan siges at benytte sig af
fortætning eller forskydning: I. Fortætning: a)
med dannelse af blandingsord; b) med modifi-

#31. 	 Louis Aragon: .
Le paysan de Paris, 1998 (1926), side 62

182	Originalcitat: “Un faux pas, une syllabe achoppée révèlent la pensée d’un homme.”
(Aragon 1998, 20).
183	Om Freuds forhold til humor og vitsen, se i øvrigt: Camilla Skovbjerg Paldam: “Analsvanger – skulle det være morsomt? Om Werner Schwabs Fäkaliendramen og også lidt om Freud”, 2000.
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kation. II. Brug af samme materiale: c) helhed og dele; d) omordning; e) let modifikation;
f) de samme ord fulde og tomme. III. Dobbelttydighed: g) navn og tingslig betydning;
h) metaforisk og saglig betydning; i) egentlig dobbelttydighed (ordspil); j) tvetydighed; k)
Dobbelttydighed med hentydning (jf. Freud 2000, bd. IV, 42).
Både fortætning og forskydning kendes som bekendt fra drømmedannelsen, ligesom
også teknikker som fejlræsonnement, absurditet, indirekte fremstilling og fremstilling vha.
det modsatte både bruges i vitsen og drømmearbejdet. Vitsen og drømmen har således mange lighedstræk, og Freud mener, at dette viser, at vitsen ligesom drømmen henter sit materiale i det ubevidste: I vitsdannelsen opsøger tanken den tidligere ordlegs gamle hjemsted for
herved et øjeblik at generobre barndommens lystkilde (jf. Freud 2000, bd. IV, 149, 155-159).
	Ifølge Freud er der dog også store forskelle på drømmen og vitsen: Drømmen er et
asocialt psykisk produkt. Den har ikke noget at meddele andre, og når den løser sin opgave vha. forskydninger, overdriver den brugen af midlerne til indirekte fremstilling; enhver sammenhæng bliver god nok som hentydning i stedet for den oprindelige. Vitsen er
derimod den mest sociale af alle psykiske funktioner, som er rettet mod lystopnåelse. Den
kræver normalt tre personer (en der udstiller, en der udstilles og en der nydende lytter), og
er således afhængig af at være forståelig – den kan derfor kun gøre brug af fortætning og
forskydning i en grad, så tilhøreren er i stand til at løse forvanskningen op. Hvor drømmen
er et ukendeliggjort ønske, er vitsen en veludviklet leg (jf. Freud 2000, bd. IV, 167-168).
Den frie leg med ord bliver et led i surrealisternes rationalitetskritik, og selvom der i
Le paysan de Paris spilles på pessimismens blå harmonika, bliver det aldrig rigtig trist. I
passagen benyttes op til flere af de vitsteknikker, Freud påpeger, herunder fortætning (bogstaveligt talt når harmonikaen presses sammen) og dobbelttydighed i metaforisk og saglig
betydning, idet sansen for det ubrugelige her legemliggøres og pessimismen tingsliggøres.
Man ser meget tydeligt scenen for sig, og når man uvilkårligt prøver at udtale det metamorfiserede sammentrængte ord, lyder det fjollet som fuld mands tale i lighed med en lang
række vitsbaserede lege, hvor den fornuftige, rationelle (ud)tale obstrueres ved, at noget skal
siges alt for hurtigt, som en bredmundet frø, med en tændstik mellem tænderne etc. Bürger
ser, med reference til Benjamins sørgespilsbog, den montageskabende surrealist som melankoliker (jf. Bürger 1996, 96). I citatet fra “Le passage de l’Opéra” svælges der i pessimisme
– men på en yderst afvæbnende måde. I legens fokus på det lette og lystfyldte overkommes
angsten og tomheden,184 eller den skubbes i hvert fald behørigt til side. PSSMSM.

184 Ernst sammenkobler i “Au-delà de la peinture” collage og sort humor (jf. Ernst 1970, 263).
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En privat mytologi
Som vist i det ovenstående er barndommen central for surrealisternes omgang med såvel
sproget som den fysiske verden. I “Manifeste du surréalisme” betegnes den som ubekymret
og som det, der kommer tættest på “det sande liv” (jf. Breton 1972, 15, 50/2000a, 13, 52),
og som vi har set, opfatter surrealisterne såvel barnet som den vilde som tættere på ‘det
oprindelige’, jf. Freuds Totem und Tabu. Freud skriver desuden i Die Traumdeutung, 1900,
at barndommen i retrospektiv synes at være et paradis, og at drømmen kan tage os tilbage i
dette paradis (jf. Freud 2000, bd. II, 250). Det forekommer langt hen ad vejen at være dette
“barndommens paradis”, surrealisterne søger og tillægger mytisk værdi.185 Barndommen
er blevet en privilegeret temps de l’origine i en gudløs verden: I mangel på transcendens
søges ‘begyndelsen’ i mennesket selv. Som Mircea Eliade påpeger, hæver en sådan ‘privat
mytologi’ (drømme, forestillinger og fantasmer) sig dog ikke til at være et ontologisk mytesystem, men åbner kun op for menneskets individuelle situation (jf. Eliade 1996, 178-80).
Således også hos Louis Aragon og Max Ernst, hvor det mytiske individualiserer sig til den
enkeltes billedoplevelse.186
Bürger skriver om Aragons moderne mytologi, at ønsket er “at gøre visse usædvanlige
erfaringer gentagelige og overførbare. Mythologie moderne er et forsøg på at objektivere
højst subjektive oplevelser, dvs. at gøre dem kontrollerbare” (Bürger 1971, 119).187 Jeg mener, at hverken en egentlig gentagelighed, objektivering eller kontrollerbarhed er målet for
Aragon188. Det, Aragon ønsker at videregive, er strukturen, strategien, ikke den specifikke
underfulde erfaring. Som der står i Le paysan de Paris: “Al metafysik er i første person
ental. Det er al poesi også” (Aragon 1998, 246-47)189. Målet er ikke, at læseren skal opsøge
de samme steder, de samme objekter, de samme kvinder, som fortælleren i Le paysan de

185 Hos religionshistorikeren Mircea Eliade kaldes le temps de l’origine også le temps du rêve (jf. Eliade
1996, 77).
186 Som Werner Spies skriver: “Max Ernsts værker udtrykker en vis grad af personlig mytologi og privat, ritualiseret ikonografi” (Spies 1991a, 30).
187	Originalcitat: “[...] gewisse außerordentliche Erfarungen wiederholbar und übertragbar zu machen. Die mythologie moderne ist der Versuch höchst subjektive Erlebnisse zu objektivieren, d. h.
nachvollziehbar zu machen” (Bürger 1971, 119).
188 Subjektiviteten i oplevelsen af det underfulde hos surrealisterne fremhæves også af Vadé, (Vadé
2000, 32-33).
189	Originalcitat: “Toute métaphysique est à la première personne du singulier. Toute poésie aussi.“
(Aragon 1998, 246-47).
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Paris, men at han generelt skal åbne sine sanser.190 Den moderne mytologi er en mytologi
i bevægelse. Den er en bricolerende, legende tankeproces. ‘Guder’ kommer og går, manifesterer sig i det konkrete – hvis man med barnlig åbenhed giver slip og lader det ske. Det
er en moderne mytologi, hvor transformation er det centrale.

Kvinden som sammenhængsskabende agent
Ligesom barnet har kvinden en mytisk status i surrealismen, hvilket netop hænger stærkt
sammen med hendes transformationspotentiale. Som vi så i kapitel 1 formidles dette gennem collage eller collagelignende teknikker. Således kan kvinden i Le paysan de Paris det
ene øjeblik være noget velkendt, det næste kan hun være forvandlet til en syngende havfrue
(Melusine) eller en Medusa med slangehår, der beskrives som “tidens idé” og har lys efter
sig i stedet for skygge (jf. Aragon 1998, 31, 53-54): mytiske skabninger, som – chokerende
nok – er karakteriseret ved at være sammensatte, monterede, at være “både-og” (jf. Paldam
2002). I disse eksempler blandes forskellige virkelighedsniveauer, og lignende eksempler
kan findes i Bretons Nadja, hvor Nadja fx gemmer sit ansigt under en stor usynlig fjer,
til stor begejstring for den mandlige fortæller (jf. Breton 2000b, 109). Også Nadja bliver
i øvrigt både tegnet som en havfrue (det gør hun selv i romanen) og kaldt Melusine flere
gange (jf. Breton 2000b, 106, 119, 121, 132).191 Feminine monstre og kimærer er desuden
yderst almindelige i surrealismens visuelle udtryk, som vi allerede har set flere eksempler
på i Ernsts collager.
Kvinden er i surrealismen et element på linje med barnet og den vilde, med om ikke
lighedstegn, så meget stærk affinitet til disse: I Bretons Nadja tegner Nadja eksempelvis en
tegning af sig selv som en havfrue iklædt en maske med horn, og disse horn genkender hun
siden i en ‘primitiv’ maske. De primitive objekter taler til hende: ét siger “jeg elsker dig, jeg
elsker dig”, et andet tolker hun intuitivt i overenstemmelse med dets bagsideinskription (jf.
Breton 2000b, 125, 132). Det primitive billedsprog ligger så at sige latent i hende. Fortæl-

190	I tråd med dette skriver Vadé om det underfulde hos Breton, at det er fuldstændigt subjektivt, men
dermed ikke fuldstændigt mentalt: Det handler ikke om hallucination, men om at lovprise det
virkelige og helt præcist om at genfortrylle verden (jf. Vadé 2000, 43).
191 Mourier-Casile skriver i artiklen “Mélusine ou la triple en phase: Fée, Lilith, Phé dans Arcane 17”
indgående og yderst oplysende om Melusine-skikkelsens skiftende betydninger gennem historien:
Hun går fra legendarisk eller mytisk fe, Melusine, i middelalderfortællinger – her en hybridfigur
med menneske-(eller gude)-overkrop, fiske- eller slangeunderkrop, men også med fuglevinger –
over Mère Lousine, alkymisternes vandmoder, der er metafor for Athanor, den alkymistiske ovn, til
feen Lusignan, der også er associeret med alkymi (jf. Mourier-Casile 1981, 178-179).
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leren finder siden ud af, at Nadja desuden er gal, hvilket passer udmærket ind i firkløveret:
vild – kvinde – barn – gal,192 der med nogle forskydninger alle blev set som tilstande tæt på
det ubevidste og oprindelige.
Dadaisten Hannah Höch har lavet en række morsomme og rammende collager, der
viser denne idé om et lighedstegn mellem den primitive og kvinden [#32]. Man ser her
den moderne emanciperede kvinde (jf. de udfordrende bare ben og høje hæle), der smelter sammen med en primitiv maske. På flere af collagerne er kvinden udstillet på piedestal i lighed med den traditionelle (kunst)historiske objektgørelse af kvinden. En ironisk
eller stolt kommentar fra Höch til sine mandlige kunstnervenners forestillinger? Maurer ser
Höchs collage som en satire over vestlige skønhedsidealer (jf. Maurer 1985, 539), men den vil
også kunne læses som en påpegning af, at skønheden skal være konvulsivisk for at være og virke. Foster, Krauss m.fl. skriver i Art since 1900
rammende om tvetydigheden i Höchs collage:
Höch spiller på associationer, der er på
færde i psykoanalytisk teori og modernistisk kunst: idéer om “den primitive” og
det seksuelle, om racemæssigt fremmede
og ubevidste begær. Hun udnytter disse associationer til at henstille til “den nye kvindes” magt, men hun synes også at gøre grin
med dem, ved bogstaveligt talt at skære billederne op, dekonstruere og rekonstruere
dem, udstille dem som konstruktioner.
(Foster, Krauss m.fl. 2004, 15)193
#32. Hannah Höch: The Sweet One, ca. 1926

192 Paul Eluard præsenterede i 1924 en række værker af psykisk syge: “Ah, lad dagen komme, hvor vi
vil sønderslå spejlet, dette sidste vindue, hvor vores øjne mirakuløst vil kunne kontemplere det cerebrale underfulde” / “Ah! vienne le jour où nous briserons le miroir, cette dernière fenêtre, où nos
yeux miraculeux pourront contempler le merveilleux cérébral” (jf. Béhar 2000, 21).
193	Originalcitat: “Höch plays on associations at work in psychoanalytical theory and modernist art:
ideas of “the primitive” and the sexual, of racial others and unconscious desires. She exploits these
associations to suggest the power of “the New Woman”, but she also seems to mock them, literally
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Mens Höchs collage er tvetydig, er de mandlige surrealisters tekster til gengæld meget
klare i mælet i deres tilgang til kvinden. Som vi også så i læsningen af Le paysan de Paris
i kapitel 1, er kvinden en konstruktion, som kan transformeres til at dække alle mysterier
og gåder i det mandlige jegs verden, og hun fremstilles desuden som et symbol på eller
en inkarnation af det ubevidste. Som Xavière Gauthier udtrykker det: “hvis hun kan være
alt, betyder det tydeligvis, at hun ikke er noget, uden for mandens hjerne” (Gauthier 1971,
13)194. I anden del af Le paysan de Paris, “Le sentiment de la nature aux Buttes-Chaumont”, når glorificeringen af kvinden nye højder. Kulten omkring hende får karakter af
en veritabel religion, og hun forbindes eksplicit med det underfulde. Fortælleren finder
kvinden i hver idé: “og hendes gestus er åndens gestus. Jeg vender således tilbage til de hellige steder” (Aragon 1998, 206)195. Han fortsætter lidt senere i samme spor: “Charmerende
stedfortræder, du er sammendraget af en underfuld verden, af den naturlige verden, og
det er dig, som genfødes, når jeg lukker øjnene” (Aragon 1998, 207)196. Dette er blot to af
utallige eksempler på Aragons idealisering af kvinden, der dels bygger på kvindens føjelige
evne til metamorfose i den mandlige surrealists forestillingsverden, dels på kærligheden,
der knytter ham til dette underfulde væsen. I lighed med Bretons skrifter er kærligheden til
kvinden omdrejningspunktet i “Le sentiment de la nature aux Buttes-Chaumont” (selvom
den hos Aragon synes knap så monogam som hos Breton eller i hvert fald hyppigere vekslende). Således siger jeget : “Den metafysiske ånd blev for mig genfødt af kærligheden.
Kærligheden var dens kilde, og jeg vil ikke væk igen fra denne fortryllede skov” (Aragon
1998, 242).197
Kvinden er således et vigtigt omdrejningspunkt i Aragons mythologie moderne. Det
er en kropsligt investeret mytologi. Verden, der falder fra hinanden, stiller et kropsligt problem, og mytologien giver en kropslig løsning. Det ser vi også i fremstillingen af byen. Den
moderne by er, som kvinden, erfaret som chok og er som hende også erotiseret (den sur-

cutting up the images, deconstructing and reconstructing them, exposing them as constructions.”
(Foster, Krauss m.fl. 2004, 15).
194 “Originalcitat: “si elle peut être tout, cela signifie clairement qu’elle n’est rien, hors de la cervelle
de l’homme.” (Gauthier 1971, 13).
195	Originalcitat: “[...] qu’il y a cette femme dans chaque idée qu’en vain je cerne, et ses gestes sont les
gestes de l’esprit. J’en reviens donc aux lieux sacrés.”(Aragon 1998, 206).
196	Originalcitat: “Charmante substituée, tu es le résumé d’un monde merveilleux, du monde naturel,
et c’est toi que renais quand je ferme les yeux” (Aragon 1998, 207).
197	Originalcitat: “L’esprit métaphysique pour moi renaissait de l’amour. L’amour était sa source, et je
ne veux plus sortir de cette forêt enchantée.” (Aragon 1998, 242).
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realistiske perception er ikke blot sanselig, men også sensuel). I Le Paysan de Paris er hele
Paris beskrevet som en erotiseret kvindekrop – gaderne kysser hinanden (på fransk baiser),
sammenføjes, og passagen som sådan er en “dobbelt tunnel” (sic!) (jf. Aragon 1998, 21-22),
som fortælleren penetrerer i en søgen efter sine tankers oprindelse. Aragon transformerer
den nye chokoplevelse af byen til et tekstuelt produkt vha. collageteknikkerne, og gennem
collagen opleves byen som mytisk. Collagen virker som en rekonstruktiv strategi i forsøget
på at skabe den nye, moderne mytologi. Den virker som en modstandsstrategi over for den
Entzauberung, som ifølge Max Weber karakteriserer den moderne verden. Collagen – med
kvinden som det vigtigste element – får verden til at hænge sammen.
Collagen bør ses som en del af den chokæstetiske tradition, som iscenesætter det
groteske og blandede. Collagen sidestiller ikke blot sine elementer, men sammenbinder
dem til en ny helhed, måske en ustabil helhed og måske kun for et øjeblik, men ikke desto
mindre et samlet billede, som genererer ny mening. Collagen er hermed en teknik til at
rumme og forstå en moderne, fragmenteret virkelighed, til at få den til at hænge sammen.
Metamorfosen og kimæren genopdages med collagen – ikke mindst i kvindernes sammensatte kroppe. Monstre vækkes til live (se afhandlingskonklusionen). Det velkendte (f.eks. et
garnnøgle) tages ud af sin vante sammenhæng og bliver genbrugt som noget nyt og andet
(en pikant nederdel til en forførende kimærisk metafor for midnat). Det handler om at
være i stand til at se verden på en ny måde, og hermed lade den genfødes. Aragon påpeger
i “La peinture au défi”, at en elektrisk lampe for Francis Picabia kan blive en lille pige, og et
hæklearbejde for Ernst kan blive en væddeløbsbane. Malerne giver sig her i sandhed til at
bruge objekterne som ord, siger han: De nye magikere har genopfundet inkarnationen (jf.
Aragon 1965b, 49). Den “magiske fremgangsmåde”, som Aragon kaldte collageteknikken,
kan forstås med Lévi-Strauss’ bricolagebegreb, idet det forhåndenværende af bricoleuren
netop udnyttes, redefineres – “inkarneres” – som noget andet. En ny verden opstår således
ud af sammenstødene. Tilsvarende skriver Aragon i “La Peinture au défi”, at det er sikkert,
at det underfulde fødes af afvisningen af én virkelighed, men også af udviklingen af en ny
sammenhæng, af en ny virkelighed, som denne afvisning har frigjort (Aragon 1965b, 3637). Dette er bricolage, og det er, hvad vi har set i Ernsts og Aragons collager.
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#33. René Magritte: Le temps menaçant, 1928

Collage som metafor
I den surrealistiske collage mødes forskellige betydninger, som uden for kunstværket er
urelaterede. Ifølge Aragon er de lånte elementer hos Ernst enten taget for at repræsentere
det, de allerede repræsenterede (f.eks. et billede af en fugl, der i collagen stadig repræsenterer en fugl), eller elementerne kan – gennem en absolut ny form for metafor, siger Aragon
– repræsentere noget helt andet, således at et stykke hæklearbejde fx kan repræsentere en
væddeløbsbane (Aragon 1965b, 61) Det er netop metaforens rolle i collagen, vi nu skal se
nærmere på.198
For Lévi-Strauss er den mytiske tanke, og hermed også bricolage, som udgangspunkt
sprogligt struktureret. Som tidligere nævnt er de helheder, der udgør myten, lånt af sproget, hvor de allerede har en mening, som hæmmer deres bevægelsesfrihed, hvilket LéviStrauss illustrerer vha. analogien til altmuligmandens bricolage, hvor elementerne også
har haft en funktion tidligere (Lévi-Strauss 1994, 29/1962, 29). Holder vi fast i det sproglige
udgangspunkt for collagerne, så kan vi analysere dem som de metaforer, en del af dem

198 En del af det følgende er tidligere udfoldet i Camilla Skovbjerg Paldam: “Metaphor and Surrealist
Collage in Text and Image”, 2006b
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også er. Metaforteorien kan hjælpe os til på mere detaljeret vis at forstå, hvordan collagerne
virker. Eksempelvis Magrittes maleri Le temps menaçant, 1928199, hvor en torso, en tuba og
en stol er malet hvidligt, halvgennemsigtigt, skylignende mod en himmelbaggrund over et
hav [#33]. Her ses elementerne på en og samme tid som objekterne tuba, torso og stol og
som skyer, sidstnævnte qua deres farve og stoflighed. Denne type repræsentation optræder
ofte hos Magritte og andre surrealister. Når tubaen også er en sky, eller garnnøglet er en nederdel, eller hæklearbejdet både repræsenterer et hæklearbejde og en væddeløbsbane, gennem det Aragon kalder en “absolut ny form for metafor” (jf. Aragon 1965b, 61), så er denne
tvetydighed i referencen200, hvad Ricœur i sin metaforteori (med Roman Jakobson) kalder
“delt reference”: Elementerne bliver set som noget nyt – den almindelige, bogstavelige
reference er suspenderet – men på samme tid bevarer elementerne også deres oprindelige
betydning. Gennem suspensionen af den almindelige reference bidrager forestillingsevnen, ifølge Ricœur, til projektionen af nye muligheder for at genbeskrive verden (jf. Ricœur
1997, 290/1979, 152); hvilket Adamowicz med reference til Aragon og Dali kalder “dobbelt-fokus billeder” (jf. Adamowicz 1998, 81). Ophævelsen af den bogstavelige mening er
således den negative betingelse for opkomsten af metaforisk mening, på samme måde som
suspensionen af den reference, der er forbundet med almindeligt beskrivende sprog, er
den negative betingelse for opkomsten af en mere radikal måde at anskue tingene på (jf.
Ricœur 1997, 290/1979, 151–52). Dette er også, hvad der sker i oplevelsen af surrealisternes
collage. I collagen, som i metaforen, får sidestillingen af elementer imaginationen til at
suspendere de almindelige, bogstavelige referencer og producere ny mening. Som vi så det
i læsningen af “Au-dessus des nuages marche la minuit”, var denne mening kompleks uden
at være helt utilnærmelig. Vi er i stand til at læse den, vi ser den, vi føler den,201 selvom det

199 Der er her ikke tale om en egentlig collage, men om et maleri, jf. det udvidede collagebegreb, der
blev fremskrevet i kapitel 2.
200	I den danske oversættelse af teksten oversættes “reference” med “referens”. Jeg har dog valgt gennemgående at revidere denne oversættelse og i stedet oversætte med ordet “reference”, der er mere
almindeligt brugt inden for dansksproget metaforteori.
201	Ricœur foreslår, at der er en strukturel analogi mellem de kognitive, imaginative og de emotionelle
komponenter i den komplette metaforiske handling. Han prøver at vise, at imagination og følelse
ikke er udvendige i forhold til den metaforiske menings opståen og til den delte reference (Ricœur
1997, 296/1979, 156–157). Følelserne ledsager og fuldender imaginationen i dens skematisering af
den nye prædikative kongruens. At føle i ordets emotionelle forstand er at gøre det til vores, som
tænkningen i den objektiverende fase har lagt afstand til. Følelserne gør den skematiserede tanke
til vores (Ricœur 1997, 292-293/1979, 153–154).
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kan være svært at sætte ord på disse følelser. I artiklen “The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling” er Paul Ricœurs mål netop at undersøge “metaforens
evne til at fremføre uoversættelige oplysninger” (Ricœur 1997, 277)202, og hans arbejde kan
være nyttigt i forsøget på at forstå, hvordan produktionen af mening genereres fra de surrealistiske collager. Ricœur siger:
metaforisk betydning [består] ikke blot af et semantisk sammenstød, men også
af den nye prædikative betydning, som udspringer fra den bogstavelige menings
sammenbrud, dvs. fra det meningssammenbrud, der gælder, hvis vi kun bygger
på vore ords almindelige eller sædvanlige leksikalske værdi. Metaforen er ikke
gåden, men løsningen på gåden. [...] En ny metafors mening er opkomsten af en
ny semantisk kongruens eller pertinens fra ruinerne af den bogstavelige mening,
som den semantiske uforenelighed eller meningsløshed har brudt ned (Ricœur
1997, 281, 290, oversættelse let revideret af CSP)203
Dette gælder også for den surrealistiske collage. Det meningsgivende er ikke så meget
sammenstødet af elementer, som det er mødet mellem fjerntliggende virkeligheder, og den
betydning der opstår ud af dette møde. I vores tidligere eksempel var det ikke damebenene,
garnnøglet og hæklearbejdet, der hver for sig gav collagen dens mening. Det var ikke nok
udelukkende at fokusere på de individuelle elementer af sådanne billeder, for, som Ricœur
siger, “meningsfrembringelsen [bliver] båret af hele udsagnet” (Ricœur 1997, 280)204, den
er født af interaktionen mellem subjekt og prædikat, den er ikke blot en erstatning af noget
med noget andet. Meningen opstod af den nye semantiske kongruens, som blev gjort mulig, idet vi så elementerne som et hele. Og det uafhængigt af, om alle elementerne bestod
af ord, billedmateriale eller af en blanding af disse, som i Ernsts collager, hvor samspillet mellem collage og titel bidrog til meningsproduktionen. Således var “midnat” Ernsts
hæklearbejde med dameben, “skønhed” var mødet mellem symaskinen og paraplyen, og

202	Originalcitat: “investigate the capacity of the metaphor to provide untranslatable information” (Ricœur 1979, 141).
203	Originalcitat: “metaphorical meaning not merely consist of a semantic clash but of the new predicative meaning which emerges from the collapse of the literal meaning, that is, from the collapse of
the meaning which obtains if we rely only on the common or usual lexical values of our words. The
metaphor is not the enigma but the solution of the enigma. [...] [T]he sense of a novel metaphor
is the emergence of a new semantic congruence or pertinence from the ruins of the literal sense
shattered by semantic incompatibility or absurdity” (Ricœur 1979, 145, 151–52).
204	Originalcitat: “the production of sense is borne by the whole utterance” (Ricœur 1979, 144)
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“dagens guddommelighed”, “tidens idé” var Aragons insektdækkede Medusa. Collagerne
er metaforer, og de etablerer nye semantiske forbindelser. Den metaforiske mening er etableret gennem imaginationens semantiske rolle: Ricœur kalder den produktive karakter af
denne indsigt for “prædikativ assimilering”. Assimileringen består i “at gøre de termer, som
det metaforiske udsagn kæder sammen, lig hinanden, dvs. semantisk nærliggende” (Ricœur 1997, 283)205. Dette involverer en spænding, som ikke så meget er mellem et subjekt
og et prædikat som mellem semantisk inkongruens og kongruens. Ved hjælp af “prædikativ
assimilering” ses ligheden således mellem subjekt og prædikat, den bliver set på trods af og
gennem det forskellige (Ricœur 1997, 283/1979, 146), og det er netop dette, vi gør i vores
læsning af collagen.
	Ifølge Ricœur er
[m]etaforskaberen [...] en håndværker med sproglige færdigheder, som fra et bogstaveligt fortolket usammenhængende udsagn uddrager et i en ny fortolkning
betydningsbærende udsagn, der fortjener at blive kaldt metaforisk, fordi det genererer metaforen som ikke blot afvigende, men også som acceptabel. (Ricœur
1997, 281)206
Det afgørende kendetegn er altså den semantiske innovation, takket være hvilken en ny
kongruens bliver dannet på en sådan måde, at udsagnet som helhed “giver mening” (Ricœur 1997, 280-81/1979, 144). Man kan også her se en parallel til Lévi-Strauss’ bricolagebegreb. Om sit etnografiske arbejde skriver Lévi-Strauss, at det ikke er relevant at spørge,
om et spættenæb helbreder tandpine, men om det er muligt, fra et bestemt synspunkt, at
få spættenæbet og tanden til at “passe sammen” (Lévi-Strauss 1994, 20/1962, 16). Bricolage
handler således, ligesom Ricœurs metaforteori, grundlæggende om at finde ligheder – at
klassificere ville Lévi-Strauss sige. Han påpeger, at naturfolk klassificerer langt ud over det
nødvendiges grænser, hvilket han tilskriver en almenmenneskelig interesse for taksonomier, der tjener til at ordne universet, idet enhver klassificering står over kaos (Lévi-Strauss
1994, 26/1962, 24). Ifølge Lévi-Strauss har den æstetiske sans mulighed for at åbne vejen
til taksonomien, ja endog at foregribe nogle af dens resultater (Lévi-Strauss 1994, 23/1962,
205	Originalcitat: “[t]he assimilation consists precisely in making similar, that is, semantically proximate, the terms that the metaphorical utterance brings together” (Ricœur 1979, 146)
206	Originalcitat: “The maker of metaphors is this craftsman with verbal skill who, from an inconsistent
utterance for a literal interpretation, draws a significant utterance for a new interpretation which
deserves to be called metaphorical because it generates the metaphor not only as deviant but as acceptable.” (Ricœur 1979, 144).
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21). Og det er her, collagen kommer ind i billedet. Lévi-Strauss nævner surrealisterne og
også collage flere gange i La pensée sauvage uden explicit at knytte forbindelsen mellem
collage og bricolage. Det gør han til gengæld, som tidligere citeret, i Le Regard Eloigné (jf.
Lévi-Strauss, 1983, 331), hvor han også sammenligner sin egen etnografiske myteindsamling med surrealisternes collagearbejde (jf. Lévi-Strauss 1983, 327-328), som han gennem
sit nære venskab med Max Ernst kendte særdeles godt. Det er således ikke helt tilfældigt, at
bricolage synes at ligne collage, og Lévi-Strauss sammenligner da også selv den strukturalistiske metodes systematiske udarbejdelse af binære oppositioner mellem observerede elementer med Max Ernsts collagedefinition fra “Au-delà de la peinture”, altså “udnyttelsen
af to fjerntliggende virkeligheders uventede møde på et upassende plan” (jf. Lévi-Strauss
1983, 327-328).
Lévi-Strauss, Reverdy, Ernst og Breton taler således alle om mødet mellem fjerne
virkeligheder, og Ricœur bruger også en rum-metafor til at forklare overgangen fra bogstavelig inkongruens til metaforisk kongruens mellem to semantiske områder. “Ting eller
idéer, som før var fjerne, fremtræder nu som nære. Lighed er i sidste ende ikke andet end
denne tilnærmelse, som afslører et generisk slægtskab mellem heterogene idéer” (Ricœur
1997, 282)207, siger han. Dette “generiske slægtskab” synes måske dunkelt i de foreliggende
eksempler. De surrealistiske metaforer er komplekse, uden dog at være uforståelige. I Les
Chants de Maldoror indrømmer Lautréamont, at det kan være svært at se koherensen i
hans billeder, men han understreger, at de rent faktisk er meget præcise (se Lautréamont
1986, 129-31, 151, 178/2001, 155–57, 182, 215). I nogle af sine mange metarefleksioner understreger han eksplicit logikken i sine metaforer. For eksempel bliver et billede, der glider
fra søjler til knappenåle til enorme tårne, forklaret og forsvaret med “optikkens love”:
når jeg i begyndelsen så rigtigt sammenlignede søjlerne med knappenåle […],
lagde jeg optikkens love til grund, der har fastslået at jo længere borte synets
stråle er fra en genstand, desto mere formindsket aftegner billedet sig på nethinden (Lautréamont 1986, 130-31)208

207	Originalcitat: “Things or ideas which were remote now appear as close. Resemblance ultimately
is nothing other than this rapprochement which reveals a generic kinship between heterogeneous
ideas” (Ricœur 1979, 145).
208	Originalcitat: “quand au commencement j’ai comparé les piliers aux épingles avec tant de justesse
[…], je me suis basé sur les lois de l’optique, qui ont établi que, plus le rayon visual est éloigné d’un
objet, plus l’image se reflète à diminution dans la rétine” (Lautréamont 2001, 157).
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Det tekstuelle billede skal således forstås ved hjælp af visuelle principper. Det tekstuelle
billede skal ses, ikke bare læses. Lautréamont er hermed med til at lægge grunden for surrealisternes synæstetiske opfattelse af metaforen, som udmønter sig i deres metaforskabelse
på tværs af tekstuelle og visuelle medier.
For nu at opsummere, så siger Ricœur, at “en metafor kan ses som en model for at
ændre vores måde at se tingene på, at opfatte verden på” (Ricœur 1997, 288)209. Det er et
sådant metaforisk potentiale, surrealisterne – inspirerede af Lautréamont – udviklede i
deres collager. Målet er at se verden på en ny måde, og herigennem at lade den blive genfødt. Det velkendte tages ud af sin sædvanlige kontekst og gennem processen af prædikativ
assimilering bliver det genbrugt som noget andet og nyt. Ricœur siger at:
poetisk sprog ikke [handler] mindre om virkeligheden end nogen anden form
for sprogbrug, men refererer til den ved hjælp af en kompleks strategi, der som
en grundlæggende komponent implicerer en suspension og tilsyneladende en
ophævelse af den almindelige reference, der er forbundet med det deskriptive
sprog (Ricœur 1997, 289)210.
Det er denne “komplekse strategi”, der er blevet undersøgt i de foregående eksempler.
Det er blevet undersøgt, hvordan den surrealistiske collage siger noget om virkeligheden.
En virkelighed, der ikke er objektiv, men snarere er et udtryk for surrealistens subjektive
og åbne perception. De metaforiske collager fremstår som samlede billeder, trods deres
umiddelbart heterogene elementer. For surrealisterne bliver de en strategi til at fremmane
og formidle miraklet, det underfulde eller ligefrem en ny mytologi, sådan som Aragon eksplicit ønsker det i Le paysan de Paris . Et strategi til at formidle den erfaring af immanent
transcendens, af enhed og merbetydning, som den åbne perception i glimt kan føre med
sig. Collagerne fungerer således som bricolage.
Udelukkende at se collage som en metaforisk aktivitet ville dog være reducerende.
Der er sjældent tale om én til én oversættelse: “midnat” er måske nok Ernsts hæklearbejde
med dameben, “skønhed” er mødet mellem symaskinen og paraplyen, men som vi så i Le
cygne est bien paisible, er det stadig flertydigt. I mange andre tilfælde, som fx i collagen Le

209	Originalcitat: “a metaphor may be seen as a model for changing our way of looking at things, of
perceiving the world” (Ricœur 1979, 150).
210	Originalcitat: “poetic language is no less about reality than any other use of language but refers to it
by the means of a complex strategy which implies, as an essential component a suspension and seem
ingly an abolition of the ordinary reference attached to descriptive language” (Ricœur 1979, 151).

176

Konstruktive collager – fra 1920’ernes Surrealisme til Young British Artists

chien qui chie, der er analyseret i kapitel 1, kan man slet ikke se samtlige elementer som
metaforer, og samlet udgør de heller ikke en. I traditionelle metaforer kan de to semer, der
bringes sammen, som Adamowicz påpeger, normalt ses som én isotop gennem tilstedeværelsen af fælles semantiske markører, men i den surrealistiske metafor er skæringspunkterne ofte minimale eller tilsyneladende fraværende (jf. Adamowicz 1998, 81). Ricœur
kræver af metaforen, at den er acceptabel og ikke bare afvigende. En del af surrealisternes
billeder lever næppe op til dette. Således konkluderer Adamowicz da også, at selvom der
er metaforiske processer til stede i collagerne, er den dominerende trope i collagen snarere
en radikal metonymi, hvor den samlende term enten er fraværende eller så rummelig
– identificeret ved drømmens rum eller det surreelle – at den omfatter enhver arbitrær
sammenstilling, da der for at tale om metynomi kun behøver at være en spatial eller temporal nærhed (jf. Adamowicz 1998, 94). Dette synspunkt underminerer dog ikke tesen om
en forbindelse mellem collage og bricolage. Magi for Freud kunne enten være metaforisk
eller metonymisk struktureret, og sammenhængen mellem spættenæbet og tandpinen i
Lévi-Strauss’ eksempel kunne lige så vel være af metonymisk som af metaforisk karakter
(et middel til at helbrede tandpine kunne eksempelvis findes i det træ, spætten boede i,
altså en spatial nærhedsrelation). Der er således stadig tale om meningsgivende relationer,
selvom de måske kan være svære at afdække. Dette understreger, som Adamowics skriver,
“collagen som en proces af betydningsdannelse snarere end et færdigt produkt, en proces i
hvilken radikal metonymi kan læses som det foreløbige stadium for en fremtidig metafor”
(Adamowicz 1998, 95)211.

211	Originalcitat: “[...] underscores the importance of collage as a process of meaning-making rather
than a finished product, a process in which radical metonymy might be read as the provisional
stage for a future metaphor” (Adamowicz 1998, 95).
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Surrealistisk collage i 1920’erne kontra 40’erne
Ved at se bricolage som avantgarde-praksis (hvor flygtige de monterede helheder så end
er) er der således her sat fokus på det konstruktive frem for det destruktive i avantgarden.
Collagens politiske dimension vedbliver med at være knyttet til det mytiske gennem den
tidligere omtalte voksende politisering af den surrealistiske bevægelse, der fortsætter gennem trediverne og fyrrerne. Breton212 siger således i et interview fra 1948, at virkeligheden
ligesom drømmen har et manifest og et latent niveau:
Det første [det manifeste] er historikernes og politikernes felt – vi overlader det til
dem – det andet [det latente] interesserer sociologerne, men også, i højeste grad,
poeterne, kunstnerne. Det er rent faktisk dette latente indhold, og det alene, der
udgør poesiens og kunstens materia prima. Myten er det, som dette indhold bliver til gennem dem. (Breton 1999, 606)213
Montage/collage er stadig en central æstetisk strategi i denne myteskabende bearbejdning
omkring 2. verdenskrig. I artiklen “Organisk eller uorganisk – kunst og samfund hos Breton, Bataille og Jean-Luc Nancy” beskriver Nikolaj Lübecker eksempelvis, hvordan Breton
(Aragon er for længst smidt ud af den surrealistiske bevægelse) i forbindelse med udstillingen De la survivance de certains mythes et de quelques autres mythes en croissance ou en
formation, New York 1942, blander forskellige medier og mytetraditioner i kompositioner,
der på en gang er kunstnerisk montage og mytestudium. Ulrich Vogt skriver i “Nouveau
Mythe et Mythe Nouveau”, at denne samling af collager er kendetegnet ved dens heterogenitet. Der er “en undertiden ironisk afstandtagen, en blanding af positive og negative elementer, og frem for alt er der ingen tendens til sammenhæng eller noget område ved første
blik (Vogt 1985, 64)214. I tråd med denne beskrivelse mener Lübecker, at disse montager
snarere underminerer end stabiliserer myten. Han ser en diskrepans mellem
212 For Bretons syn på forholdet mellem kunst og magi efter 2. verdenskrig, se i øvrigt:
André Breton: L’Art Magique, 1991.
213	Originalcitat: “Le premier est l’affaire des historiens, des politiciens – nous le leur laissons – le
second intéresse les sociologues, mais aussi, au première chef, les poêtes, les artistes. C’est en effet
ce contenu latent, et lui seul, qui constitue la matière première de la poésie et de l’art. Le mythe
est ce que ce contenu devient à travers eux.” (Breton 1999, 606 – “Entretiens 1913-1952”, Interview
d’Aimé Patri, 1948).
214	Originalcitat: “Cet assemblage est fort hétéroclite: distanciation parfois ironique, éléments positifs
aussi bien que négatifs, et surtout: aucune tendance cohérente ne ressort à première vue.” (Vogt
1985, 64).
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surrealisternes samfundstænkning, der synes at ligge inden for rammerne af det
19. århundredes romantiske organismetænkning og en æstetisk praksis, der producerer eklektiske og humoristiske “myter”, der på avantgardistisk manér underminerer det organiske værkbegreb. (Lübecker 2005, 132)
Lübeckers montageforståelse ligger hermed i forlængelse af Bürgers, og Bretons montager
fra 1940’erne er da også langt mindre syntetiserende end Aragons og Ernsts fra 1920’erne.
Derfor kan Lübecker modstille surrealisternes samfundstænkning og deres æstetiske praksis, mens disse, som det er blevet demonstreret i det ovenstående, arbejder i samme retning
hos ikke mindst Ernst og Aragon i 1920’erne.215
Denne forskel bunder dels i udsving i forskellige surrealistiske kunstneres æstetiske
strategier, dels i en udvikling af opfattelsen af det politiske og samfundsmæssige. Hvor
surrealisterne i 1940’erne forholder sig til en konkret politisk virkelighed (herunder ikke
mindst fascismen) – Breton laver eksempelvis en parodisk montage af Nietzsche og supermand, der ifølge Lübecker kommer til at virke som flertydig politisk kommentar til både
USA og overmennesketænkning (Lübecker 2005, se også Vogt 1985, 64) – er det politiske
og samfundsmæssige langt mere inderliggjort for surrealisterne i 1920’erne. Den utopiske, revolutionære dimension er til stede, men forandringerne skal ske på mikroniveau, i
den enkelte.216 Selv når Aragon i Le paysan de Paris beskriver de prostitueredes rå vilkår,
sker det snarere i (en Baudelairsk217) fascination af det hæslige, forbudte og beskidte end i
samfundsmæssig indignation. Det fremgår klart af beskrivelserne af luderne i Passage de
l’Opera. Han nævner deres blikke, der vidner om hårde liv, han nævner snavset, stamluderne, der er der år efter år, og hvordan nogle af dem af og til har et barn med. Men i stedet
for at reflektere over dette som et socialt fænomen, fremhæver han blot, at selv dem med
børn ikke mister deres aura af mysterie (jf. Aragon 1998, 45-48).
215	Interessante i denne sammenhæng er også Ernsts Paramyths, 1949, der består af 8 collager, som
kombinerer illustrationer af græske mytologiske figurer, som Venus og Herkules, med fragmenter af
fx videnskabeligt, arkitekturelt eller kommercielt materiale. Adamowicz sammenligner dette med
den romerske brug af spolier, idet Ernst tager fragmenter af sønderbrudte mytologiske statuer og
indsætter dem i nye konstruktioner uden særlig hensyntagen til deres tidligere funktioner (jf. Adamowicz 1998, 168).
216 At der virkelig er tale om revolutioner i det små ses desuden i Le paysan de Paris, hvor fortælleren
ser en hængebro, som man ikke må gynge på og netop derfor ‘oprørsk’ insisterer på at gøre det: “Det
er forbudt at få den til at svinge. Jeg har ikke i sinde at lade være” / “Il est interdit de le faire balancer.
Je n’auroi garde d’y manquer” (Aragon 1998, 219).
217 Jeget i Le paysan de Paris har også klare lighedstræk med Baudelaires flanør.
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På et andet niveau end det socialrealistiske kan Aragons prostitutionsskildringer dog
læses som politiske, idet Aragon ser prostitution som et modsvar til bourgeoisiets flade,
monotone monogami (jf. Gauthier 1971, 174-77). Ifølge Gauthier prøvede surrealisterne at
“rette begærets maskingevær mod den borgerlige verdens hjerte i 20’erne” (Gauthier 1971,
12)218, samtidig med at især Breton forsvarer et monogamt ideal, med alle de antirevolutionære implikationer, som det fører med sig. Friheden for Breton er parrets frihed – parret
opfattet som én androgyn person – i opposition til samfundet (jf. Gauthier 1971, 12-13,
201), jævnfør også Aragons lovprisning af kvinden og kærligheden i Le paysan de Paris.
Som vi har set, ryster mange af collagerne fra 1920’erne en borgerlig opfattelse af seksualitet, kvindens traditionelle rolle, katolicismen m.m., men det er i første omgang på et
indre plan og ikke i den politiske offentlighed, at disse kampe kæmpes. En egentlig påvirkning af den ydre politiske virkelighed forventes afledt af det nu åbent perciperende menneskes forandrede livs- og virkelighedssyn. Således skriver Ernst også, at collagens fornemste
erobring “er det irrationelle. Det er det irrationelles absolutte indtrængen i alle områder af
kunsten, poesien, videnskaben, moden, individernes privatliv, folkeslagens offentlige liv”
(Ernst 1970, 264)219.
For surrealisterne i 1940’erne består virkelighedens latente niveau, og hermed myterne, ifølge Lübecker, af en idylliseret fortælling om oprindelsen, der udgør et fællesmenneskeligt niveau, som kan bruges til at forankre en etik. I 1920’ernes surrealisme er
det latente niveau knap så fællesmenneskeligt. Der er også i tyverne en idyllisering af det
latente niveau, men det forjættede land søges i mennesket selv. Barndommen er le temps
de l’origine, og i sin bearbejdning af det latente refererer kunsten til indre forhold som fortrængninger og normer. Det politiske potentiale ligger i rystelsen af den enkelte (herunder
såvel kunstneren selv som læseren eller beskueren) samt i et ønske om at udbrede en sådan
rystelse til alverden. Denne inderliggørelse af det politiske betyder ikke nødvendigvis, at
1920’ernes collager påvirker livspraksis mindre effektivt. Tværtimod. Hvor Bürgers materialeorienterede montager med deres institutionskritiske, men flygtige chok har en kortsigtsvirkning, står f.eks. Ernsts collager for en mere langsigtet ændring, idet de vedbliver med
at forurolige os og bearbejde vores måde at opfatte virkeligheden på. Collagen fortæller os

218	Originalcitat: “la mitrailleuse du désir au cœur du monde bourgeois des années vingt” (Gauthier
1971, 12).
219	Originalcitat: “Quelle est la plus noble conquête du collage? [...] C’est l’irrationnel. C’est l’irruption magistrale de l’irrationnel dans tous les domaines de l’art, de la poésie, de la science, dans la
mode, dans la vie privée des individus, dans la vie publique des peuples” (Ernst 1970, 264).
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noget om verden – og ikke bare, at denne er fragmenteret og svær at begribe. Tværtimod
giver 1920’ernes surrealistiske collage bud på en forståelse. Den er generativ, konstruktiv.
Den nedbryder modsætninger, får det fjerntliggende til at hænge sammen, inkarnerer det
som noget nyt, og skaber hermed nye sammenhænge, nye mulige (drømme-)verdener.
Surrealistisk collage er bricolage.

III
Arvtagere fra surrealismen
– Young British Artists
Gennem to nedslag i britisk samtidskunst – værker af Damien Hirst og
brødrene Jake og Dinos Chapman – trækkes der i dette kapitel linjer fra
surrealismen til i dag. Brødrene Chapman behandler i kritisk dialog med
surrealismen temaer som køn, barndom og Freuds indflydelsesrige bestemmelser af disse, hvilket bl.a. ses i deres serie af assemblerede, muterede
mannequindukkebørn, hvis sammensathed desuden har affinitet til surrealistisk collage. Analyser af bl.a. mannequindukkebørnene suppleres af en
perspektiverende undersøgelse af surrealistiske automater og mannequiner,
herunder primært Hans Bellmers dukker fra 1930’erne, hvis Bataille-inspirerede desublimeringsstrategier Chapman-brødrene i høj grad lægger sig
efter. Som et appendiks til dette vil Cindy Shermans kommentarer til Max
Ernsts og Bellmers dukker blive behandlet. Herefter undersøges en række
af Chapman-brødrenes værker som kritiske kommentarer til bl.a. globalisering og primitivisme. Anden del af kapitlet fokuserer på Damien Hirst:
Først på hans brug af collage som et strukturerende princip, rækkende fra
Schwitters-inspirerede collager af fundne materialer til værker, der forholder sig direkte til surrealismen. Herefter på Hirsts arbejde med medicinske
readymades. Dette fører til en diskussion af forholdet mellem kunst og liv
og af readymadens rolle og status i dag. Desuden undersøges de medicinske
værkers politiske potentiale ved inddragelse af dels Theodor Adorno og Max
Horkheimers tanker om oplysningens omslag i mytologi, dels Michel Foucaults refleksioner over biomagt.
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Neoavantgarde
I Theorie der Avantgarde undsiger Peter Bürger uden undtagelse neoavantgarden. Han ser
den på ingen måde som “neo”, men som en undergravende gentagelse af den historiske avantgarde. Undergravende, fordi neoavantgarden i sin gentagende praksis kynisk og
opportunistisk annullerer den kritik af kunstinstitutionen, som var bærende for førkrigs
avantgarden: Det anti-æstetiske bliver til kunst, det transgressive bliver institutionaliseret
(jf. Bürger 1996, 79-80). Denne afvisning af neoavantgarden hænger sammen med Bürgers historiesyn, som Hal Foster i The return of the real udlægger som følger:
[F]or ham opstår et kunstværk, et skift i æstetik, på én gang, fuldstændig signifikant i dets første fremtrædelsesøjeblik, og det sker en gang for alle, således at
enhver udbygning kun kan være en repetition. Denne opfattelse af historie som
punktuel og endelig er underliggende for hans narrativ om den historiske avantgarde som ren oprindelse og neoavantgarden som sønderlemmende gentagelse.
(Foster 1996, 10)220
I modsætning til dette ser Foster “en tidslig udveksling mellem historiske avantgarder og
neoavantgarder, en kompleks relation af foregribelse og rekonstruktion” (Foster 1996, 13)221.
I stedet for som Bürger at se et narrativ af direkte årsag og effekt, af heroisk oprindelse og
farceagtig gentagelse, ser Foster således i langt højere grad en reel udveksling og videreudvikling, og han mener bl.a., at neoavantgarden snarere end at afvise den historiske
avantgardes kritik af kunstinstitutionen har arbejdet på at udvide den (jf. Foster 1996, 1314). Dette skal vi se flere eksempler på her i kapitlet, hvor den generelle holdning, i lighed
med Fosters, vil være, at (kunst)historien ikke skal ses som en lineær evolutionshistorie af
afgrænsede paradigmer, der følger efter hinanden. Således afvises et bürgersk narrativ, hvor
den historiske avantgarde bruger collage og readymade med politisk sigte, poparten – som
er Bürgers primære eksempel på neoavantgarde – kommercialiserer selv samme teknikker
og gør dem affirmative (jf. Huyssen 1988, 142)222, hvorefter postmodernisterne relativerer
220	Originalcitat: “[F]or him a work of art, a shift in aesthetics, happens all at once, entirely significant
in its first moment of appearance, and it happens once and for all, so that any elaboration can only
be a rehearsel. This conception of history as punctual and final underlies his narrative of the historical avant-garde as pure origin and the neo-avant-garde as riven repetition.” (Foster 1996, 10).
221 Originalcitat: “a temporal exchange between historical and neo-avant-gardes, a complex relation of
anticipation and reconstruction.” (Foster 1996, 13).
222 Andreas Huyssen påpeger, at fortolkningen af popkunst som kritisk kunst opstod i Europa, fordi
samtidige europæiske kunstnere arbejdede med socialt kritiske værker. Således så mange europæ-
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det hele fuldstændig gennem en ironisk overflod af tomme referencer til hvad som helst.
Påstanden vil være, at tingene blander sig mere, og selvom samtidskunsten naturligvis også
er en reaktion på det, der er sket i de mellemliggende år – som fx popart, minimalisme og
konceptkunst – så har den historiske avantgarde stadig en direkte indflydelse.

Surrealistiske arvtagere
Ser man rundt i samtidskunsten, synes der at være mange oplagte arvtagere til surrealismen.
Slående i disse år er ikke mindst en lang række malere i Danmark og udlandet – primært
kvinder – der på deres lærreder præsenterer drømmelignende (pseudo)psykoanalytiske universer, der ofte fokuser på barndommen og puberteten; herunder bl.a. Julie Nords ‘Alice-iEventyrland’-tegninger, Katrine Ærtebjergs pubertetspiger i fantasiuniverser, Kiki Smiths
eventyrillustrationer og Sandra Scolniks allegoriske fremstillinger af ens udseende kvinder
i alle aldre223. Det er malerier, der kigger indad, og som umiddelbart giver stærke associationer til surrealismen. Når jeg alligevel har valgt ikke her at gå nærmere ind i dette nye
surrealistisk-inspirerede maleri, så skyldes det, at malerierne nok viderefører et billedsprog,
der var kendetegnende for surrealismen, men til gengæld ikke synes at være avantgardistiske, hvis man hermed forstår formeksperimenterende, institutionsbevidste og havende en
eller anden form for politisk ærinde.
Avantgardistiske i denne forstand er derimod de værker, man finder hos gruppen af
Young British Artists (YBA) – en generation af britiske kunstnere, der for alvor debuterede i
slutningen af 1980’erne og stadig har en fremtrædende plads på kunstscenen i og uden for
Storbritannien. I dette kapitel vil der blive fokuseret på 3 af disse: brødrene Jake og Dinos
Chapman, der laver deres værker sammen, og Damien Hirst. Uden at slå én som ‘surrealistiske’ i samme grad som de oven for nævnte malerier refererer Hirsts og Chapmanbrødrenes værker på forskellig vis til surrealismen både tematisk og i deres brug af bl.a.
readymades og collageteknikker. Hermed ikke være sagt, at Hirsts og Chapmans værker
er udtryk for en neosurrealisme, dertil er forskellene for store, men påstanden vil være, at
deres værker er udtryk for en neoavantgarde, der i høj grad bygger videre på og forholder sig
til avantgarden, som surrealisterne præsenterede den, og at en sammenlignende læsning
derfor kan virke berigende for læsningen af dem.

ere ikke popkunsten som de affirmative reproduktioner af en masseproduceret virkelighed, som
Huyssen mener, at de var (Huyssen 1988, 142).
223 Disse værker kunne ses på udstillingen “Girlpower & Boyhood”, Brandts klædefabrik, 2006.
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Når netop YBA er valgt, skyldes det, at jeg her mener at finde en direkte og kompleks
videreudvikling, der også gør noget modstand. Der er ikke bare tale om en reproduktion
af 70-80 år gamle idéer og teknikker, men tværtimod om en egentligt (og sine steder også
brudfyldt) viderebearbejning. Det interessante er forholdet mellem referencerne og deres
forskydninger. Som Richard Murphy skriver i Theorizing the avantgarde, så er postmodernisme ofte blevet set som et forsøg på, på en kontemporær måde, at rekonfigurere spørgsmål, der allerede var blevet konfronteret af modernismen og avantgarden. Hermed kommer postmodernismen til at hvile på forståelsen af disse tidligere fænomener (jf. Murphy
2003, 2). Genlæser man avantgarden, må det altså også få betydning for, hvordan man
tænker postmodernismen, hvorfor Murphy tester Bürgers argumenter i forhold til en bredere vifte af avantgardistiske og modernistiske fænomener (primært ekspressionistiske værker) end det meget begrænsede materiale, som Bürger bygger på. I det følgende vil der blive
foretaget en lignende bevægelse. Ikke med inddragelse af anden avantgardekunst end den,
Bürger selv medregner – hans kernereferencer er som bekendt surrealisme og dadaisme og
dette ligefrem med særlig fremhævelse af montage – men med udgangspunkt i det reviderede collagesyn, som er blevet fremskrevet i de foregående kapitler. Påstanden vil være,
at lige som surrealisternes collager ikke bare var absurd fragmenterede, men rent faktisk
samlede sig for beskueren til rimeligt meningsgivende helheder, så kan flere værker, der
ofte benævnes postmoderne, siges at tage tråden op og gøre det samme: De vil noget, de
siger noget, de mener noget. Hermed skal deres fragmenterede, ironiske sider ikke negligeres. Deres leg med genrer og diskurser virker bestemt destabiliserende, men gør dem ikke
hermed meningsløse. Relativering betyder ikke nødvendigvis meningssammenbrud.

Chok og collage i samtidskunsten
Når kunstnere som Hirst og brødrene Chapman genoptager teknikker og idéer fra den
historiske avantgarde, sker dette ikke fuldstændig reproducerende, men med nødvendige
og livgivende forskydninger, der giver værkerne kraft og chokpotentiale, også i dag. Mange
har påstået, at chok ikke længere er muligt,224 og det er da også uomtvisteligt, at chok er en
diffus og problematisk størrelse, idet det, som Bürger m.fl. har påpeget, er såvel flygtigt som

224 Theodor Adorno skriver sit essay “Rückblickend auf den Surrealismus”, at det surrealistiske chok er
blevet kraftløst efter den europæiske katastrofe. Vil man igen se på surrealismen, skal man ikke gå
tilbage til psykologien, men til deres fremgangsmåde, montagen (Adorno 1998, 102). Også i denne
afhandlings genlæsning af surrealismen vendes der i højere grad tilbage til montagen end til psykologien, men med et montagesyn, der som tidligere anført adskiller sig en del fra Adornos.
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retningsløst. Ligeledes har collage som formel teknik mistet sin kontroversielle nyhedsværdi. Det var ikke det samme at lave collager i 1920 som i dag, hvor vi i den grad er blevet vant
til dem. Der er collager over det hele. Som Hanno Möbius påpeger, har montagehistorien i
det 20. århundredes anden halvdel været en succeshistorie, som har gjort montage/collage
til den dominerende kunstform og derudover til en dominerende samfundslig kommunikationsform. I denne succeshistorie blegner de tidlige montagers chok- og overraskelsespotentiale: Montage er blevet til konvention, hyppigt brugt i reklamer og tv-udsendelser (jf.
Möbius 2000, 28). Dette er en holdning, også Andreas Huyssen lægger sig efter i After the
great divide; han skriver:
Ikke bare er den historiske avantgarde en ting fra fortiden, men det er også nyttesløst at genoplive den under nogen former. Dens kunstneriske opfindelser og
teknikker er blevet absorberet og overtaget af den vestlige massemedierede kultur
i alle dens fremtrædelsesformer [...]. I dag ligger det bedste håb for den historiske
avantgarde sikkert slet ikke i kunstværker, men i decentrerede bevægelser, som
arbejder for en omdannelse af hverdagslivet. (Huyssen 1988, 15)225
Huyssen åbner således en kattelem for en virkningsfuld neoavantgarde, men afviser at
kunst, der bygger videre på teknikker opstået i den historiske avantgarde, kan have et virkningspotentiale. Til dette kan man dels indvende, at collage ikke bare er collage, at forskellige former for collage virker forskelligt (selvom supermarkederne bugner af fødevarer
i dårlig kvalitet, er det jo heller ikke ensbetydende med, at man aldrig kan få en gastronomisk smagsoplevelse), dels kan man spørge, om chokeffekter reelt er blevet så kraftløse som
middel. Er det ikke blot et blasert udsagn fra kunstkendere, der ‘har set det hele’? Selvom
nogle blot vil se det som et eskaleret effektrytteri, er der stadig masser af kunst, der får
folk op af stolene – om det så er udstoppede hundehvalpe, fisk i blendere eller nyere tysk
teater, hvor det ikke er noget særsyn, at halvdelen af publikum råber og udvandrer i vrede
og forargelse, som fx på Maxim Gorki Theater i Berlin i 1998, hvor Wedekinds Lulu med
blottet underliv skrævende masturberede med front mod forreste række. Eksemplerne fra
de seneste ti år er legio. Således formår også YBA-kunstnerne at lave en række værker, der

225	Originalcitat: “Not only is the historical avantgarde a thing of the past, but it is also useless to
revive it under any guise. Its artistic inventions and techniques have been absorbed and co’opted by
Western mass mediated culture in all its manifestations [...]. Today the best hopes of the historical
avantgarde may not be embodied in art works at all, but in decentered movements which work
toward the transformation of everyday life.” (Huyssen 1988, 15).
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overrasker og snyder beskueren eller præsenterer former og sammensætninger, der er så
konvulsiviske, at vi trods mange års tilvænning alligevel må rystes og tage stilling. Som vi
skal se, er netop collageprincipper og readymades ofte bærende for disse værker.
Da dette kapitel primært beskæftiger sig med kontemporære værker, hvis foreløbige
reception er begrænset i forhold til det materiale, der er blevet behandlet i de foregående
kapitler, vil der ikke her være en egentlig forskningsoversigt. Relevant litteratur – rækkende
fra anmeldelser, interviews og øvrige skrifter af og med kunstnerne, katalogtekster og egent
lige kritiske artikler – vil løbende blive introduceret og inddraget, i lighed med teoretiske
skrifter, der knytter sig til værkerne eller på anden vis menes at bidrage til deres forståelse.
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Jake og Dinos Chapmans sublime monstre
Dinos og Jake Chapman (f. 1962 og 1965) tog begge afgang fra Royal College of Art, London i 1990 og er sammen med kunstnere som Damien Hirst, Tracey Emin og Sarah Lucas
en del af kernen i Young British Artists (YBA), der ikke er en egentlig bevægelse, men en
generationsbetegnelse. Som nævnt i indledningen til dette kapitel, refererer Chapmanbrødrene i deres kunst ofte direkte til surrealisterne. Mest eksplicit er referencen i værket
Exquisite Corpse, 2000,226 der består af 20 håndfarvede ætsninger, lavet efter principperne
fra den surrealistiske leg cadavre exquis227 [#34]. Resultatet bliver sammensatte, collageagtige væsener, der – især i Chapman-brødrenes udgave– fremstår som rædselsvækkende
monstre. Som det vil blive uddybet
i den perspektiverende afhandlingskonklusion, er monstret helt centralt
i surrealistisk collage, jf. de tidligere
kapitlers havfruer og bevingede borgerkvinder. I forbindelse med Jake og
Dinos Chapman skal vi netop se på
monstret og det monstrøse, der også er
gennemgående i deres værk, og på de
forskydninger de foretager i forhold til
surrealismen. Selv siger de i et interview: “Vi bruger det “monstrøse” til at
beskrive det numinøst eller vampyrisk
sublime, som ernærer sig af legemlighed i øjeblikke af æstetisk lyksalighed”
(Damianovic 1997)228. Hermed lægger

#34. Jake og Dinos Chapman: Exquisite Corpse, 2000

226 Exquisite Corpse, 2000, kan ses på Tate Modern, London. Ud over de 20 ætsninger ejer Tate fire
Chapman-værker, herunder Little death machine (Castrated), 1993, der også har klare surrealistiske
referencer.
227 Legen cadavre exquis: Man folder et stykke papir og skriver så hver især et ord eller tegner en del
uden at kigge på de ord eller tegninger, de andre laver. Til sidst bliver papiret foldet ud, og man kan
læse eller se den i fællesskab skabte sætning eller tegning i sit hele.
228	Originalcitat: “We take the “monstrous” to describe a numenal or vampirical sublime which preys
upon corporeality in moments of aesthetic bliss” (Damianovic 1997).
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Chapman-brødrene sig efter Lyotard, der i “Complexity and the sublime” med afsæt i Kant
og Burke skriver om det sublime:
Det er en modsætningsfuld følelse, fordi det er en følelse af både velbehag og
ubehag, samtidigt. Hvis man fx læser Burke, så er den vigtighed, Burke tillægger
spørgsmålet om frygt som en nødvendig del af den sublime følelse, bemærkelsesværdig. [...] Hos Burke såvel som hos Kant fremkommer det sublime, når der ikke
længere er en smuk form. Kant sagde selv, at følelsen af det sublime er følelsen
af noget monstrøst. Das Unform. Formløst. Tilbagetrækningen fra regulering og
regler er årsagen til følelsen af det sublime. (Lyotard 1989, 22, 24)229
Som vi skal se i det følgende, er det netop værker af en sådan sublim karakter, Jake og Dinos Chapman præsenterer for os.

Deformerede mannequindukkebørn
Foruden de nævnte Exquisite Corpses kan en konkret udmøntning af det monstrøst sublime fx ses i Chapman-brødrenes værk Zygotic Acceleration. Biogenetic de-sublimated Libidinal Model, 1995 [#35], der sammen med en del anden BritArt var udstillet på en stor
retrospektiv udstilling: “Jake & Dinos Chapman”, 1.10.2003-14.3.2004, på Saatchi Gallery
i London. Zygotic Acceleration. Biogenetic de-sublimated Libidinal Model består af en rundkreds af sammenvoksede, muterede mannequindukkebørn. De er realistisk udførte, nøgne,
uden køn, kun iført sorte kondisko, med velfriserede parykker, lange øjenvipper og store blå
øjne, som man kender dem fra stormagasiner, og så alligevel ikke, for ud over at børnene
er sammenvoksede, er der indsat en vagina mellem flere af ansigterne, en stor, åben anus i
stedet for mund og/eller en erigeret penis i stedet for en næse.
Hvis man griber tilbage til surrealisternes collager, så udvisker Max Ernst overgangene mellem delelementerne i sine collager ved omhyggeligt at skære dem ud, lime dem
sammen og lade dem trykke, således at overgangene bliver så usynlige som muligt. Resultatet bliver foruroligende kimæriske væsener. Dinos og Jake Chapman synes med deres
Zygotic Acceleration... at arbejde videre i denne tradition. De erigerede penisser er – som de
229	Originalcitat: “It is a contradictory feeling, because it is a feeling of both pleasure and displeasure,
together. If you read Burke, for example, the importance Burke gives to the question of terror as a
necessary component of the feeling of the sublime is remarkable. [...] In Burke as well as in Kant,
the sublime emerges when there is no longer a beautiful form. Kant himself said that the feeling of
the sublime is the feeling of something monstrous. Das Unform. Formless. The retreat of regulation and rules is the cause of the feeling of the sublime.” (Lyotard 1989, 24).
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#35. Jake og Dinos Chapman: Zygotic Acceleration. Biogenetic de-sublimated Libidinal Model, 1995

øvrige mutationer – ikke bare ‘sat på’ som en gulerod på en snemand, men er integrerede
i barneansigterne, som var de virkelig vokset ud. Hermed fremstår værket – som hos Ernst
– som en integreret helhed, der foruroliger os ved at bestå af elementer, som normalt ikke
passer sammen, elementer, der er på det forkerte sted. Realismen bliver til surrealisme. Det
velkendte – det uskyldige barn eller, som ofte hos Ernst, den pietetsfulde borgerkvinde – er
pludselig slet ikke velkendt. Barnet har voksne genitalier placeret midt i ansigtet, eller kvinden sidder med dragevinger midt i dagligstuen. Drøm og virkelighed flyder sammen, med
Chapmans ord: “Vores værk gør hallucination spiselig for dem, der ikke tager narkotika”
(Damianovic 1997)230. Med surrealisterne kan man sige, at netop dette er værkets politiske

230	Originalcitat: “Our work makes hallucination palatable for non-narcotic users” (Damianovic 1997).
Nogenlunde tilsvarende skriver Breton i det første surrealistiske manifest: “Den, der overgiver sig
til surrealismen, får ikke lov til at slappe af, når det passer ham. Alt tyder på, at den virker på sindet
ligesom narkotika. [...] Den har ligesom hash noget, der kan tilfredsstille alle kræsne” (Breton 1972,
46). Originalcitat: “Le surréalisme ne permet pas à ceux qui s’y adonnent de le délaisser quand il

190

Konstruktive collager – fra 1920’ernes Surrealisme til Young British Artists

#36. Jake og Dinos Chapman: Gigantic Fun, 2000-2005

potentiale. Værkerne ryster vores virkelighedsopfattelse og vante forestillinger. Og det er
nøjagtig, hvad såvel surrealisterne som Dinos og Jake Chapman ønsker med deres kunst:
rystelsen, chokket, konvulsionen. André Breton afslutter romanen Nadja med sætningen:
“Skønheden vil blive KONVULSIVISK eller ikke blive” (Breton 1987, 125)231, hvilket bliver en bærende idé for den surrealistiske kunst. Som ekko af dette understreger også brødrene Chapman gang på gang, at de ønsker, deres kunst skal være konvulsivisk, som her i et
interview fra 1997: “Vi er interesserede i chok – i konvulsion” (Chapman 1997, 149)232.
Men hvor rystes vores forestillinger hen? Som det vil blive behandlet mere indgående
senere, virker Zygotic Acceleration... først og fremmest voldsomt overskridende i sin sammenblanding af børn og voksne genitalier, en sammenblanding, der uvilkårligt giver associationer til seksuelle overgreb på børn. Men herudover åbner værket også for en række

leur plaît. Tout porte à croire qu’il agit sur l’esprit à la manière des stupéfiants ; [...] il a comme le
haschisch de quoi satisfaire tous les délicats” (Breton 2000a, 47-48).
231 Originalcitat: “La beauté sera CONVULSIVE ou ne sera pas” (Breton 2000b, 161).
232 Originalcitat: “We are interested in shock – in convulsion” (Chapman 1997, 149).
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andre temaer og tolkninger, og det synes at være en pointe, at ingen af disse virker særligt
privilegerede, men at værket netop fremstår som en flerhed af – ofte modstridende – udsagn. Værket kan dels ses som en advarsel mod genteknologien (jf. titlens “biogenetic”),
dels som en kritik af konsumkulturen og måden, børn seksualiseres i kommercielt øjemed.
De velkendte stormagasinsmannequiner, mærkevarekondiskoene og de glatte ‘satinkroppe’,
som man kender fra reklamer, peger på dette, ligesom også de påsatte kønsorganer er klart
pornoficerede, og ikke bare “voksne”. Men samtidig kan værket læses som en påpegning
af, at også børn har en seksualitet. Efter Freud – som brødrene Chapman er flittige læsere
af – skulle dette ikke kunne overraske nogen, men alligevel er børns seksualitet stadig
tabubelagt. Barndommen bliver af mange stadig set som en tilstand af uskyld, en uskyld,
Chapman-brødrene sætter spørgsmålstegn ved i flere af deres værker, som det fx også fremgår af et billede i serien Gigantic Fun, 2000-2005 [#36], hvor en lille dreng i tuttenuttet
malebogsstil står på en trappestige i færd med at bygge et højt tårn af klodser. Drengen
fremstår i sort konturstreg og dermed transparent. Bag ham eller gennem ham ses en galge
med et afpillet lig og for foden af stigen står en gloende menneskemængde. Uvidende eller
medvidende, men under alle omstændigheder veltilfreds og upåvirket, synes drengen med
sine klodser at bygge galgen op. Hermed
punkteres barndommens uskyld. Den
fremvises som illusion, mens farvelægningen, som billedet lægger op til – men som
brødrene undlader – henviser til, hvordan
mørket bag idyllen konventionelt tildækkes og fortrænges.

Køn og kønslig ambivalens
Zygotic Acceleration. Biogenetic de-sublimated Libidinal Model er en videreudvikling af værket Fuck Face, 1994, hvor en
fra ryggen set nuttet tumling viser sig at
være udstyret med et vrængende ‘pik-fjæs’.
Chapman-brødrene følger op på genren i
en lang række andre variationer over muterede børnemannequiner; dels en række
enkeltstående værker som H.M.S. Cock#37. Jake og Dinos Chapman: DNA Zygotic, 1997
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#38. Jake og Dinos Chapman: Tragic Anatomies, 1996

shitter, 1997, DNA Zygotic, 1997 [#37], og skakspillet Chess Set, 2003, dels Tragic Anatomies, 1996 [#38], der består af 13 unge mutanter i en frodig, grøn plastikhave. Haven
virker som et slags paradis og giver mindelser til Hieronymus Boschs jordiske midterstykke
i triptykonet Tuin der Lusten (Lysternes have), ca. 1510, der ligeledes fremstiller et orgie af
seksuelle excesser og mærkelige kimæriske væsener.
	Referencerne til surrealismen i Jake og Dinos Chapmans mannequindukker rækker
ud over den nævnte brug af surrealistisk inspirerede collageteknikker. Ikke mindst synes
deres mannequiner med penisnæser og anusmunde at finde forlæg i Hans Bellmers Machine-Gunneress in a State of Grace, 1937 [#40], hvor hovedet også er en numse, samt i
flere af Bellmers andre værker, herunder hans antropomorfe dukker, der sammen med
andre lignende surrealistiske værker vil blive behandlet mere indgående i et senere afsnit.
Desuden synes René Magrittes maleri Le Viol, 1934 [#39], at være en direkte intertekst. Le
Viol viser en kvinde, hvis ansigt udgøres af en kvindekrop, hvor brysterne er øjnene, navlen
næsen og kønnet munden. Maleriet er i portrætformat, men hvor portrætter normalt afbilder et individ og dets karakteristika, er Magrittes voldtægtsoffer identitetsløs, reduceret til
krop og køn. Kvinden virker paralyseret med sine vidt åbne brystøjne, der store som tekop-
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per stirrer blindt og udtryksløst ud i luften,
og med sin trekantsmund, der tilgroet
med kønsbehåring synes berøvet evnen til
at ytre sig. Kvindens hals er desuden umanerligt lang, og hendes hovedfacon og ikke
mindst hageparti får hende til overordnet
at ligne et blottet penishoved med paryk
eller en penis i færd med at penetrere en
stærkt behåret vagina.
Selvom denne reference til Magritte
er oplagt og åbenlys betyder det ikke, at
Chapman-brødrenes værk blot er plagiat
og gentagelse. Deres børn med penisnæser og anusmunde adskiller sig fra Magrittes voldtagne kvinde ved netop at være
børn. Og hermed udfordrer de et helt andet tabu end Magritte. Et tabu, der den
dag i dag kan røre og oprøre. Her skal det
retfærdigvis indskydes, at der stadig laves
stærk kunst, der tematiserer køn, herunder

#40. Hans Bellmer:
Mitrailleuse en état de grâce, 1937

#39. René Magritte: Le Viol, 1934

#41. Sarah Lucas: Bunny, 1997
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mænds overgreb på kvinder – tænk bare på nogle af YBA-kunstneren Sarah Lucas’ kludedukkekvinder, fx Bunny, 1997 [#41], der hængende slapt på stole er tragiske, nutidige
emblemer på udnyttelse og krænkelse. Ikke desto mindre betyder den øgede ligestilling og
kvinders generelle emancipation, at kønsspørgsmål ikke har samme provokerende nyhedsværdi som i 1920, hvilket bl.a. betyder, at Ernsts dæmoniserede borgerkvinder har mistet
noget af deres chokerende potentiale, idet alle kvinder i dag sandsynligvis vil hævde, at de
skam har dragevinger. Seksuelle drifter og sindets mørkere sider er ikke længere tabu, men
tværtimod obligatoriske elementer i enhver nutidig kvindes selvfremstilling. Med deres
skulpturer af seksualiserede børn rører Chapman-brødrene til gengæld ved et meget aktuelt og aktivt tabu. Alle deres forskellige muterede børn har dog ikke én og samme signalværdi, og som vi skal se i det følgende, hænger dette bl.a. sammen med børnenes køn eller
mangel på samme.
Ud over at være udført som skulptur indgår kompositionen fra Zygotic Acceleration...
også i en ætsning ledsaget af den ironiske metakommentar: “Se 36 peniser, 16 vaginaer, 6
anuser: Det må være en pige!” (i serien Disasters of war, 2001)233. Kommentaren udfordrer
vores trang til afgørlighed, til at kategorisere, og synes at sige, at Zygotic Acceleration...
falder uden for kategori, at vi skal acceptere dette Zygotic-væsen som en samlet og unik
skabning. Mens kvindekroppen var surrealisternes privilegerede objekt – selv den kønslige
ambivalens i Magrittes Le Viol og Bellmers dukker er med til at fremstille kvinden som
maskulint begærsobjekt – så arbejder brødrene Chapman slet ikke med en tilsvarende begærsprojektion. Jake Chapman hævder et sted, at “køn er en organisk overtro” (Chapman
1997)234 og understreger flere steder kønslig uafgørlighed som en bevidst pointe. Han skriver bl.a.:
Efter at man har kigget på Pamela Andersons patter et stykke tid, indser man,
at køn er et utvetydigt redundant begreb; man indser, at dets biologiske og genetiske determinisme holder organismen låst fast i en evolutionær ramme, som
stræber efter at bevare kroppe og deres definitive repræsentationer intakte. Man
begynder at forstå, at kliniske definitioner af kønslig oprindelse efterkommer et a
priori ønske om at opsøge og sikre et homogent og kompromisløst E.G.O. – og på
dette biogenetiske bygningsværk kan alle øvrige begrænsende, undertrykkende,
tvingende, sygdomsfremkaldende og ideologiske strukturer samles, og hermed
233	Originalcitat: “Look 36 penises, 16 vaginas, 6 anuses: It must be a girl!”
(i serien Disasters of war, 2001).
234	Originalcitat: “Gender is an organic superstition” (Chapman 1997).
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give en vedligeholdelsesmanual til et universelt relevant psykiatrisk subjekt.
(Chapman 1997, 67)235
I Zygotic Acceleration... er titlens fremhævelse af den biogenetiske desublimering hermed
ikke blot en advarsel mod en genteknologi, der kan løbe løbsk, men måske tværtimod
udtryk for en utopi, for en nedbrydning af netop det homogene og de definitive repræsentationer, og således et oprør mod undertrykkende strukturer. Mens Freud – som Chapmanbrødrene ellers som nævnt er meget inspirerede af – opererer med nogle meget rigide kønsforestillinger, hvor det kvindelige defineres som det passive og det mandlige som det aktive,
og det hele i øvrigt bindes op på biologisk determinerede teorier om bl.a. penismisundelse,
kastrationsangst og Ødipus-kompleks, vender Jake Chapman i det lille eventyr, “Fuckface
the enigma”, ironisk op og ned på hele dette klassiske psykoanalytiske arvegods:
Der var engang, netop nu, i et umådelig stort land langt væk i vores bevidsthed
en lille person, der blev kaldt Fuckface. Fuckface er de universelle forældreikoner
Mor og Far-mands hadebarn. Men Fuckface er hverken en dreng eller en pige.
Nej. Fuckface er slet og ret Fuckface. Fuckfaces fødselsret er at være et desavoueringsorgan, en spredt plettet pikanalkusse. Givet den rige overflod af genitalier,
som stolt breder sig ud over den perfekte anatomi på Fuckfaces Mor (som ikke
fremstår moragtig i streng forstand), var kastration aldrig en bekymring for det
hjælpeløse-barn-Fuckface, fordi Mors modoverføring aldrig var mangelfuld. Lige
modsat var hun udstyret med et hvert forførerisk Begærsapparat, og selvfølgelig
konkurrerede Fuckface aldrig med Far om Mors kærlighed, for Fuckfaces Far
(som ikke slår én som særlig faragtig) er ikke ligefrem fallisk – med alle hans
virale lukkemuskler spredt ud over hans hullede krop. Derfor blev der aldrig formet noget hypertrofisk SUPEREGO i Fuckfaces lille store hoved. “Hvem har
kneppet mine lukkemuskler?”, sagde Far. “Hvem har kneppet mine pikke og kus-

235	Originalcitat: “After you stare at Pamela Anderson’s tits for a while you realize that gender is an
unequivocally redundant term; you realize that its biological and genetic determinism keeps the
organism locked within an evolutionary framework which strives to keep bodies and their definitive
representations intact. You begin to understand that clinical definitions of sexual genesis comply
with an a priori wish to seek out and secure a homogeneous and implacable E.G.O. – and on this
biogenetic edifice all further restrictive, repressive, coercive, pathogenic and ideological structures
can be assembled, providing the maintenance blue-print for a universally applicable psychiatric
subject.” (Chapman 1997, 67). Dette standpunkt er i overensstemmelse med positioner inden for
Queer-teorien.
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#42. Jake and Dinos Chapman: Fuck Face, 1994

#43. Fuck Face (Athene), 1994

ser?”, sagde Mor. “Hvem har kneppet mit ansigt”, sagde Fuckface med dæmpet
stemme. “Ej hvor fjollet, det har vi alle!”, lo de. (Chapman 1997, 28)236
Eventyret er en direkte reference til Chapman-brødrenes Fuck Face-skulpturer fra 1994
[#42 og #43], og også forældrene, der er så malende skildret i teksten, findes som skulptur
under titlen Mummy and Daddy Chapman, 1995. Teksten virker som en ironisk pulstagning
på moderne familieforhold – på falliske mødre, metroseksuelle fædre og deres ‘pikanalkus236	Originalcitat: “Once upon a time, right now, in a vast country far away in your mind lives a little person called Fuckface. Fuckface is the hatechild of universal parental icons Mummy and Daddy’O”.
But Fuckface is neither boy nor girl. No. Fuckface is just plain Fuckface. By birthright Fuckface is
a disavowal organ, a loosely-spotted cockanalcunt. Given the wealthy plethora of genitalia proudly
sprouting across the perfect anatomy of Fuckface’s Mummy (who doesn’t appear strictly mumsie),
castration was never a concern for the helpless-infant-Fuckface because Mummy’s countertransference was never deficient. On the contrary, she was supplied with every luscious desiring Apparatus, and, of course, Fuckface was never in competition with Daddy for Mummy’s love because
Fuckface’s Daddy (who doesn’t strike one as being particularly dadsie) isn’t exactly phallic – with all
his viral sphincters mapped across his pitted body. Consequently no hypertrophied SUPEREGO
was ever formed in Fuckface’s little big head. “Who’s been fucking my sphincters?” said Daddy.
“Who’s been fucking my cocks and cunts?” said Mummy. “Who’s been fucking my face?” said
Fuckface in a muffled voice. “Why how silly, we all have!” they laughed.” (Chapman 1997, 28).
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sebørn’ fanget midt i det hele. Det trygge, faste hierarki fra bjørnefamilien i Guldlok, hvor
der er helt klare rammer for, hvem der hører til hvilken stol, grød og seng, parodieres her og
brydes fuldstændig op. Traditionelle kønskategorier er ubrugelige og uden betydning.
Denne kønsnedbrydning fungerer dog bedst i tekst og teori for Chapman-brødrene.
Når det kommer til deres skulpturer fremstår disse ikke fuldstændig kønsløse eller tvekønnede. Mens det i eventyret understreges, at “Fuckface” hverken er en dreng eller en pige,
findes der som skulptur alligevel både drengen Fuck Face, 1994 [#42], og pigen Fuck Face
(Athene), 1994 [#43]. Disse virker klart forskelligt på beskueren: Det muterede ansigt på
den rødhårede knægt i lang t-shirt og velcro-kondisko – Fuck Face – associerer ikke nødvendigvis seksuel krænkelse. Med sit overraskede kropssprog ligner han snarere én, der bliver
taget på fersk gerning, måske i masturbation. Værket synes hermed i højere grad at handle
om små drenges bevidsthed om deres eget lem og – på et overført, kønsstereotypt plan
– om deres potente, fandenivoldske ‘drenge-leg’, end om de overgreb, som også drenge kan
blive udsat for. Små drenge med erektioner er ikke som sådan noget unaturligt – selvom
de selvfølgelig normalt ikke stikker ud af ansigtet. Til sammenligning står hans feminine
modstykke fra samme år – Fuck Face (Athene) – og støtter sig op ad væggen, mens hun
lidt forpint eller forundret mærker sig mellem benene bagfra. At det er en pige, fremgår
ikke blot af hendes lange hår, men også af navngivelsen af hende som Athene. Selvom
gudinden Athene havde en række maskuline attributter og var født af Zeus, var hun dog en
kvinde, selvom Jake Chapman nok vil hævde, at netop denne konklusion blot er en klinisk
definition. På den anden side kunne Chapman-brødrene have undladt kønsmarkører som
pigenavne og -frisurer, hvis de ikke ønskede at sende kønssignaler.
Ligeledes ligner børnene i Zygotic Acceleration... trods deres sammenvoksning og øvrige mutationer så meget børn, at det er svært ikke at se dem som sådanne, hvilket uvægerligt – som en del af vores indgroede “organiske overtro”, jf. Jake Chapman – implicerer en
kønskategorisering.237 Børnenes kroppe er i sig selv kønsløse, men ikke mindst parykkerne
signalerer, at der her – i det mindste for hovedpartens vedkommende – er tale om piger. En
penis placeret midt i ansigtet på en lille pige er så fremmed, at den i sig selv synes at være et
overgreb, og associationer til seksuelt misbrug af børn er uafrystelige, selvom et værk som Zygotic Acceleration..., som ovenfor beskrevet, også indeholder mange andre elementer og tolkningsmuligheder. Parallelt med Magrittes voldtægtsoffer er Zygotic-børnenes øjne store og
ko-agtige med udtryk, der oscillerer mellem blidhed, tomhed og måske let forundring. De
237	Ikke mindst Judith Butler har skrevet kritisk om den indgroede binære kønskategorisering, som
hersker overalt i vores samfund (jf. Butler 1993).

198

Konstruktive collager – fra 1920’ernes Surrealisme til Young British Artists

synes at være uskyldige ofre, der for længst er endt på
den anden side af protest og modstand. Og ligesom
Picasso succesfuldt valgte at repræsentere hullet i en
guitar i form af en cylinder og dermed udskiftede det
konkave med det konvekse238, således tænker man
også uvilkårligt på penetration – ikke mindst fellatio
– når man konfronteres med pigernes penisnæser.
Ved at være så omhyggeligt inkorporerede i ansigterne er de desuden med til at understrege den resig#44. 	Jake og Dinos Chapman: .
Tragic Anatomies (doggy), 1996

nation, der også er at læse i de tomme øjne: Der er
ingen mulig udvej, det er tingenes tilstand. Samme

resignation gør sig gældende for mutanterne i værket Tragic Anatomies, 1996, der uanfægtede
af deres forskellige groteske sammenvoksninger bevæger sig rundt i deres plastikverden. De
fleste af disse figurer virker næsten uskyldigt sødmefulde, hvilket i flere tilfælde gør, at man
let overser de påsatte kønsorganer, der ikke passer ind i billedet, som fx i delværket Satyr: Her
sidder en lille rytterske på en ung kvindelig kentaur og griber legende om kentaurens erigerede penis-bukkehorn, der stikker frem af hendes blonde lokker [#38]. Ofte virker titlerne på
delværkerne mere stødende end værkerne selv, fordi disse synes så glansbilledagtigt tilforladelige, som fx Two-faced Cunt, som er en blidt smilende pige med to hoveder og en vagina,
hvor disse mødes. Fordi ordet “cunt” ikke bare er en populær betegnelse for kvindekønnet,
men ofte høres brugt som nedsættende skældsord, virker titlen ikke bare deskriptiv i forhold
til værket, men derimod grov og grim. Det samme gælder “Fuck Face”. Skældsordene var
der før værkerne og præger vores oplevelse af dem. Sproget forsyner os med identitet.
	I Tragic Anatomies er der kun få egentlige “fuck faces”: en beklemt, forundret pige bag
en busk og en lille aggressivt udseende dreng [#44]. Drengen synes at være vokset sammen med sin rødkindede siamesiske tvillingesøster i et evigt samleje bagfra, understreget af
hans erigerede næse og hendes anstrengte støtten på armene (delværket kaldes også Doggy).
Hvorimod en skulptur af to piger i samme sammenvoksede stilling slet ikke giver samme
entydigt seksuelle associationer. Blandt Chapmans “Fuck Face”-skulpturer findes der andre
piger, der har mere aggressive, vrængende, trodsige udtryk, men også her er det overgreb og
misbrug, der per refleks slår én som forklarende kontekst. Hvor en penis i et pigeansigt er

238	Ifølge Rubin er Picassos guitar inspireret af en primitiv Grebo-maske, hvor øjnene var repræsenteret
vha. fremspringende cylindre (jf. Rubin 1985, 18-20).
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et fuldstændigt fremmedelement – grotesk og abjekt – så synes den i et drengeansigt (som i
Doggy) til en vis grad blot at være flyttet fra en del af kroppen til en anden.

Illusion og Verfremdung
Også i værket Great Deeds Against the Dead, 1994 [#45], bruger brødrene Chapman mannequindukker. Værket er en 3D pastiche lavet over en ætsning af Francisco Goya, 17461828, der viser tre nøgne mænd, der hænger i et træ. Hos såvel Goya som Chapman-brødrene er den ene ophængt i fødderne, den anden har sammenbundne fødder og armene
bagbundet bag stammen, den tredje hænger i benene over en gren, hans hoved er hugget
af og sat på enden af grenen, hvorfra også hans afhuggede arme hænger ned. I stedet for

#45. Jake og Dinos Chapman: Great Deeds Against the Dead, 1994
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penis har de blødende sår. I Chapmans værk kan man, i modsætning til de ovenfor nævnte værker, tydeligt se mannequindukkernes sammenføjninger, og deres nylonparykker og
overskæg virker påfaldende kunstige. Det får værket til at ose af Verfremdung og har stor
betydning for oplevelsen af det. Mens Zygotic Acceleration..., Fuck face og Tragic Anatomies
i deres deformerede naturalisme slår beskueren som uhyggelig, forvrænget virkelighed,
bliver Great Deeds Against the Dead til grotesk, forvokset legetøj. Det illuderer ikke at være
virkeligt, peger tværtimod på sig selv som konstruktion, men samtidig bygger netop dette
værk på virkelige historiske begivenheder, nemlig Goyas skildring af rædslerne ved Napoleons indtog i Spanien. Chapman-brødrene kunne have lavet dette værk lige så livagtigt som
deres øvrige mannequiner, men vælger her at lade den historiske repræsentation fremstå
som konstruktion, mens deres fiktionsværker slår os som virkelighed. Hermed viser de, at
det ikke nødvendigvis er autenticiteten i et værk, der rører og ryster os. Fantasiens monstre
kan være mindst lige så kraftfulde.

Surrealistiske automater og mannequiner
De netop nævnte Chapman-værker har alle butiksvindue-mannequindukken som udgangspunkt, et objekt, der også i høj grad optog og fascinerede surrealisterne. Hans Bellmer
lavede i 1933-38 flere muterede dukker, og på “Exposition Internationale du Surréalisme”,
1938, iscenesatte surrealisterne en “dukke-gade”,239 der var befolket med absurd udstyrede
mannequindukker (jf. Schade 2005). Blandt disse Man Rays mannequin, der græd glastårer og André Massons, der havde et fuglebur over hovedet [#47].
	Interessen for mannequiner var dog opstået blandt surrealisterne længe før.240 Allerede i 1919 indgår der et mannequindukkehoved monteret med metal, læder og pap i Raoul

239 Som det fremgår af fotos fra udstillingen, kunne man gå på dukke-gaden, hvor der også var sat billeder og tekster på murene. Se Waldman 1992 for flere illustrationer fra udstillingen.
240 Historisk går interessen for mannequiner, automater og dukker, der vækkes til live, langt længere
tilbage, tænk på Ovids Pygmalion, jf. kapitel 1. Leonardo da Vinci lavede en skitse til en ridderrobot, 1495, som skulle være i stand til at lave forskellige menneskelignende bevægelser, Descartes
skrev i 1640’erne La description du corps humain, hvor han ser den menneskelige krop som en maskine, og i 1600-tallet blev der desuden konstrueret flere mekaniske mennesker og dyr. Dette blev
endnu mere udbredt fra midten af 1700-tallet, hvor der blev lavet en del automater, som fx kunne
skrive. En udvikling, der fortsætter for fuld kraft i dag med fremstillingen af robotter og cyborgs.
Inden for litteraturen er E.T.A. Hofmanns fortælling “Der Sandmann”, 1816/17, hvor den levende
dukke Olympia optræder, et at de helt centrale eksempler, da Freud tager afsæt i historien i sin tekst
om “Das Unheimliche”, 1919.
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Hausmanns dadaistiske assemblage: Der Geist unserer
Zeit, 1919 (jf. Möbius 2000, 190), ligesom også Giorgio
de Chirico lavede en række meget smukke gouacher med
automat- eller mannequinlignende skikkelser. Breton
skriver i artiklen “Giorgio de Chirico” fra 1920: “Gud har
skabt mennesket i sit billede, mennesket har skabt statuen
og mannequinen” (Breton 1988, 251)241. Senere i “Manifeste du surréalisme”, 1924, fremdrager Breton mannequiner som et eksempel på det moderne underfulde, som
et symbol, der er i stand til at påvirke den menneskelige
sensibilitet i hans samtid (det er en pointe for Breton, at
det underfulde ikke er det samme til alle tider), og som
får os til at smile, samtidig
med at det fremviser den
uhelbredelige menneskelige
uro (Breton 2000a, 26). Det
kan være mange grunde
til, at Breton netop vælger
at pege på mannequinen.
Mannequinen fascinerer i
sin egenskab af uhyggelig

#47. 	 André Masson:.
Mannequin Surréaliste, 1938

replika, af dobbeltgænger, af at være epitomet på varen, der
får menneskelig krop – se fx Walter Benjamins essay “Der
Sürrealismus” (Benjamin 1999, GS II-1, 295-310) eller Hal
Fosters Compulsive Beauty (Foster 2000).
Også Max Ernst arbejdede med mannequiner/automater – ganske vist i 2D – i fx collagerne Die Anatomie als Braut,
1921 [#55], Santa Conversazione, 1921, og Die Schöne Gärtnerin, 1923, hvor de afbildede dukker virker mekaniske. I 1921
lavede Ernst desuden collagen Jeune Chimère, 1921 [#46], et
#46. 	Max Ernst: .
Jeune Chimère, 1921

motiv, som han genskaber som oliemaleri i Chimère rouge,
1925. Ernsts kimære har med sin antropomorfe konstruktion

241	Originalcitat: “A son image Dieu a fait l’homme, l’homme a fait la statue et le mannequin”
(Breton 1988, 251).
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ligheder med Bellmers meget senere dukker, men en væsentlig forskel er, at Jeune Chimère
er påklædt; ja rent faktisk kun består af tøj. Figurens skikkelse er i sig selv transparent, men
fremhæves, hvor der intet tøj er – som mellem strømper og undertøj – vha. remme, der er
spændt om ben og krop. Selvom her hverken er arme, hoved eller en egentlig krop, virker
Ernsts unge kimære stærkt feminin og erotiseret. Et løftet plisseret skørt med snøreliv sørger for frit udsyn til ben, sko og undertøj: Kvinders intimbeklædning, der ellers normalt
er tildækket, er her eksponeret og feticheret. Fetichkarakteren understreges ikke mindst
af remmene (der for den øverste dels vedkommende udgør en rødlig tunnel) og af et par
yderst feminine blå højhælede sko med imødekommende åbne snuder og sirlige gule snører og sløjfer.
Det er ikke kun den feminine krop, der brydes op i mekaniske eller symbolske enheder hos Ernst. Ernst laver omkring 1920 en række “stabelmennesker” (fx c’est le chapeau
qui fait l’homme, 1920 [#78] – se Hirst-afsnit senere i kapitlet) bestående af bl.a. herrehatte.
Disse antropomorfiserede hatte er klare borgerlige attributter, og værkerne virker snarere
som et brud med det borgerlige liv og dets værdier end som den konvulsiviske udfordring
af kroppen og selvet, som man ser hos surrealisternes egentlige dukker.

Hans Bellmers dukker
Blandt surrealisternes dukker var Hans Bellmers de mest banebrydende og bemærkelsesværdige, og i forbindelse med Jake og Dinos Chapmans værker er de desuden de mest
direkte relevante. Bellmer lavede i perioden 19331938 flere dukker, som han satte sammen på varierende måder og fotograferede i forskellige positurer og situationer. Den første dukke, Die Puppe,
1933, havde pigeansigt, diverse lemmer og en
torso med kighul til indlagte miniature-panoramaer, herunder et lommetørklæde smykket med
en lille piges spyt og en båd, der synker midt i
polarisen (jf. Bellmer 2005, 15). 18 fotografier af
denne dukke blev offentliggjort i det surrealistiske
tidsskrift Minotaure, 1934, under titlen “Variation
sur le montage d’une mineure articulée”. Dukken
var her monteret på forskellige måder og havde
meget varierende udtryk: På nogle fotografier er

#48. Hans Bellmer: Die Puppe, 1934 .
(foto fra Minotaure 1934)
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#50. Hans Bellmer: La Poupée, 1935-38

dukken praktisk talt en samling af løsdele, mens den på andre virker meget menneskelig.
Der er fx et billede, hvor den kigger koket over den ene skulder, har langt hår bølgende
ned ad ryggen og er iklædt en undertrøje eller underkjole, som er trukket op, så bagdelen
er blottet [#48]. Bellmers anden dukke, La Poupée, 1935, bestod af et hoved, et par arme,
to par leddelte ben, to underliv (bækken og balder), der også kunne tjene som bryster og
skuldre, et samlende mave-kugleled, en øvre torso, en torso med fire bryster og et ekstra
underliv omviklet med draperinger (jf. Webb 1985, 61). På en del fotos er hovedet, armene
og torsoerne udeladt, så dukken er symmetrisk opbygget og kun består af ben, underliv og
mave [#49 og #50]. Denne dukke blev som oftest afbildet nøgen på nær hvide ankelsokker og flade sorte skolepigesko med rem (ligesom Jake og Dinos Chapman oftest også kun
ifører deres mannequiner sko, her dog kondisko).
	I modsætning til Max Ernsts collageteknik, hvor overgangene mellem delelementerne
udviskes og forsøges skjult, så fremstår Bellmers dukker tydeligt monterede. Men samtidig
får især den anden dukke med sine kugleled og enkeltelementer, der i sig selv er anatomisk
genkendelige, et organisk, dynamisk helhedspræg.
	I Compulsive Beauty læser Hal Foster overbevisende de netop beskrevne dukkers opbrudte, ukomplette kroppe som en anti-nazistisk respons til samtidens lukkede, stærke,
nazistiske kropsideal. Også Rosalind Krauss følger dette spor og skriver i Cindy Sherman
1975-1993 med udgangspunkt i et foto fra 1938 af Bellmers anden dukke, at dens spredte
ben hævet over al tvivl udgør et svastika [#49], og at dette er Bellmers refleksive udgangspunkt i hans kamp mod sin far og dennes nazisme. Overses dette, vil det, ifølge Krauss,
være en fejl, som åbner for en semantisk naiv beskrivelse af værket som et voldtægtsoffer
(jf. Krauss 1993a, 212) – hvilket sikkert vil være de flestes umiddelbare association. Denne
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læsning kritiseres i “Some contemporary
women artists and the historical avantgarde” af Susan Rubin Suleiman, der
mener, at Krauss’ læsning er for entydig,
og at pointen med Bellmers dukker er,
at de netop spiller på en flerhed af betydninger (jf. Suleiman 1998, 136). At
Bellmer ikke kun bestræbte sig på en nazisme-kritik med sin anden dukke, synes
da også åbenlyst, idet selv samme dukke
#51. Hans Bellmer: La Poupée, 1935-38

indgår i en lang række andre fotos, hvor
den på ingen måde er lagt i hagekorspo-

situr, men fx afbildes halvt liggende på en seng med et par åbnede herrebukser trukket
på det ene sæt ben, i en skov med en mandsperson lurende bag et træ [#51], stående i et
køkken mellem opvask, potter og pander eller med sin nøgne bagdel vendt mod kameraet
og en hævet tæppebanker i forgrunden af billedet [#50]. Dukken bruges således både til at
spille på sadisme/masochisme, det androgyne, kønsroller, voyeurisme og meget mere, og
ydes – som Chapmans mannequiner – ikke retfærdighed, hvis den reduceres til én af disse
betydninger.

Bellmer og den fortryllede barndom
I sammenhæng med Chapmans mannequiner er det interessant, at også Bellmer knytter
sine dukker til barndommen, hvilket han gør på flere måder. Dels kalder han som nævnt
sin første dukke for “mindreårig”, da den optrykkes i Minotaure. Dels har han flere teoretiske overvejelser over sammenhængen i såvel interviews som i sine tekster om dukken,
herunder “Die Puppe”, “Die Spiele der Puppe” og “Die Anatomie des Bildes”, som han
redigerede løbende og udgav samlet i Die Puppe i 1962. I et interview med Peter Webb
udtaler Bellmer retrospektivt om sine dukke-fotos:
Der var et konvulsivisk skær over dem, fordi de reflekterede min ængstelse og
misfornøjelse. Til en vis grad repræsenterede de et forsøg på at afvise rædslerne
i det voksne liv, som det var, til fordel for en tilbagevenden til barndommens
underfuldhed, men erotismen var altafgørende, de blev en erotisk frigørelse for
mig. (Webb 1985, 34)242
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Ifølge Hal Foster er den underfulde barndom, Bellmer her nævner, en almindelig trope for
et præødipalt stadie før angsten for kastration bliver nærværende (Foster 2000, 103). Men
når man ser på de fragmenterede “mindreårige” dukker med afrevne lemmer, ulykkelige
ansigtsudtryk og i stillinger og situationer, der ofte signalerer overgreb, så synes denne
præødipale lykketilstand temmelig teoretisk og ude af trit med de faktiske værkers umiddelbare udsigelse. Hvis vi ønsker at indkredse, hvad Bellmer ellers kan have ment, da han
sagde, at dukkerne repræsenterede en tilbagevenden til en underfuld barndom, må vi se
nærmere på den historiske kontekst.
Som vi også har set i kapitel 2, talte surrealisterne hyppigt om den fortryllede barndom – fx Louis Aragon i Le Paysan de Paris, 1926, og André Breton i “Manifeste du surréalisme”, 1924 – uden at det nødvendigvis skulle forstås som noget præødipalt, men snarere
som en mere generel hyldest til barnets åbenhed og mangel på tillærte hæmninger. Breton
skriver blandt andet i “Manifeste du surréalisme”:
Den der har noget klarsyn tilbage, kan kun vende sig mod sin barndom. Hvor
spoleret den end er blevet af de omsorgsfulde opdragere, forekommer den os dog
fuld af fortryllelse. [...] Hver morgen drager børn ubekymrede af sted. Alt er nært,
selv de værste materielle kår er fortrinlige; skovene er hvide eller sorte, man skal
aldrig sove. [...]
Det sind, som dykker ned i surrealismen, genoplever begejstret den bedste
del af sin barndom. [...] Fra barndoms- og andre minder udspringer der en følelse
af ubekymrethed og følgelig af afsporethed, en følelse jeg anser for den frugtbareste, der eksisterer. Det er måske barndommen, der kommer nærmest på det
“virkelige liv”. [...] I barndommen bidrog imidlertid alt til, at man ufortrødent
kunne tage sig selv i besiddelse. Takket være surrealismen synes det, som om
disse muligheder vender tilbage. (Breton 1972, 15, 50)243
242	Originalcitat: “There was a convulsive flavour to them because they reflected my anxiety and unhappiness. To an extent they represented an attempt to reject the horrors of adult life as it was, in
favour of a return to the wonder of childhood, but the eroticism was all-important, they became an
erotic liberation for me” (Webb 1985, 34).
243	Originalcitat: “S’il garde quelque lucidité, il ne peut que se retourner alors vers son enfance qui,
pour massacrée qu’elle ait été par le soin des dresseurs, ne lui en semble pas moins pleine des
charmes. [...] Chaque matin, des enfants partent sans inquiétude. Tout est près, les pires conditions
matérielles sont excellentes. Les bois sont blancs ou noirs, on ne dormira jamais. [...] L’esprit qui
plonge dans le surréalisme revit avec exaltation la meilleure part de son enfance. [...] Des souvenirs
d‘enfance et de quelque autres se dégage un sentiment d‘inaccaparé et par la suite de dévoyé, que
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Da man normalt ikke har egentlige barndomsminder fra den præødipale fase, altså før 3-4
års alderen, er det næppe, hvad Breton her forbinder med den fortryllede barndom. Som vi
også har set i kapitel 1, var surrealisterne trods deres inspiration fra psykoanalysen bestemt
ikke hardcore teoretikere. Når Breton skriver om barndommen, er det således i højere grad
en idealiseret, fiktiv tilstand, han fremskriver, end noget, der relaterer sig strengt til psykoanalytisk teori. For Breton bliver barndommen primært en mytisk topos, der forbindes med
noget ‘oprindeligt’, og som står i kontrast til det rationelle, fornuftsstyrede voksenliv.
Noget tilsvarende gør sig gældende for Bellmer, og i hans tilfælde må vi desuden også
inddrage George Batailles syn på barndommen. Selvom Bellmer indgik i kredsen omkring Breton – med venner som Paul Eluard, Max Ernst, Man Ray og Marcel Duchamp
(jf. Bellmer 2005, 14) – har hans værk på mange måder affinitet med Batailles. Efter 2.
verdenskrig, dvs. efter at have lavet hovedparten af sine dukkefotos, indgik Bellmer i et
egentlig samarbejde med Bataille, hvor han først illustrerede Batailles Histoire de l’Œil i
1947 og siden Madame Edwarda i 1956. Der er ikke bevis for et egentligt samarbejde eller
venskab med Bataille i de mellemliggende år (jf. Webb 1985, 189), hvor Bellmer skrev og
reviderede sine tekster om dukkerne, men man kan dog med sikkerhed fastslå, at Bellmers
kommentar om dukkerne som en tilbagevenden til en underfuld barndom kommer på et
tidspunkt, hvor han i høj grad er blevet interesseret i og bekendt med Batailles værk.
Ligesom Bataille radikaliserer og bryder med Bretons surrealisme på en lang række
andre punkter, således afviger også hans syn på barndommen noget fra Bretons. For Bataille er barndommen et stadie hinsides godt og ondt. Barnet adlyder ikke voksenverdenens
regler og forbud, hverken arbejdets eller lovens. Det bekymrer sig ikke om synd. Deri består dets uskyld, og derfor kan det synes perverst (jf. Bataille 1984, 143). Det er ind i denne
kontekst, at vi må se Bellmers kommentar om dukkerne som et forsøg på en tilbagevenden
til en underfuld barndom. Vi vender tilbage til dette batailleske barndomssyn om lidt, men
først skal Bellmers skrifter om dukkerne undersøges nærmere.

Piger i bevægelse
Ifølge Bellmers egne skrifter i Die Puppe forbinder dukkerne sig med barndommen på
flere forskellige måder. I “Erinnerungen zum Thema Puppe” beskriver Bellmer sin ungdoms fascination af kalveknæede, boldspillende piger – deres kurver, elasticitet og ikke

je tiens pour le plus fécond qui existe. C’est peut-être l’enfance qui approche le plus de la ‘vrai vie’
; [...] l’enfance où tout concourait cependant à la possession efficace, et sans aléas, de soi-même.
Grâce au surréalisme, il semble que ces chances reviennent.” (Breton 2000a, 13-14, 52)
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mindst deres ben. I selskab med pigerne blev han forvandlet til en dårligt klædt yngling,
bitterligt tændt af nagende, utilfredsstillet begær. I retrospekt overvejer Bellmer, om ikke
netop distancen var en nødvendig bestanddel af pigernes overvældende sødme, om ikke
pigerne – ligesom hans dukker – kun levede i kraft af det, han indtænkte i dem. I dette lys
bliver Bellmers dukker hans endelige triumf over de unge piger, for i dem får han, som han
skriver, mulighed for med angrebslystne fingre langsomt og ledvist at forme det, som hans
forestillingsevne uddestillerer (jf. Bellmer 1976, 11-13):
Føje led til led, afprøve kuglernes største drejningsområde for barnlige poseringer, [...] lave noget smukt og en smule hævntørstigt også fordele deformationens
salt. (Bellmer 1976, 13)244
Bellmer prøver med dukkerne at indfange pigernes bevægelser i det, han kalder “anatomisk multiplikation”. I stedet for at vælge tre eller fire øjeblikke i en bevægelse, som i
gymnastikmanualer, sættes hvert individuelt billede af bevægelsen sammen og integreres
i formgivningen af et tredimensionelt objekt. Hermed mener Bellmer, at vi kan opnå en
konkret syntese af kroppens bevægelse (jf. Bellmer 1976, 95), tanker der i øvrigt er tæt forbundet med futurismen.

Kroppen som sætning
De boldspillende piger er ikke den eneste
sammenhæng mellem dukkerne og barndommen i Bellmers skrifter. Bellmer ser også
kroppen som sprog, som en sætning – en
analogi, han strækker meget langt. Parallelt
til dukkernes udskiftelige led og lemmer ser
han således den evne til sproglig udskiftning
og omvending, som man ikke mindst kan se
i børns sprogbeherskelse. Det er bl.a. denne
frigjorte sprogleg, han ønsker at mime med
sine dukker. Bellmer hæfter sig især ved
(nogle) børns evne til at tale baglæns, og sær-

#52. Hans Bellmer: La Poupée, 1935-38 .
(læg i øvrigt mærke til lighedspunkterne
med Sarah Lucas’ Bunny #41).

244	Originalcitat: “Gelenk an Gelenk fügen, den Kugeln ihren größten Drehbereich für kindliche Pose
abprobieren, [...] Hübsches machen und ein wenig rachsüchtig auch das Salz der Deformationen
verteilen.” (Bellmer 1976, 13)
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ligt fascineret er han af symmetriske sætninger, der kan læses ens fra begge ender. Parallelt
udforsker Bellmer kropslig symmetri vha. et spejl, som han bevæger hen over kroppen i
en ret vinkel, så man hele tiden både ser et udsnit af kroppen og dens spejling. Denne
spejlingens symmetri overfører han også hyppigt på sine dukker, der ofte er symmetrisk
opbyggede med ben i begge ender [#52]. Dukkerne er spejløvelsen lavet i 3D.
	I spejløvelsen smelter reelle og virtuelle elementer sammen til en ny helhed (Bellmer
1976, 83). At vi ser det som en helhed, skyldes, ifølge Bellmer, i mindre grad den pseudo-organiske symmetri end den fascination, som de uophørlige transformationer fremprovokerer.
De skiftende former tvinger øjet til at fortolke deres manifestationer, mens spørgsmål om
halvdelenes realitet, virtualitet eller identitet fortoner sig (Bellmer 1976, 35). De skiftende
former retter fokus på det, som Bellmer kalder “det fysisk ubevidste”. I Bellmers forståelse
udtrykker kroppens positur dens ubevidste hensigter, hensigter der kan afdækkes gennem
fortolkning, og som i Bellmers freudiansk inspirerede tankegang næsten altid handler om
begær eller undertrykt begær – jf. det rødglødende centrum for de krydsede ben på #52.
Selvom Bellmers kropsanalyser altså oftest ender med at kredse om libido, er analysernes
vej til målet kompleks. Inspireret af Freuds drømmetydning ser Bellmer kroppen som et
alfabet, der hele tiden udtrykker “ordspil” og “flertydigheder”. Disse fremkommer bl.a.
gennem forbindelser, ja faktisk egentlige spejlinger, mellem forskellige kropsdele; bryster
og baller, mund og vagina, hænder og fødder, eller mellem mindre oplagte som fx øje og
hånd eller armhule og vagina. Dette fører bl.a. til, at Bellmer kan fremlæse et undertrykt
begær ud af kropsholdningen hos en siddende pige, der støtter ansigtet mod sin skulder.
Sidstnævnte kan være ret svært at følge – det “fysisk ubevidste” virker tit så spekulativt, at
det nok bedst ses af Bellmer selv. Dukkerne er dog Bellmers forsøg på at formidle og tydeliggøre det. Han skriver, at kroppen, lige som en sætning, inviterer os til at flytte rundt
på sine bogstaver, sådan at dens sande mening fremkommer på ny i en endeløs række af
anagrammer (Bellmer 1976, 95). Dette er netop, hvad han gør i sine dukker. Han flytter
rundt på kroppens bogstaver i et forsøg på at repræsentere “det fysisk ubevidste”, kroppens
sande og alt for oversete mening; som han skriver: “Jeg ønskede at afsløre det, der normalt
holdes skjult – det var ingen leg – jeg prøvede at åbne folks øjne for nye virkeligheder”
(Webb 1985, 38)245.

245	Originalcitat: “I wanted to reveal what is usually kept hidden – it was no game – I tried to open
people’s eyes to new realities” (Webb 1985, 38).
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Sublimering og desublimering
Men tilbage til spørgsmålet om, hvordan dukkerne kan forstås som en tilbagevenden til
en underfuld barndom. For den em af overgreb og ubehag, der hænger ved mange af
dukkebillederne, fjernes ikke, selv hvis man forstår dem som et forsøg på at skildre unge
pigers bevægelser, samt på at mime barnets åbne leg og evne til at omvende og udskifte .
Forklaringen synes således stadig ufyldestgørende. Og dog, for når der endnu ikke er givet
noget svar, er det, fordi spørgsmålets præmis er forkert. Vi tager fejl, hvis vi tror, der er tale
om frigørelse af den sammensatte pigedukke. Det er ikke hendes underfulde barndom, det
handler om. Frigørelsen og regressionen ligger hos Hans Bellmer og hos beskueren. Som
Hal Foster også påpeger, så synes den psykiske rystelse, som det mandlige subjekt søger, at
afhænge af den fysiske nedbrydning af det kvindelige billede; den enes ekstase kommer på
bekostning af den andens opløsning (jf. Foster 2000, 102). Dukkepigen er blot et redskab
i denne frigørelse, hun er medium for kunstnerens hæmningsløse leg, hans – i bataillesk
forstand – barnlige, grænseløse, ukonventionelle, lystfulde eksponering og omorganisering
af kropsdele. Dette kan, stadig i tråd med Bataille, ses som en desublimering. I stedet for
sublimeringen, der omsætter libidoen til et socialt acceptabelt produkt (kunst, videnskab),
så sker der ikke nogen renselse eller ophøjelse i desublimeringen. Tværtimod. I desublimeringen afledes libidoen ikke, men udleves og udstilles. Ifølge Foster kan desublimering
i kunsten dels betyde et (gen)frembrud af det seksuelle, hvilket alle surrealister støtter,
dels føre til en (gen)ødelæggelse af objekt og subjekt i en grad, som kun nogle surrealister
vover (jf. Foster 2000, 110). Blandt dem, der vover, finder man først og fremmest Bataille.
Batailles fokus på det nedbrydende og destruktive bliver en af skillelinjerne mellem hans
og Bretons surrealisme i 1930’erne. Selvom Breton som ønske og mål har den konvulsiviske
skønhed, og altså ikke blot et klassisk harmonisk formideal, så er hans idéer stadig spundet ind i idealiserende forestillinger om fx kvinden og kærligheden, og han støtter ikke
den umådeholdne overgiven sig til transgression og destruktion, som Bataille plæderer for.
Breton mener tværtimod, hånligt, at alt hos Bataille bliver til ekskrement, hvilket fremgår
utvetydigt af det andet surrealistiske manifest, 1930 (Breton 2000a, 132-137). Til gengæld
finder Bataille Bretons surrealisme tam. Han radikaliserer den, og til Bretons liste af modsætninger, der skal ophæves med surrealismen (se kapitel 1), tilføjer Bataille bl.a.: “Godt
og ondt, smerte og glæde”, “Liv og død, væren og intethed” (jf. Foster 2000, 111). Ifølge
Rigmor Kappel Schmidt ønsker Bataille dog ikke at sætte sin egen subjekt-væren alt for
meget på spil i denne nedbrydning af grænserne. Løsningen for Bataille er ofringen: “I en
identifikation med objekternes ofring og ødelæggelse føler Bataille, at hans egen subjekt-
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væren momentant overskrides uden at han dog af den grund konkret og fysisk lemlæstes
selv!” (Bataille 1984, 126-27). Noget lignende gør sig gældende for Bellmer, når han laver
sine dukker. Dukken er et bataillesk offer, der hjælper Bellmer og beskueren til at rokke ved
grænserne mellem subjekt og objekt.
	Ifølge Foster er repræsentation for Bataille ikke drevet af et imperativ om lighed, men
af et spil af forvanskning, hvilket vil sige, at konstruktionen af et billede er dets dekonstruktion (“the formation of an image is its deformation”) (Foster 2000, 113). Dette kan, ifølge
Foster, hjælpe os til at forstå Bellmers dukker, der ikke er drevne af sublimerende transpositioner, men af desublimerende forvanskninger. Bataille foreslår, at den sadisme, der er på
spil i forvanskningen, også er masochistisk, at mutileringen af det forandrede billede også
er en automutilering (jf. Foster 2000, 113). Ifølge Foster gælder dette også hos Bellmer, der
med sine sadistiske scener efterlader masochistiske spor: I destruktionen af dukkerne udtrykker han en selv-destruktiv impuls. Dette hænger ifølge Foster sammen med, at Bellmer
ikke bare begærer den kvindelige krop, at beherske den sadistisk, men også masochistisk
at blive den, en pointe Foster illustrerer med foto fra Minotaure af den første dukke, hvor
Bellmer selv er afbildet som en spøgelsesagtig dobbeltgænger til dukken snarere end som
en selvstændig skaber (jf. Foster, 2000, 109).

Hermafroditter
Ønsket om at blive den anden, at smelte sammen med den anden, kan iagttages helt
eksplicit i en række af Bellmers værker samt i hans skrifter. Bellmer skriver således: “Det
mandlige og det kvindelige er blevet udskiftelige billeder; og både det ene og det andet retter sig mod deres amalgam, hermafroditten” (Bellmer 1976, 90)246. Selvom hovedparten af
Bellmers dukker, som de øvrige surrealistiske, fremstår som feminine begærsobjekter, der
ofte virker voldtagne eller på anden vis fornedrede – hvilket ikke mindst den feministiske
surrealismereception har været stærkt kritisk over for (se fx Chadwick 1998) – findes der
også dukker og andre Bellmer-værker, hvor kønsforholdene er knap så entydige. I lighed
med mange af de øvrige surrealister var Bellmer optaget af det androgyne eller hermafroditten, som repræsenterede den fundamentale sammensmeltning af modsætninger, der var
et af surrealisternes overordnede mål.247

246	Originalcitat: “Das Männliche und das Weibliche sind vertauschbare Bilder geworden; das eine
wie das andere zielen zu ihrem Amalgam hin, dem Hermaphroditen” (Bellmer 1976, 90).
247 Denne læsning af hermafroditten er i overensstemmelse med bl.a. Peter Webb, 1985. Det bør
retfærdigvis nævnes, at flere har kritiseret denne udlægning bl.a. for at være for harmoniserende,
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#53. Hans Bellmer: Illustration til Histoire de l’œil, 1947

En af Bellmers mest fascinerende og vellykkede kunstneriske bestræbelser på at blive
den kvindelige krop, at smelte sammen med den og hermed nedbryde kønsforskellene,
finder man i et kærlighedsbrev optrykt i hans “L’Anatomie de l’image”. Bellmer afslutter
brevet med en fantasi om, at han skal iklæde sig sin elskedes krop, som var det tøj, iklæde
sig den i en grad, at de synes sammensmeltede, uadskillelige, hvorpå hans køn til sidst vil
dukke frem ud af hendes:
Hvad angår mig – skal jeg iføre mig de stramme bukser af dine bens sømløse
hud, der indeni er smykket med kunstigt skarn? Og tror du, at jeg uden forhastet
svimmelhed vil kunne knappe dine brysters tunge, skælvende vest over mit bryst?
– Når jeg til slut under alle dine fingres plisserede nederdel er blevet ubevægelig
og skødesløs med at filtre de guirlander ud, som din aldrig fødte frugt søvndrukkent omgav sig med, da vil du ånde din parfume og din feber ind i mig, indtil,
grelt belyst, mit køn trænger ud ad dit køns indre... (Bellmer 1976, 101)248

syntetiserende (se Bellmer 2005, 20-21).
248	Originalcitat: “Was mich betrifft – ob ich die enge Hose aus der nahtlosen Haut Deiner Beine,
und innenseitig mit künstlichem Unrat geziert, wohl tragen werde? Und meinst Du, daß ich ohne
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Brevets afsluttende billede på tvekønnethed finder sit visuelle modstykke i Bellmers tegninger af en lille pige med spredte ben og en erigeret penis stikkende ud af sin vagina [#53].
Der findes flere varianter af den hermafroditiske tegning, der også tjener som illustration
til Batailles “Histoire de l’Œil”. På nogle er der skitseret en eller flere personer i erotisk forening med pigen, på én er penissen samtidig en penetrerende finger, og på flere tegninger
har pigen, som Peter Webb påpeger, slående ligheder med et foto af Lewis Carolls Alice
(Webb 1985, 241). Disse tegninger er desuden uhyre interessante i sammenhæng med
Jake og Dinos Chapmans værker, hvor man finder netop samme motiv; dels i de tidligere
beskrevne Mummy amd Daddy Chapman, dels – og måske mest ekstremt – i H.M.S. Cockshitter, 1997: en helt grotesk skabning, der bl.a. er i færd med at føde flere skaldede hoveder
og har penisser stikkende ud af en vagina og ud af op til flere røde, udspilede og ophovnede
anusser.
Therese Lichtenstein er en af mange i Bellmer-receptionen, der læser Bellmers værker psykoanalytisk og delvis biografisk, og i sin bog Behind Closed Doors. The art of Hans
Bellmer, 2001, ser hun hans hermafroditiske tegninger i sammenhæng med drenges behov
for at tro på en fallisk moder og deres ønske om selv at være en mor med en penis. Det er
et ønske, der ifølge Lichtenstein også kommer til udtryk i tranvestitisme, og hun påpeger,
at Bellmer selv yndede at iklæde sig dametøj (jf. Lichtenstein 2001, 48). For Lichtenstein
markerer Bellmers hermafroditter hermed ønsket om en tilbagevenden til det præødipale
stadie, hvilket involverer en afvisning af faderloven (som Lichtenstein i Bellmers tilfælde,
i lighed med Foster og Krauss, både ser som faderen og det nazistiske fædreland) og en
sammensmeltning med moderen (jf. Lichtenstein 2001, 71-72). Som tidligere beskrevet afspejler dette ikke direkte Bellmers egne tanker om barndommen og hermafroditter, hvilket
naturligvis ikke i sig selv diskvalificerer Lichtensteins læsning. Men det markerer en forskel
i forhold til Chapman-brødrenes værker. For når Jake Chapman skriver det tidligere citerede eventyr, “Fuckface the enigma”, så er der ingen tvivl om, at han reflekterer over netop
det præødipale og forsøger at indskrive sin “Fuckface”-figur i netop denne psykologiske
fase. Man kan derfor ikke sige, at der hos Bellmer og Chapman er tale om fuldstændig det

verfrühten Taumel, die schwere, zitternde Veste Deiner Brüste über meine Brust werde knöpfen
können? – Wenn ich am Ende unter dem Plisseerock aller deiner Finger unbeweglich und lässig geworden bin, die Girlanden zu entwirren, mit denen sich schlaftrunken Deine nie geborene
Frucht umgab, dann wirst Du Dein Parfüm und Dein Fieber in mich hauchen, bis grell beleuchtet, aus dem Innern Deines Geschlechts heraus, mein eigenes dringt...” (Bellmer 1976, 101).
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samme; den bagvedliggende teoretiske refleksion er forskellig, selvom de visuelle motiver
er sammenlignelige.
Ligeledes er der en forskel i deres forhold til Bataille, som også Chapman-brødrene
er stærkt inspirerede af. “Bataille siver ind i alt, vi gør” (Baker 2003, 8-9)249, siger Jake
Chapman et sted, hvilket bl.a. viser sig i deres forhold til kunstens status. De deformerede
børn i Zygotic Acceleration... er således, ifølge titlen, en “de-sublimated libidinal model”,
hvilket vel nærmest vil sige en model af libidoen uden at denne på nogen måde forsøges
gjort socialt acceptabel, men tværtimod fremstilles i al sin overskridende perversitet, blottet for ethvert forsøg på udglattende pænhed og sublimerende ophøjelse.250 Det skal dog
ikke forstås sådan, at Chapman-brødrene hermed forestiller sig, at Zygotic Acceleration...
er et billede på det ubevidste, sådan som surrealisterne ofte så deres kunst – herunder også
Bellmer med sin forestilling om at repræsentere det fysisk ubevidste og hermed “kroppens
sande mening” – tværtimod udtaler Jake Chapman i et interview:
Problemet med surrealisterne er, at de udvikler begrebet om det ubevidste og tror,
at det er, hvor den sande natur er, og konstant forsøger at finde denne sandhed.
Problemet med surrealismen er, at den bliver hyper-metafysisk, fordi den fordømmer bevidstheden og indsætter metafysikken i det numinøse område, som er det
ubevidste, og derpå går ind i eftersøgningen af det. [...] Surrealisternes fejl var
at antage, at det bevidste repræsenterede en massiv form for undertrykkelse, der
blev produceret af det voksende superego, og at måden at undgå det derfor var
at reanimere det ubevidste, hvilket skulle have noget at gøre med frigørelse og
frihed. Bataille råber og gentager, at det ubevidste er umenneskeligt, at det ikke
er antropomorft, at det ikke har en repræsentation. Jeg mener, at det adskiller
Bataille fra surrealisterne. (Baker 2003, 13)251

249	Originalcitat: “Bataille seeps into everything we do.” (Baker 2003, 8-9).
250 Uden dog hermed at afvise, at de kan være monstrøst sublime, jf. de indledende citater af Chapman
og Lyotard.
251	Originalcitat: “The problem with the surrealists is that they develop the concept of the unconscious and think that that’s where the true nature is and constantly attempt to find this truth. The
problem with surrealism is that it becomes hyper-metaphysical because it condemns the conscious
and puts metaphysics in this noumenal realm, which is the unconscious, and then goes in search
of it. [...] The mistake of surrealism was to assume that the conscious represented a massive form of
oppression produced by the burgeoning super-ego, and that therefore the way to avoid that was to
reanimate the unconscious, which should be something to do with liberation and freedom. Bataille
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I modsætning til surrealisterne ser Jake Chapman altså det ubevidste som urepræsenterbart
og deler på ingen måde opfattelsen af “det ubevidstes metafysik”, som var en underliggende
præmis i forhold til at se collage som bricolage i kapitel 2. Denne forskel i opfattelsen af det
ubevidste er en af grundene til, at der, trods de viste fællestræk i både temaer, materialer,
teknikker, psykoanalytisk interesse og vilje til konvulsion, ikke er belæg for at fremlæse den
analogi mellem værk og alkymi, der var udbredt blandt surrealisterne, og heller ikke for at
se Chapmans deformerede mannequiner som bricolerede forsøg på at nå det underfulde
(jf. kapitel 2), hvor forunderlige de ellers måtte synes.

Cindy Shermans surrealismekommentarer
Det er ikke kun Jake og Dinos Chapman, der har været inspirerede af surrealisternes kropsrepræsentationer op gennem 1990’erne. Som Whitney Chadwick skriver, så er mange nutidige billeder af kroppen som uhyggelig, grotesk, grænseløs og overskridende i gæld til
det kollaps af indre og ydre virkelighed, som skete i surrealismen, idet den udfordrede den
rationelle strukturering af kroppen, herunder distinktionerne mellem krop og sjæl, høj og
lav, menneskelig og dyrisk etc. (jf. Chadwick 1998, 15). Eksempler på en sådan inspiration
er behandlet adskillige steder – se fx Whitney Chadwicks Mirror Images, 1998, og Sigrid
Schades “Die Medien/Spiele der Puppe”, 2005 – og det er ikke målet her at lave en fyldestgørende gennemgang, men blot at fremdrage et enkelt eksempel ud over brødrene Chapman, nemlig Cindy Sherman. Cindy Sherman er en af en række kvindelige kunstnere,
der udfordrer og kommenterer surrealisternes køns- og kvindekonstruktioner. Sherman er
således medtaget som repræsentant for en kritisk position, der i samspil med de seneste 20
års omfattende feministiske surrealismeforskning har haft stor indflydelse og derfor hverken bør eller kan siddes overhørig.
I artiklen “Dialogue and double
allegiance. Some contemporary women
artists and the historical avant-garde” beskriver Susan Rubin Suleiman, hvordan
flere af Cindy Shermans værker går i dialog med Bellmers dukker. Som eksempel
fremdrager Suleiman bl.a. Shermans værk
#54. Cindy Sherman: Untitled #263, 1992

Untitled #263, 1992, der, ligesom Bellmers

screams and repeats that the unconscious is inhuman, that it’s not anthropomorphic, that is doesn’t
have a representation. I think that differentiates Bataille from the surrealists.” (Baker 2003, 13)
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#56. Cindy Sherman: Untitled # 261, 1992

dukkefotos fra 1938, består af to dukkeunderkroppe holdt sammen af et mave-mellemled
[#54]. Mens der hos Bellmer er tale om to kvindeunderkroppe, er det hos Sherman en
mandlig og en kvindelig. Hos Sherman er benene desuden amputerede, om maven er
der bundet et bredt bånd med indbroderede jernkors, og ved siden af de sammenvoksede
underkroppe ligger to afhuggede hoveder. Ligesom man kan finde eksplicitte nazismereferencer hos Bellmer (jf. fotoet af dukken i svastika-positur) giver “jernkorsene” på båndet
også associationer til nazismen, selvom korsene på båndet ikke har et svastika i midten,
som korsene givet under 2. verdenskrig. Suleimans hovedpointe er, at Shermans skulpturer
indgår i dialog med Bellmers ved at være kønsligt ambivalente i modsætning til Bellmers,
der – for langt hovedpartens vedkommende – signalerer “ung kvinde”. Suleiman bagatelliserer, at Bellmer også lod sin dukke optræde androgyn, ved fx at iklæde det ene sæt ben et
par herrebukser, og insisterer i stedet på en læsning, hvor Bellmers dukker gennemgående
repræsenterer ung, passiv, sårbar, attråværdig kvinde (jf. Suleiman 1998, 139). Men Bellmers forhold til køn var, som der allerede er redegjort for, på ingen måde så entydigt, og
Suleimans reducerende fremstilling af det, svækker klart hendes argumentation.
Selvom Suleimans læsning måske ikke er slående skarp, så det bestemt rigtigt set,
at der er noget interessant på færde i Shermans forhold til surrealismen med hensyn til
kønspositioner. Flere gange formår Sherman parodisk at punktere surrealisternes desubli-
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merende iscenesættelser af kvinden, jf. Bellmers ovenfor beskrevne objektofringer til gavn
for egen frigørelse og ekstase. Et eksempel er værket Untitled #261, 1992 [#56], der med
sin afbildning af en kvindelig dukke, som ligger med hovedet bøjet bagover, vendt mod beskueren, klart citerer Max Ernsts collage Die Anatomie als Braut [#55], 1921. Ikke mindst
dukkernes temmelig androgyne bagoverbøjede hoveder og “tube” i halsen har slående
ligheder. Der er dog også en række signifikante forskelle: Max Ernsts dukke lukker øjnene,
mens Shermans konfronterer beskueren med et stirrende blik. Ernsts dukke ligger i et stort
kar, tilsyneladende et kombineret fødselskar og brudeseng, hvorfra automaten skal vækkes
til live som en moderne Galathea,252 Shermans ligger på krøllede silkelagener, der konnoterer intimitet eller sex. Hos Ernst repræsenteres kvindens køn ved et hul, hos Sherman ved
et egentligt kønsorgan. Shermans dukke har desuden store torpedolignende bryster med
hårde brystvorter og virker (parodisk) pornoficeret.
Det er noget vidt forskelligt på spil. Hos Ernst er det troen på at nå noget andet og
mere med kvinden som medium. Han skaber sin brud, bricolerer hendes krop, i tro og håb
om at nå det underfulde i det øjeblik, hun vækkes til live. Det er en epifani, han kan opleve
gennem hende, fordi hun er hans projektion, og hans spejling i hende viser sig i hendes androgyne ansigt. I modsætning hertil giver Shermans dukke ikke romantiske løfter om det
underfulde. Den viser tværtimod, at der i surrealisternes feticherende, skabende ophøjelse
af kvinden egentlig er noget ret simpelt på færde. Shermans kvinde er vakt til live, hun har

#57. Cindy Sherman: Untitled, # 177, 1987
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#58. Hans Bellmer: La Poupée, 1938

åbnet øjnene. Det mystiske, anelsesfulde slør er trukket bort, og der ligger hun så, ironisk
pornoficeret, stirrende og parat. Det var, hvad der var bag de lukkede øjne: Et objekt skabt
til begærstilfredsstillelse.
Et andet lignende eksempel er Untitled, #177, 1987 [#57], der refererer til et af Bellmers dukkefotos fra 1938, hvor dukken er hængt op i en døråbning og efterfølgende er
blevet bemalet med store blå-røde knopper, der lysner ind mod midten [#58]. Fotoet er
rædselsvækkende og giver associationer til selvmord, mord, forrådnelse, opløsning og byldepest. Shermans svar er et dukkefoto, der domineres af et nærbillede af en blottet kvin-

252 Se læsning af Ovid i kapitel 1 i forbindelse med Aragons Le Paysan de Paris. Det er her en pointe,
at Pygmalion mærker Galetheas puls under sin tommelfinger, og altså i virkeligheden mærker sin
egen puls. Galathea læses hermed som en ren mandlig begærsprojektion.
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debagdel oversået med store, modne gule bumser. Som også Chadwick påpeger, så distancerer Sherman sig fra surrealisternes entusiastiske angreb på den kropslige integritet ved
at introducere et anstrøg af ironi (Chadwick 1998, 26). I stedet for den mystificerende,
uhyggelige, sadistiske desublimering af kvindekroppen er der her tale om en slående profanering, der afmonterer surrealisternes konvulsiviske udfordring af kroppen og patetiske
dyrkelse af kvinden som medium for det underfulde og ubevidste.
Ud over at indgå i denne kunsthistoriske dialog virker Shermans Untitled, #177 som
en stærk kommentar til sin samtids opskruede kvindekropsidealer. Denne sidste dimension
er vigtig. Når et værk af Sherman fra slutningen af 1980’erne eller starten af 1990’erne ikke
udtrykker det samme som et af Ernst eller Bellmer, så skyldes det ikke blot, at det ene er et
kritisk svar på det andet, men også at de hver især reflekterer den tid, de er en del af. Mens
Ernsts dadaistiske collage, ifølge Chadwick, udsprang af en kafkask forestillingsverden
og en bogstavelig udskiftning af kropsdele, der var blevet revet af i kamp (1. verdenskrig),
tilhører Shermans proteser en parodisk forening af medicinsk teknologi og cyborg mode,
hvorfor hendes værker ikke falder tilbage i historisk surrealisme eller dada (jf. Chadwick
1998, 25-26). Den historiske kontekst er en anden, og dermed også medbetydningerne.
Chadwick kritiserer tidligere komparative læsninger af Sherman og Bellmer for at overse
dette:
Sådanne læsninger undlader ikke desto mindre at gøre rede for, i hvilken grad
Bellmers kropslige forskydninger (næsten altid seksualiserede og kvindeligt kodede) er blevet absorberet i en kontemporær kultur i hvilken fysiske ændringer
af kroppen (gennem sygdom, organtransplantationer etc.) er blevet en kendsgerning snarere end et våben i et surrealistisk angreb på vestlige forestillinger om
kropslig helhed og integritet. (Chadwick 1998, 25)253
Ligeledes må man naturligvis inddrage et nutidsaspekt i undersøgelsen af Jake og Dinos
Chapmans mannequindukker, hvilket da også giver sig selv, når Chapman-brødrene fx
refererer til genteknologi i deres titler eller giver deres dukker moderne mærkevarekondisko på. Der er altså ikke bare tale om en dialog mellem kontemporære værker og værker

253	Originalcitat: “Such readings, however, fail to account for the extent to which Bellmer’s bodily
dislocations (almost always sexualised and coded female) have been absorbed into a contemporary
culture in which physical reorderings of the body (through disease, organ transplants, etc.) have
become a fact of life rather than a weapon in a Surrealist assault on Western assumptions of bodily
wholeness and integrity.” (Chadwick 1998, 25).
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fra 1920’erne og 1930’erne, stemmer fra i dag og de mellemliggende år mumler også med
og sætter værkerne ind i en ny og anden betydningskontekst. Det er netop dette, som gør
dem levende og vedkommende som samtidskommentarer, og ikke blot som objekter for
kunsthistorisk komparatisme.

I primitivismens kølvand
– læsning af The Chapman Family Collection
På den retrospektive Chapman-udstilling på Saatchi Gallery i 2003-2004 benyttede Char
les Saatchi lejligheden til at fremvise andet end blot Chapman-værker fra sin omfattende
kunstsamling. Udstillingen var utroligt omfattende og indeholdt også værker som Marc
Quinns Self, 1991, der er en afstøbning af kunstnerens hoved lavet af ca. 4,5 liter af hans
eget blod, Chris Ofilis sorte Madonna med påklistret elefantlort (The Holy Virgin Mary,
1996), Tracy Emins seng med beskidte lagener og brugte kondomer (My bed, 1998), Duane Hansons supernaturalistiske skulpturer, der hver gang overrasker ved ikke at være levende, David Falconers Vermin Death Star, 2000-2002, som er en enorm kugle af rotter, og
Damien Hirsts anatomiske torso Hymn, 1999, som vil blive behandlet senere i kapitlet.
Efter at have set utallige af denne type værker, der alle på forskellig vis udfordrer
sanser og moral, værker, der råber på reaktion og stillingtagen, værker, der foruroliger og
udmatter – på et galleri næsten uden bænke og uden café – kom man som noget af det
sidste til rummet The Chapman Family Collection.
Efter vandringen gennem det ovenstående virkede de 33 ‘primitive’ skulpturer, som
The Chapman Family Collection, 2000-2002 [#59], består af, næsten befriende velkendte.
Skulpturerne, der efter formsproget at dømme primært var afrikanske, var arrangeret som
på så mange etnografiske museer: De
stod på piedestaler, var udstyret med et
katalognummer, og det blev oplyst – på
et opslag ved indgangen – at samlingen
indeholdt primitive trofæer og initiationsmasker fra de tidligere kolonialiserede områder Camgib, Seirf og Ekoc.
Samlingens placering på en galleri
for kontemporær kunst kan synes mærkelig, men med kendskab til Chapmanbrødrenes interesse for surrealismen

#59. 	Jake og Dinos Chapman:
The Chapman Family Collection, 2000-2002
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var udstillingen ikke overraskende. Som vi
så i kapitel 2, var surrealisterne generelt, som
mange andre kunstnere på deres tid, meget
optagede af ‘det primitive’, og flere af dem
– bl.a. André Breton, Paul Eluard og Max
Ernst – opbyggede omfattende etnografiske
samlinger. Det var desuden meget almindeligt, at surrealisterne udstillede deres egne
værker side om side med ‘primitive’ værker,
og da Saatchi Gallerys udstilling overordnet
var en “Chapman Restrospective”, syntes
brødrenes private samling af ‘primitive’ ob#60.  Jake og Dinos Chapman: The Chapman
Family Collection, CFC76311561

jekter ikke malplaceret.
Men The Chapman Family Collection
var ikke, hvad den gav sig ud for at være, og
alt efter beskuerens udmattelsesgrad – samlingens placering i slutningen af udstillingen
virkede som en gennemtænkt pointe – blev
dette opdaget før eller siden. Typisk fik man
nok først en fornemmelse af, at noget ikke
stemte, indtil man pludselig genkendte burgerkæden McDonald’s gule M på et stammeskjold (CFC762495593), eller så, at en
af de små totemfigurer stod med en bakke
pomfritter (CFC76311561) [#60]. Når man
først havde fået øje på det, var der McDonald’s overalt. I nogle af skulpturerne var
referencerne diskrete: Blot lidt rødt hår, der
refererede til klovnen Ronald McDonald
(CFC79240171) eller figurer med arme og
krop (CFC76260827) eller øjenbryn og næse
(CFC74736640) stiliseret som McDonald’s

#61. Jake og Dinos Chapman: The Chapman
Family Collection, CFC72403096

karakteristiske ‘måge-M’. Tydeligere – men
dog stadig til at overse – var McDonald’s-re-
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ferencerne i fx en antropomorf burger med
ben (CFC77380882) og en maske i form af
et fyldt pommes frites-bæger (CFC77924151).
Herudover var der eksplicit udførte Ronald
McDonald-skulpturer (CFC74378524) [#63]
og figuren Hamburglar (CFC72403096) [#61]
med hat og halvmaske. Hamburglar er en af
Ronald McDonald’s venner i McDonald’s
mytologiske univers, et univers, der i øvrigt
– ligesom Chapman Family Collection – også
er befolket med bl.a. antropomorfiserede burgere, pommes frites- og sodavandsbægre. Endelig indeholdt samlingen satiriske, politiske
figurer, som en lille sort mand, der bar en stor

#62. Jake og Dinos Chapman: The Chapman
Family Collection, CFC77296660

lyserød kvinde på skuldrene (CFC75845096),
eller “Jesus på Korset”, her med triste muslingeskalsøjne, udflydende cheeseburger-fjæs
og et lille måge-M sat ovenpå hovedet som et
INRI (CFC77296660) [#62].
Som det nu burde fremgå, er beskueren
blevet ført bag lyset. Katalognumrene er i virkeligheden fast-foodkædens telefonnumre (jf.
Chapman 2003, 12). Camgib, Seirf og Ekoc
er opdigtede lande – læst bagfra ser man,
hvad det virkelig drejer sig om. Ingen af værkerne er lavet på fjerne kontinenter. Chapman-brødrene har selv været i gang – det tog
dem to år.
At Jake og Dinos Chapman bevidst forsøger at vildføre os med deres samling, er der
ingen tvivl om. De høje træpaneler på Saatchi
Gallery i County Hall på Londons South
Bank var med til at give en stemning af gammelt, etnografisk museum, og en tilsvarende

#63. Jake og Dinos Chapman: The Chapman
Family Collection, CFC74378524
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udstillingsæstetik var valgt, da The Chapman Family Collection blev udstillet på White
Cube Gallery i London, 31.10.2002 - 7.12.2002. Her var udstillingsrummet henlagt i mystificerende halvmørke med bløde spots på figurerne, og ser man på udstillingsprogrammet
fra White Cube Gallery, så illuderes det hele vejen igennem, at der er tale om en egentlig
og enestående etnografisk samling, som familien Chapman har samlet gennem 70 år. Der
læsses desuden på med bragesnak om primitiv kunst,254 her en smagsprøve:
The Chapman Family Collection viser, hvordan resultatrig økonomisk stræben
antændte den kunstneriske lidenskab hos Picasso, Matisse og Braque, hvis interesse i etnografisk kunst begyndte at sprede den lange skygge, som den vestlige kultur kastede over den. Gennem disse tidlige kunstneres visionære syn blev
etnografisk kunst både forsonet og blandet med Modernismen, hvilket skabte
tidløse former og gjorde det muligt for den globale kultur at blive harmoniseret
til et enkelt poetisk sprog. [...] Vi ved, at politisk og økonomisk magt organiserer,
motiverer og driver de samfund, vi lever i, men åndelig magt er måske den mægtigste af alle, fordi den udstyrer mennesket med evnen til at ordne vores verden
og til at forstå Naturen i den skæbnesvangre udformning af vores velvære og vores
sygdom, vores sikkerhed og vores ulykke. The Chapman Family Collection er en
legemliggørelse af behændig kontrol, som demonstrerer, at den guddommelige
manipulation af åndelig magt er en af den etnografiske kunsts primære funktioner. (White Cube, London – www.whitecube.com)255

254 Anderledes er det i kataloget udgivet i forbindelse med udstillingen på White Cube: Works from
The Chapman Family Collection, White Cube, London, 2003. Her forsøger man ikke at snyde os,
men starter rækken af illustrationer med den mest åbenlyse McDonald’s-reference: en lille træmand med pommes frites- og sodavandsbæger (CFC76311561) [#60].
255	Originalcitat: “The Chapman Family Collection shows how fruitful economic endeavour ignited
the artistic passions of Picasso, Matisse and Braque, whose interest in ethnographic art began to
dissipate the long shadow cast over it by Western culture. Through the visionary sight of these untimely artists ethnographic art was both reconciled and fused with Modernism, creating timeless
forms and enabling Global culture to harmonise in a singular poetic language. [...] We know that
political and economic power organises, motivates, and runs the societies in which we live, but
spiritual power is perhaps the most potent of all, because it provides humankind with the ability to
order our world and to understand Nature in the fateful elaboration of our well-being and our disease, our safety and disaster. The Chapman Family Collection is an embodiment of skilful control
that demonstrates that the divine manipulation of spiritual power is one of the principle functions
of ethnographic art.” (White Cube, London – www.whitecube.com – opslag fra oktober 2007).
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Når man ser, hvordan den økonomiske magt, i skikkelse af McDonald’s, gennemtrænger
hele Chapman Family Collection, er ironien i teksten ikke til at tage fejl af. Både udstillingsæstetikken og programmets henvisninger til Picasso og flere af hans samtidige kunstnere virker som ironiske referencer til betagede beskrivelser af disses møde med etnografika; som eksempel et lille uddrag af Picassos første indtryk fra det etnografiske museum
på Trocadéro i Paris i 1906:
Maskerne var ikke som nogen anden slags skulptur. Overhovedet ikke. De var magiske ting. [...] Negernes skulpturer var talsmænd [...]. Mod alting; mod ukendte
truende ånder. Jeg blev ved at kigge på feticherne. Jeg forstod: Jeg er også mod
alting. [...] Men alle feticherne blev brugt til det samme. De var våben. For at
hjælpe folk til at holde op med at være domineret af ånder, til at blive uafhængige. Værktøjer. Hvis vi giver form til ånder, bliver vi uafhængige af dem. [...] Les
Demoiselles d’Avignon må være kommet til mig den dag, men på ingen måde
på grund af formerne: men fordi det var mit første eksorcisme lærred – ja, netop
derfor. (Picasso 2003, 33)256
Denne type begejstring findes der mange eksempler på fra perioden, en begejstring der,
som beskrevet i kapitel 2, sjældent var ledsaget af nogen dybere viden om de beundrede objekter. Ifølge William Rubin, der er redaktør og medforfatter på det store MoMA-katalog,
“Primitivism” in the 20th century art: affinity of the tribal and the modern, 1984, skelnede
Picasso ofte ikke engang mellem afrikansk og oceanisk kunst, selvom han erhvervede sig
en større etnografisk samling. Picasso købte hovedparten af sine skulpturer på loppemarkeder, og Rubin, der har set langt hovedparten af hans samling, påpeger, at der ud af 100
objekter kun var få rigtig fine, resten var ikke bare dårligt håndværk, men omfattede også
flere ‘turist’-arbejder, lavet til salg snarere end til rituelle handlinger (jf. Rubin 1985, 14).
Det skal siges, at selvom Picasso beskriver sit møde med etnografisk kunst som et spirituelt
møde, så tjente den reelt for ham først og fremmest som forminspiration, mens flere af surrealisterne, der gennemgående lagde mere vægt på kunstens spirituelle kvaliteter, også ofte
256	Originalcitat: “The masks weren’t like other kinds of sculpture. Not at all. They were magical
things. [...] The Negroes’ sculptures were intercessors [...]. Against everything; against unknown
threatening spirits. I kept looking at the fetishes. I understood: I too am against everything. [...] But
all the fetishes were used for the same thing. They were weapons. To help people stop being dominated by spirits, to become independent. Tools. If we give form to the spirits, we become independent of them. [...] Les Demoiselles d’Avignon must have come to me that day, but not at all because
of the forms: but because it was my first canvas of exorcism – yes, absolutely.” (Picasso 2003, 33).
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#64. Jake og Dinos Chapman: Drawings from the Chapman Family Collection, 2003-05

vidste mere om den. Som tidligere nævnt gjaldt dette ikke mindst Max Ernst, der havde en
omfattende etnografisk viden.
Selvom nogle satte sig ind i kultur og kontekst for de værker, de samlede og hyldede,
kan man stadig forholde sig kritisk til den holdning til ‘de primitive’, der lå bag. Det gør
Jake og Dinos Chapman, hvilket kommer særligt tydeligt frem i de genbearbejdninger af
flere af værkerne fra The Chapman Family Collection, som de laver med Drawings from the
Chapman Family Collection, 2003-05, i form af seks håndfarvelagte ætsninger. Selvom mo-
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tiverne langt hen ad vejen er de samme som skulpturerne, fremkalder disse ætsninger næsten ingen illusionseffekt. Dette skyldes ikke mindst forskellen i materiale: I ætsningerne
er de ‘primitive’ motiver altid allerede medierede og fremstår hermed ikke som ‘originale’
på samme måde som skulpturerne, der er lavet i samme materialer og ved hjælp af samme
teknikker som ægte ‘primitive’ objekter. Desuden er de ‘primitive’ motiver på ætsningerne
sat ind i forskellige ikke-etnografiske kontekster, herunder ofte som del af noget, der ligner
en børnetegning eller en side fra en børnemalebog. Netop mødet mellem ‘primitive’ objekter og børnetegnings/malebogsstil kommer til at virke som et kritisk, ironisk spil på dén
sidestilling af barnet og den primitive, som ikke mindst surrealisterne og mange af deres
samtidige foretog. Eksempelvis står en lille dreng i malebogskonturstreg på én af ætsningerne ved et staffeli og maler en ‘primitiv’ dæmon [#64]. “Beyond Evil” står der spejlvendt
og på hovedet hen over ham og hans billede, hvilket enten kan læses ironisk (se, hvad
han tegner, hinsides ondskab er han sandelig ikke) eller – i tråd med Bellmer og Bataille
– som en bogstavelig påpegning af, at barnet med sine dæmoniske fantasier er amoralsk, at
det er hinsides både godt og ondt. Resultatet af begge læsninger er et spørgsmålstegn ved
opfattelsen af barnet og den primitive som særlig gode eller uskyldige. Et spørgsmålstegn
man finder gentaget i en lang række af Chapmans værker, herunder i de 135 ætsninger,
der tilsammen udgør Gigantic Fun, 2000-2005, My Giant Colouring Book III¸ 2004-05, og
Etchasketchathon, 2005.
Der er ingen tvivl om, at The Chapman Family Collection er en kommentar til primitive objekters betydning for kunsten: Et sidste postmoderne led i interessen for det primitive,
som man kender tilbage fra Gauguins paradisforestillinger, kubisternes forminspiration,
ekspressionisternes oprindelighedslængsel og lån af ekspressivt formsprog, surrealisternes
interesse for den spirituelle side af kunsten og ikke mindst kunsthistoriens257 efterfølgende
fremhævelse af “det universelle formsprog”, der opstod i Europa ud af denne inspiration.
Med The Chapman Family Collection påpeger brødrene Chapman sarkastisk, at selv
når vi i Vesten hylder de ‘primitive’ værkers æstetiske værdi ved at udstille dem på vores
kunstmuseer, så er det sjældent på lige vilkår, men som her uden angivelse af hverken
kunstner, årstal eller titel. Den ‘primitive’ kunst ses på den måde som uden for tid, i et
historisk vakuum. Hermed prises værkerne formalistisk, samtidig med at de reduceres til
‘det eksotiske’, det fuldstændig anderledes.258 Denne tilgang til stammekunst kunne man

257 Der er mange eksempler på dette, se fx Rubin 1985.
258 Adskillige centrale indlæg fra debatten er optrykt i antologien Primitivism and twentieth-century
art. A documentary history¸ 2003, redigeret af Jack Flam.
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stadig se på den store MoMA-udstilling “‘Primitivism’ in 20th century art”, 1984, hvilket
vakte voldsom debat. The Chapman Family Collection viser os, at på trods af diskussionen
og på trods af globaliseringen har meget lidt ændret sig. Den ‘primitive’ kunst virker stadig
befriende velkendt i sin eksotiske andethed, og de fleste studser stadig ikke over hverken de
nummererede værker eller de opdigtede lande.
På MoMA-udstillingen var det et gennemgående træk, at de ‘primitive’ værker ikke
afspejlede den inspiration, der måtte være tilgået dem fra vesten (som man fx kan se det i
brugen af tomme konservesdåser i dansedragter fra New Guinea eller i inuit-masker, der
adapterer formen på kaptajnskasketter), men var ‘rene’ i deres ‘primitive’ udtryk.259 Det
gælder som sagt ikke for The Chapman Family Collection. Det fremmede er ikke længere
fremmed – McDonald’s findes overalt i verden. Hvor vestlig kunsthistorie primært har
koncentreret sig om den indflydelse, den primitive kunst har haft på den moderne kunst, så
peger Chapman-brødrene på, at der også er gået indflydelse den anden vej, at vestlige værdier og kapital er blevet såvel “trofæ” som “initiationsmaske” overalt i verden (jf. opslaget
ved udstillingens indgang på Saatchi Gallery). “Den mægtige åndelige magt”, som White
Cube-kataloget ironisk tillægger den primitive kunst, er erstattet af kapitalen. Som Mark
Holborn skriver i sin indledning til Hell. Jake
and Dinos Chapman: “Maskerne repræsenterer ikke åndernes ansigter, men forbrugets”
(Chapman, 2003, 12)260. Forbrugets ansigter
virker dog ikke altid lige rare. – Blandt Chapmans figurer har nogle fx søm stikkende ud af
hovedet (bl.a. #65, CFC76372567). Lignende
ses ofte i primitiv kunst, men hos Chapman
synes der også at være en reference til filmen Hellraiser, som brødrene desuden citerer i nogle af deres utallige miniaturefigurer
i værket Hell, 1998-2000. Med sit “pinhead”
og sine indgraverede måge-M’er fremstår træskulpturen som en slags McDonald’s dæmon.

#65. 	Jake og Dinos Chapman: The Chapman
Family Collection, CFC76372567

259 Dette påpeges også af Thomas McEvilley i artiklen “Doctor, Lawyer, Indian Chief”, 1984, som et
led i kritikken af den store MoMA-udstilling (jf. McEvilley 2003, 346-347).
260	Originalcitat: “The masks represent the faces not of spirits but of consumption” (Chapman, 2003, 12).
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Også Ronald McDonald-klovnen [#63] kan i sig selv virke uhyggelig – dels i kraft af at
være en levende dukke, dels fordi den har foruroligende ligheder med et andet kontemporært gyserikon, Steven Kings “It”. Den uhygge, som hermed formidles gennem Chapmans
statuetter, kan læses som en advarende kommentar til vores forhold til en multinational
kæde som McDonald’s. Med Roland Barthes og hans Mytologies, 1957, kan man sige, at
McDonald’s bliver til den naturaliserede myte, den falske selvfølgelighed. Vi lægger end
ikke mærke til den, samtidig med at der ikke skal andet end et svungent, mågeformet, gult
M til, at vi ved, hvad det drejer sig om. McDonald’s er overalt, reklamen sniger sig ind alle
steder.261

Normalitet og splattereffekter
McDonald’s dukker op mange steder i brødrene Chapmans værk, f.eks. på Chapman-udstillingen “The Marriage of Reason and Squalor” på Dunkers Kulturhus, Helsingborg, 2004.
I installationen Rape of Creativity, 2003-2004, så man bl.a. en ramponeret campingvogn,
hvorover der lyste et gult McDonald’s “M” som en ledestjerne. Kiggede man ind gennem
den åbne dør, var vognen overklistret med pornografiske udklip, på bordet lå malergrej
og forstudierne til en kvindemodel i ler, og under et tæppe i sengen lå en død mand med
erektion. Uden for vognen stod en yppig kvindetorso hugget ud af en træstamme og en (udstoppet) ulveagtig hund med fårehoved løb væk med en hånd. Hovedet var så omhyggeligt
påsat, at det let kunne overses, at der var tale om et fårehoved, hvorved der selvfølgelig blev
spillet på ordsproget “en ulv i fåreklæder”. Foruden dette værk indeholdt udstillingen bl.a.
rækker af uhyggelige, let modificerede Goya-ætsninger262, store røde bannere, der under
titlen California Über-alles, 2003, i stedet for hagekors havde en smiley, og en stor skulptur,
Sex 1, 2003 [#66], der var shortlisted for Turner Prisen i 2003, med samme opstilling som

261 Som der noget foruroligende står, når man kommer ind på Ronald McDonald’s officielle hjemmeside: “He’s here. He’s there. / Man, the guy is everywhere. / A trusted friend both honest and fun /
There’s a little bit of Ronald in everyone.” / “Han er her. Han er der. Mand, den fyr er overalt. En
betroet ven både ærlig og sjov. Der er en lille smule af Ronald i enhver” (http://www.mcdonalds.
com/usa/ronald.html).
262 Jake og Dinos Chapman har desuden modificeret en lang række originale ætsninger af Goya, bl.a.
i værket Etchasketchathon, ved ikke mindst at male groteske hoveder og væsener i sci-fi-splatterstil
på de i forvejen uhyggelige scenarier, på en måde så de bliver integreret i billedet. De bemalede
ætsninger har stærke lighedspunkter med Max Ernsts illustrationscollager og overmalinger. Hos
Jake og Dinos Chapman er det dog ikke det sentimentale eller borgerlige, der gøres foruroligende,
som i Ernsts collager, men det grusomme, der gøres grotesk.
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den tidligere beskrevne Goya-pastiche Great Deeds Against the Dead. Chapman-brødrene
arbejder ofte med deres motiver i flere medier263 – Goya-opstillingen findes fx i adskillige
udgaver ud over de allerede nævnte: som original Goya-ætsning med påmalet klovnehoved, som børnemalebogsillustration og i en udgave fra 1996 under titlen Year Zero, her
uden afhuggede hoveder og lemmer, men med frodigt bladværk og mannequindukkebørn,
der nøgne kun iført kondisko synes at være i leg. I Sex I på Dunkers Kulturhus var kødet
som noget nyt næsten blevet pillet af mændene, og tilbage var maddikebefængte skeletter,
udført i overdreven, grotesk splatterstil med et humoristisk touch: Vrimmelen af naturalistisk udførte fluer, biller, maddiker, snegle, slanger, orme og edderkopper var voldsomt
overdreven, og det ene kranium havde horn, spidse ører og rød klovnenæse.
Midt i alt dette stod der en lille montre med en fuldstændig naturalistisk model af en
traditionel McDonald’s restaurant kaldet Rhizome, 2000 [#67]. I Matthew
Collings læsning fra kataloget til “The Marriage of reason
and squalor” beskrives modellen som fuldstændig tilgroet med vegetation, og Collings tolker det
som civilisationens endeligt (Collings
2004, 31). Men ser man på værket,
forholder det sig ikke sådan. Restauranten er ikke groet til. Der
er lidt mos på taget, men ikke
mere end der normalt vil være på
et fladt tag, ligesom græsset mellem
fliserne på ingen måde virker truende,
og buskene om parkeringspladsen er velklippede. Restauranten er ganske vist mennesketom,
men ellers har vi at gøre med en model af en
fuldstændig almindelig og typisk McDonald’s
restaurant. Intet andet. En lignende model –
dog i en arkitektonisk variant med græske søjler
og en stor skorsten (sic!) – smadres og hærges i
værket Arbeit McFries, 2001, men i Rhizome
#66. Jake og Dinos Chapman: Sex I (udsnit), 2003

hersker normaliteten. Her er ingen deforme-

263 En Chapman-udstilling på White Cube Gallery i London, oktober 2005, bar titlen Like a dog returns to its vomit, hvilket er meget sigende for brødrenes trang til at genbearbejde deres motiver.
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#67. Jake og Dinos Chapman: Rhizome, 2000

rede, seksualiserede børn, ingen afrevne lemmer eller kravlende maddiker. Og netop det
gør værket uhyggeligt. Det er uhyggeligt, fordi det i sin nøgterne realisme har fået plads
midt blandt voldsomme og eksplicitte uhyrligheder, og at det dermed synes at blive postuleret, at det kan hamle op med disse, at det hører til blandt dem. Værket skærper blikket
på det normale, og med titlen Rhizome264 – et rodnet, der udvikler sig under jorden, kendt
fra fx anemoner, og her vel brugt om franchise-ideens ikke-hierarkiske udbredelsesprincip
– kan man næsten føle en kriblen under fødderne, hvor den næste multinationale restaurant kunne skyde op.

Institutionsrefleksion – læsning af Death I
Mens mange kontemporære kunstnere søger uden for kunstinstitutionen, bliver brødrene
Chapman inden for. Selvom Jake og Dinos Chapman både i praksis og som erklæret mål
laver politisk kunst – “vores beslutning om at lave kunst skyldes et kritisk og politisk engagement i det, der sker omkring os”, siger Jake Chapman (Moggach 2004)265 – så foregår dette

264 “Rhizome” er i øvrigt en hyppigt brugt term hos Gilles Deleuze, som de teoretisk belæste brødre
har henvist eksplicit til i andre sammenhænge.
265	Originalcitat: “our decision to make art is because of a critical and political engagement with what
goes on around us” (Moggach 2004).
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engagement ikke, som i den historiske avantgarde, i oprør mod kunstinstitutionen. Chapman-brødrenes værker er ofte både dyre og tidskrævende at lave, og de erkender blankt
deres afhængighed af reklamemanden og kunstmæcenen Charles Saatchis penge, som
Jake Chapman siger: “Det er mig en glæde at anerkende det prostitutionelle forhold mellem hans penge og vores objekter. Æstetik kan ikke eksistere uden for markedet” (Kent
2003)266. Ligeledes modtager de også gerne diverse kunstpriser267 og er således på ingen
måde frigjort fra institutionelle fordringer.
Samtidig spiller de hele tiden sammen med og op mod traditionen med deres kunst.
Det ser man i måden, de citerer Goya, Bosch og ikke mindst surrealisterne. Brødrene
siger selv, at man ikke skal se deres kunst uden forudsætninger: “med vores værk, hvis du
ikke fatter det, så fatter du det virkelig ikke. For at være med på spøgen bliver du nødt til at
have noget viden om kunsthistorie; det gør det muligt for dig at pille værkets pessimistiske,
nihilistiske natur fra hinanden” (Kent 2003)268. Det gælder også, når de laver readymades,
der ikke er virkelige readymades, herunder fx værket Death I, 2003 [#68], der også var
udstillet på Dunkers Kulturhus, og som består af en mandlig og en kvindelig oppustelig
sexdukke, der ligger i ‘69’er’ på en blå luftmadras. Chapman ved, at den slags er prøvet før.
Oppustede Lolitadukker på et museumsgulv hverken ophidser, ryster eller forarger nogen.
Den slags formår ikke at fremkalde chok. Men som kunsthistorisk kommentar kan værket
alligevel noget. James Heffernan påpeger i “Entering the Museum of Words”, hvordan
kunstværker på museer bliver sat i ord, bliver sprogliggjort, gennem det tilhørende skilt
på væggen: Først gennem titlen, dernæst gennem det, der ellers oplyses om det (kunstner,
materiale, årstal); oplysninger, der kan få stor betydning for kunstoplevelsen (jf. Heffernan
1996, 264). Jake og Dinos Chapman indkalkulerer tydeligvis beskuerens læsning af skiltet
i deres værker. De snyder beskueren ved at lade materialet fremstå som et andet materiale
end det, der egentlig er tale om; her bronze camoufleret som plastik (som vi også skal se
det hos Damien Hirst). Udført i værdifuldt materiale ligger hr. og fru kommercialiseret sex
midt på museumsgulvet og vidner om samfundets pornoficering under vores indifferente,
266	Originalcitat: “I’m happy to acknowledge the prostitutional relationship between his money and
our objects. Aesthetics can’t exist outside commerce” (Kent 2003).
267	Ifølge Jake Chapman ville de dog først ikke være med i opløbet til Turner Prize, men så indså de,
at det ville være for forfængeligt og protestantisk ikke at agere, når der blev inviteret til aktion (jf.
Baker 2003, 15).
268	Originalcitat: “with our work, if you don’t get it, you really don’t get it. To be in on the joke, you
need some knowledge of art history; it enables you to unpick the pessimistic, nihilistic nature of the
work” (Kent 2003).
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#68. Jake og Dinos Chapman: Death I, 2003

tilvænnede blikke. Værkets titel kan dels henvise til orgasmen som “den lille død” (jf. også
Chapman-værket Little death machine på Tate Modern), dels til Lolitadukken som død
brugsgenstand. Værket er politisk, men ikke som lignende surrealistiske i jagt på skandalen, tværtimod som påpegning af mangelen på samme.
Death I er et værk lavet til at blive udstillet på museer, et værk, der tager højde for og
spiller på publikums praksis (at se værket, læse på skiltet, uden at røre). Chapman-brødrene
har således en institutionel bevidsthed, de medregner institutionen og får ligeledes beskuerne til at reflektere over den. Således også, når man læser det skilt, der hører til Death I.
Overraskelsen, når man som beskuer opdager, at de kedsommelige dukker er lavet i bronze,
er reel og rykker ved opfattelsen af det, man troede var readymades. Hal Foster skriver i The
return of the real, at da Jasper Johns lavede to Ballantine øldåser i bemalet bronze (Painted
Bronze, 1960), så reducerede han den tvetydighed, Duchamps flaskeholder og pissekumme
havde som (ikke)kunstværker. Johns’ materialer betegner kun det kunstneriske – objektets
status er garanteret gennem bronzen såvel som gennem præsentationen af det. Spørgsmålet om objektets brugsværdi forsvinder således, men til gengæld bliver spørgsmålet om
forbrug på flere måder mere påtrængende: For det første, skriver Foster, antyder øldåserne
en forbindelse mellem forbrug og værdsættelse (appreciation) af kunst. Både forbruget og
kunstværdsættelsen involverer produkter og/eller tegn, der skal konsumeres (“Ballantine,”
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“Johns”). For det andet påpeger de også en dybere relation mellem forbrug og det at samle
kunst. Dette kan heller ikke adskilles fra den æstetiske værdi, idet denne type forbrug også
tildeler et objekt æstetisk værdi, ligesom det tildeler samleren kulturel kapital, for at bruge
en af Pierre Bourdieus termer269 (jf. Foster 1996, 11, 109). Chapmans Death I kan ses som
en direkte parallel til Johns’ øldåser.
At noget støbes i bronze betyder dog ikke nødvendigvis en komplet fratagelse af dets
brugsværdi – Sherrie Levines bronzepissekumme [#80] ville sikkert også være fuldt funktionsdygtig – men objektets primære status ændres helt klart fra brugs- til kunstobjekt,
ambivalensen minimeres, hvis den ikke forsvinder helt. Afsløringen af Death I som bronze
vil derfor flytte fokus fra det lave motiv (objekter til seksuel selvtilfredsstillelse) til den ophøjede frembringelse, hvor man som hos de gamle mestre (eller Jeff Koons) kan beundre
blændværket, illusionen, teknikken. Tænk, at de i den grad kan få det til at ligne let plastik.
Netop som kommentar til readymaden er dette interessant, fordi den tekniske udførelse og
finesse, som var afskrevet til fordel for konceptet, igen er i fokus. Og den tekniske kunnen
er vigtig for brødrene, der bl.a. lærte sig træskærerkunst for at lave The Chapman Family
Collection. Brødrene udtaler i et interview med Times:
Der er denne generelle opfattelse i kunst i dag, at idéen er vigtigere end produktionen af værket. Vi mener, at vi er mere konceptuelle ved det, at vi også trækker
begrebet om færdighed ind i debattens centrum. (Moggach 2004)270
Brødrene Chapman påpeger hermed, at avantgarden har sejret i så høj grad, at dens fokus
på koncept frem for færdighed nu er blevet normen. Hvis kunsten skal være i kritisk opposition, bliver den derfor nødt til at gøre noget andet. Jake og Dinos Chapman er ikke
oprør mod kunstinstitutionen, de opererer inden for den, men de bruger bruddet med publikums forventninger som et våben til vækkelse. Derfor det fornyede fokus på færdighed.
Dette bliver – som brødrene påpeger – det stærkeste koncept, fordi det bryder med den
herskende forestilling om konceptkunst. Hermed bliver det, der umiddelbart kunne ligne
en regression til den borgerlige autonome kunsts dyder, progressivt i forhold til samtidens
kunstscene.

269 Foster skriver her “luksus-værdi (det vil sige prestige)” / “sumptuary value (that is, prestige)” (jf.
Foster 1996, 109).
270	Originalcitat: “There’s this general assumption in art today that the idea is more important than
the production of the work. We think we’re more conceptual in that we also drag the notion of skill
into the centre of debate.”(Moggach 2004).

Kapitel 3: Arvtagere fra surrealismen – Young British Artists

233

Det sublime helvede – læsning af Hell
Netop færdigheden og den tidskrævende udførelse er central for flere af Chapman-brødrenes værker. Det gælder ikke mindst for deres værk Hell, 1998-2000 [#69], der består
af 9 store montre placeret i hagekorsformation. Hver montre indeholder et rædselsfuldt,
udpenslet krigsscenarium: atombombe, giftgas, massegrav, kz-lejr etc. Alt er lavet i omhyggeligt udført miniature med krigshærgede landskaber, små træer, huse og ikke mindst 5000
malede figurer af den type, der indgår i fiktionskrigsspil som Warhammer eller historiske
figurkrigsspil. Figurerne er dog ikke opstillet i rækker og geledder. Dette er ikke en hyldest til snedigt udtænkte krigsstrategier. Tværtimod er fokus her på ofrene, ikke mindst de
civile. Detaljerne er overvældende: rædselsslagne ansigter, forvredne lig, hoveder sat på

#69a.  Jake og Dinos Chapman: detalje fra Hell, 1998-2000
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#69b.  Jake og Dinos Chapman: detalje fra Hell, 1998-2000

stager. Over kz-lejrens port står der “Kunst macht frei”. Mange af soldaterne bærer naziarmbind, men krigsscenarierne er ikke specifikt historiske, snarere emblematiske, samtidig
med, at de historiske referencer som atombomben, kz-lejre og nazi-armbind forankrer værket i vores verden; det ikke er et metafysisk “helvede”, der her er skildret. Med Hell formår
Chapman-brødrene at gøre rædslerne nærværende. Her er størrelsen af værket – de ni store
montre, detaljerigdommen og det overvældende antal af figurer – vigtig for oplevelsen:
Man bliver nødt til at gå helt tæt på for at se ordentligt, og uhyrlighederne bliver i stigende
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grad kvalmende, som man bevæger sig fra montre til montre, går rundt om dem og presser
næsen mod ruden for at få det hele med. Død, voldtægt, tortur og lemlæstelse i udsøgt miniature. “Helvedes” pinsler synes uden ende. Oplevelsen er dog dobbelt, for samtidig med
ubehaget må man også fascineres af den minutiøse udførelse – det er blændende godt lavet
– og hermed får man som beskuer rettet opmærksomheden mod repræsentationens amoralitet. Æstetisk lyksalighed afhænger ikke af etik. Også skildringer af ondskab og rædsel
kan være sublime,271 ja faktisk er frygt – som Lyotard påpeger med Burke i indledningens
citat – en nødvendig del det sublime. Hell er ikke smuk. Hell er uformen, formløsheden, i
det mindste i sine scenarier.
Hell brændte i en lagerbygning (25.05.2004) kort efter at have været udstillet på Saatchi Gallery sammen med mere end hundrede andre værker af bl.a. Tracey Emin, Damien Hirst og Chris Ofili. Trods flere års arbejde med Hell var Dinos Chapmans kommentar
kort efter branden: “Det er bare kunst – der sker værre ting rundt omkring i verden” (Higgings 2004)272. Og det er vel netop, hvad Hell skulle fortælle os. Hermed er det dog ikke
helt slut med Hell. Værket har haft et lille efterspil: På Chapman-udstillingen på Dunkers
Kulturhus i Helsingborg i 2004 indgik nogle små montrer med reminiscenser fra Hell. De
enkelte montrer, der ikke fremgår af udstillingskataloget, bar titler som: My grandma went
to see hell and all I got was this lousy souvenir, 2004. De øvrige montrer var tilegnet andre
familiemedlemmer. Hermed har brødrene Chapman alligevel givet tabet af deres store
værk nogle bitterironiske ord med på vejen, og det forlyder i øvrigt, at de nu er i gang med
at genskabe det. “Det bliver meget større og ondere,” siger Dinos Chapman i et interview
med Times, og Jake Chapman tilføjer: “Mere helvede for dine million pund” (Moggach
2004)273, hvorved han refererer til de kunstpriser, som ikke mindst Charles Saatchi er med
til at skrue op.

271 Jf. citatet fra indledningen til dette kapitel: “We take the “monstrous” to describe a numenal or vampirical sublime which preys upon corporeality in moments of aesthetic bliss” (Damianovic 1997).

272	Originalcitat: “It’s only art – there are worse things happening around the world.”
(Higgings 2004)
273	Originalcitat: “It’s going to be much bigger and crueller”, “More hell for your million pounds”
(Moggach 2004).
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Transgressionens potentiale
Brødrene Chapman er helt klar over, at de ikke, eller kun med møje, kan vække virkelig
skandale. Som Jake Chapman siger i et interview:
[...] vi forstår, at der som en del af det borgerlige princip for forbruget af radikal
kultur, som Sacher-Masoch siger, er et begær efter blot at blive drillet, at blive
terroriseret. [...] Ultimativt, jo mere vanskeligt vores værk bliver, jo mere modbydeligt det bliver, desto mere bliver det systematisk imødekommet og imødekommende. (Baker 2003, 8)274
Der er noget om snakken, men at Jake og Dinos Chapman gang på gang bliver udråbt
som BritArts enfants terribles af en sensationslysten presse, og at deres værker bliver købt af
etablerede institutioner og set af et bredt publikum, der strømmer til i håb om igen at blive
provokeret, det tager ikke nødvendigvis brodden af dem. Transgressionen har en virkning.
Når Mr. og Mrs. Smith presser næsen mod ruden til helvede, for en stund tror sig hensat
til et etnografisk museum eller konfronteres med deformerede mannequindukkebørn, så
sker der noget i mødet. Jake Chapman siger, at han og Dinos er interesserede i, “hvordan
selv det mest abjekte objekt bliver omsat til ‘brugsværdi’ [...], og hvordan moralitet bliver
presset ud af synd” (Chapman 1997, 149).275 Og selvom værkerne, som Jake Chapman
også selv påpeger, ofte kan virke pessimistiske og nihilistiske, så er det vel netop i denne
“omsætning”, at der bryder en optimisme igennem. En optimisme, der er tofoldig, og dels
ligger i brødrenes ønske om at gøre en forskel med deres kunst, dels i beskuerens måde at
komme overens med sig selv og verden i mødet med kunsten.
Det ville være forkert at se Chapman-brødrenes kunst som blot en videreførelse af det
surrealistiske projekt. Men som det fremgår af de foregående sider, er arven fra surrealisterne alligevel klar. Selvom Chapman-brødrenes optimisme ikke når bretonske højder, og
selvom de ikke deler den del af surrealisternes utopi, der går ud på at finde og formidle det
ubevidste, så tror de, som surrealisterne, på konvulsionen, på kunstens evne til at ryste og
til at demonstrere, at virkeligheden ikke er så entydig, som vi måske bilder os ind. Ligesom

274	Originalcitat: “[...] we understand that part of the bourgeois principle for the consumption of radical culture is, as Sacher-Masoch says, a desire merely to be teased, to be terrorized. [...] Ultimately,
the more fractious our work gets, the nastier the work gets, the more it becomes systematically accommodated and accommodating.” (Baker 2003, 8).
275	Originalcitat: “[...] we are interested in how even the most abject object is recuperated to ‘use value’
[...], and how morality is squeezed from sin”. (Chapman 1997, 149).
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Max Ernst i sit berømte essay “Au-delà de la Peinture”, 1936, knytter collagen til den sorte
humor (jf. Ernst 1970, 263), siger Jake Chapman om deres collageinspirerede, kimæriske
kunstværker:
Singularitet er en overtro ladt tilbage fra monoteismen: en Gud – et Menneske.
I vores erfaring udløser anatomisk transgression sædvanligvis latter som, hvis den
er konvulsivisk nok, kan slå singulariteten ihjel, eller, i det mindste, ryste den lidt.
(Damianovic 1997)276
Jake og Dinos Chapman vil med deres kunst vise verdens flertydighed. Derfor laver de
værker, der chokerer, overrasker og giver sig ud for noget andet, end de er. Gennem deres
groteske kropsrepræsentationer, foruroligende sammensætninger og leg med materialer og
autenticitet overgiver de – ligesom surrealisterne – beskueren til chokket og sansernes bedrag. Målet er at gøre en forskel, uden at give enkle svar.

276	Originalcitat: “Singularity is a superstition left over from monotheism: unitary God – unitary Man.
In our experience, anatomical transgression usually elicits laughter which, if convulsive enough,
can kill singularity or, at least, choke it a little.” (Damianovic 1997).
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Damien Hirst – collager og dissektioner
En af de mest eksponerede kunstnere i generationen af Young British Artists er Damien
Hirst (f. 1965), der tog afgang fra Goldsmiths College of Art, London, i 1989. Hirst ynder
at putte sine ofte spektakulære værker i glaskasser, der imødekommer betragteren i kraft
af deres transparens, men som også giver afstand og beskytter. Gennemgående for hans
værk er temaer som præservering, opløsning, forgængelighed, død og udødeliggørelse,
ofte med slet skjulte referencer til religion eller medicinsk videnskab. Man kan pege på
mange oplagte inspirationskilder for Hirst, herunder minimalisme og popart, men også
Hirsts referencer til surrealisme og dadaisme er klare – om end på en ganske anden måde
end Chapman-brødrenes. Centralt hos Hirst er dels en videreførelse og videreudvikling
af readymaden, dels et afsæt i collage som et gennemgående og strukturerende princip.
Sidstnævnte vil i dette kapitel blive fulgt fra Hirsts tidligere Schwitters-inspirerede collager
i 1980’ernes [#70] til hans store assemblerede installationer fra de seneste år. For selvom
Hirst har flyttet sig kunstnerisk siden 1980erne og sjældent i dag forbindes med små collager lavet af fundne objekter, er tesen, at hans udgangspunkt i Schwitters’ collager på mange
måder har haft indvirkning på resten af
hans virke, hvilket udmønter sig i et
grundlæggende afsæt i collageprincipper på flere planer: 1) I Hirsts forhold
til værktitler og kuratering. 2) I en appellerende harmoni i farver og komposition, renest videreført i Hirsts spot
paintings, men central for hele hans
værk. 3) I et fokus på fundne objekter
og på “det forgængelige”, som kan ses
udfoldet i hans installationer
og readymades.
Sammenhængen mellem
Hirst og surrealismen er ikke uopdaget, men har hidtil været uudfoldet.
Allerede i 1992 knyttede Henry Meyric
Hughes og Brett Rogers forbindelsen i
forordet til kataloget til den Tredje Inter#70. Damien Hirst: Hung up, 1983-85
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nationale Biennale i Istanbul, hvor Hirst sammen med Hannah Collins var udtaget til at
repræsentere den britiske kunstscene:
Ligesom Breton og hans med-surrealister (navnlig Georges Bataille) synes Hirst
besat af idéen om ‘konvulsivisk skønhed’; hans polariserede billeder af død og
genfødsel antyder en synsintensivering, som transcenderer de traditionelle kategorier skønhed, grimhed og moralsk vished. [...] Menneskelige forholds skrøbelighed og sårbarhed samt begærets umulighed – temaer som traditionelt har
været eksistentielle og surrealistiske forestillingers område – finder fuld og følelsesmæssig genklang i Hirsts værk og etablerer ham som en af de mest søgende og
ubekvemme kunstnere i hans generation. (Hirst 1992)277
Den sidestilling Hughes og Rogers laver af eksistentielle og surrealistiske forestillinger er
meget betegnende for Hirsts værk, der gennemgående tematiserer den måde, vi opfatter og
forholder os til verden og livet, og samtidig synes at ville ruske op i disse forestillinger og
tilgange. Værkerne giver ikke konkrete bud på et nyt verdenssyn, men deres konvulsivitet
medfører, som også Hughes og Rogers skriver, en synsintensivering, der gør det muligt eller
i det mindste tilskynder til at se verden på ny. Kun et fåtal af Hirsts værker vil dog slå én
som surrealistiske, hvis man hermed forstår drømmelignende virkelighedsfremstillinger.
Tværtimod fremstår mange af hans værker – trods en udtalt patos – som yderst nøgterne,
hvilket let kan associeres med det rationelle. Dette ville dog være en fejlslutning. For som
det vil fremgå af dette kapitels analyser, slår rationalitet i Hirsts værker om i en rationalitetskritik; som kuratoren Eduardo Cicelyn skriver 14 år efter Hughes og Rogers:
Her er der – endelig – en sand arving til Marcel Duchamp, til surrealismen og til
alle de kunstnere, der gennem dette århundrede har brugt æstetik som en radikal
praksis til at undergrave den borgerlige forestillingsevne. (Cicelyn 2004, 21)278
277	Originalcitat: “Like Breton and his fellow Surrealists (notably Georges Bataille), Hirst appears obsessed with the notion of ‘convulsive beauty’; his polarised images of death and rebirth suggest an
intensity of vision which transcends the conventional categories of beauty, ugliness and moral certitude. [...] The fragility and vulnerability of human relationships and the impossibility of desire – issues which have traditionally been the territory of the existential and surrealist imagination – find
full visual and emotional resonance in Hirst’s work, establishing him as one of the most searching
and uncomfortable artists of his generation.” (Hirst 1992)
278	Originalcitat: “Here, finally, is a legitimate heir to Marcel Duchamp, to Surrealism, and to all those
artists who, over the course of this century, used aesthetics for the radical practice of subverting the
bourgeois imagination.” (Cicelyn 2004, 21).
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Dette kritiske potentiale er – ud over de nævnte tematiske og formelle sider – noget af det,
der knytter Hirst til surrealismen og den historiske avantgarde generelt, og som vil blive
udfoldet i det følgende.

Skandaleliv som biopolitisk aktion
Arbejder man med Hirsts værk, er det svært ikke også at inddrage hans person. Hirst er
uhyre synlig i den engelske offentlighed, ja en del af hans kunstneriske virke må siges at
være hans offentlige optræden. Dali gik efter sigende gik rundt og ringede med en klokke
og sagde “jeg er Salvador Dali”, hvis han savnede opmærksomhed. Hirst iscenesætter også
sig selv – selvom han (som Lars von Trier) gang på gang hævder, at han skam bare er,
som han er. Han er – men spiller også på at være – arbejderdrengen fra Leeds, der kom

#71. Damien Hirst
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på Goldsmiths, men stadig uimponeret gør, hvad han vil, om det så er at tale groft og
ubehøvlet, vælte rundt i Londons natteliv, blotte sig offentligt, drikke umådeholdent eller
tage stoffer. Gennem 90’erne dyrkede Hirst således sit image som “The Hooligan of Soho”.
Avantgardeliv. Skandaleliv. Naturligvis under stor bevågenhed fra den kulørte presse.
Mens Chapman-brødrene gerne fremhæver deres teoretiske fundering, er dette på
ingen måde tilfældet hos Hirst. Hans referencer er altid til andre kunstnere, og diskursen
er langt mere jordnær, ikke-akademisk. Mens Chapmans tekster er elitære og indforståede
i en grad, at det kan få karakter af pseudoteoretiseren, kan Hirsts lige modsat virke alt for
direkte, grænsende til det tåkrummende banale. En del af Hirsts selviscenesættelse er, at
han ofte og gerne stiller op til interviews, og hvor Jake og Dinos Chapman glider af på
alle personlige spørgsmål, svarer Hirst langt og beredvilligt. Et eksempel er bogen On the
way to work, hvor han er blevet interviewet 11 gange over 8 år (januar 1992 – april 2000)
af Gordon Burn, der har skrevet flere bøger om Hirst og har fulgt hans virke fra starten
af hans karriere. On the way to work har klart collagepræg – mange af illustrationerne er
fx fotos af gamle dias, hvor man på et nusset klistermærke kan se navn, titel og hvem der
har udlånt det, og billedteksterne er generelt skrevet på små udklippede sedler. Layoutet
er villet upoleret og således kongenialt med Hirsts fremtræden, der er fandenivoldsk og irriterende. Der er tale om meget skiftende interviews. Hirst taler mest og bedst om sin kunst
i det første, mens han i nogle af de senere virker påvirket, næsten vrøvlende. Han starter fx
et interview med at tilbyde intervieweren stoffer – en bane eller en kvart e (jf. Hirst 2001a,
67) – og taler ellers mest om penge, kunstmarkedet, livet som berømthed og identiteten
som kunstner. Til sammenligning er det store interview i den glittede og rigt illustrerede
Damien Hirst, 2004, der er lavet i forbindelse med hans første store retrospektive udstilling
i Napoli 2004, meget mere sobert og fokuseret på kunsten (Cicelyn 2004, 250), men også
mere glat, selvom Hirsts svar også her er optrykt i uredigeret talesprog, der står i påfaldende
kontrast til hans polerede, æstetiserede værker.
Da Hirsts interviews fylder så meget i hans reception, maser de sig også på i forhold
til hans visuelle værker. Hirsts italesættelse af værkerne bliver en del af dem. Derfor vil der
i dette afsnit indgå væsentligt flere udsagn fra kunstnerens egen mund, end det er tilfældet
i resten af afhandlingen. Disse udtalelser skal ikke tages mere på ordet end værkernes øvrige udsigelse, men vil blive set på linje med dem, som åbninger for fortolkning, kritik og
erkendelse.
Hirsts selviscenesættelse har to sider, som det i hans senkapitalistiske, postmoderne
kontekst dårligt giver mening at forsøge at adskille: Dels fungerer den som salgsfremmende
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mediestunt. Dels synes Hirst med sin offentlige adfærd at agere bevidst kontroversielt i et
oprør mod det, man med Michel Foucault kan kalde biomagten, og som indbefatter en
rationel og ensrettende disciplinering og regulering af kroppen og dens biologiske processer (jf. Foucault 1994a, 183). En disciplinering, som også ofte er kritisk tematiseret i Hirsts
visuelle værk. Hermed vil man kunne se Hirsts livsførelse som biopolitisk aktion, hvor han
træder ud af den private sfære, unddrager sig administrationen af legemet og sætter sin
egen krop på spil med druk og stoffer. En egeninvestering, som er i tråd med den historiske
avantgardes fordring om at blande liv og kunst, et offentligt og ekspressivt bud på en anden
livsform. Men samtidig er Hirsts optræden også en bekræftelse eller reproduktion af en
velkendt (excentrisk) kunstnerrolle, af og til ligefrem med direkte reference, som når han
fx blotter sig offentligt på steder, hvor Francis Bacon har gjort det selv samme. Det er set før
– hvilket ikke nødvendigvis diskvalificrer det som aktion, men i hvert fald gør oprøret mere
forudsigeligt, hvis det overhovedet kan kaldes oprør og ikke blot er i overensstemmelse med
samfundets forventning til den yngre kunstner. – Som Foucault ville påpege, så optages og
afvæbnes modmagt hurtigt af biomagten i kraft af dennes anonymiserende og internaliserende virkemåde.
Hovedproblemet med Hirsts kropslige biopolitiske aktion er, at han ikke har konstitueret sig som politisk subjekt. Når han taler og agerer, opfattes det som private ytringer og ikke
som politiske indspark i det fælles, det offentlige, selvom det sker i det offentlige rum. Med
Rancière kan man sige, at han ikke er politisk hørbar, ikke opfattes som rationelt talende,
sådan som det fordres for at blive anerkendt som politisk aktør og ikke bare privat individ
(jf. Rancière 2001). Samme problem gør sig ikke gældende for hans værker. Med kunstinstitutionens blåstempling accepteres Hirsts værker som kunst og hermed som objekter, der
er i deres gode ret til at mene, kritisere og formidle, ja som i avantgardens kølvand næsten
forventes at gøre det.

Schwitters-inspirerede collager
Foruden Francis Bacon er Kurt Schwitters nok den inspirationskilde, som Hirst nævner oftest, og i perioden 1982-88 bestod Hirsts kunstneriske produktion hovedsageligt af Schwitters-inspirerede collager. Schwitters var ikke surrealist, men som beskrevet i kapitel 1 har
ikke mindst hans Merzprojekt flere lighedstræk med surrealisternes collageopfattelse, da
begge indebærer en samlingsbestræbelse på baggrund af et heterogent materiale. Forskellen mellem surrealisternes og Schwitters’ collager er, som tidligere nævnt, at hvor de surrealistiske collager bliver sammenhængende og meningsgivende i kraft af elementernes

Kapitel 3: Arvtagere fra surrealismen – Young British Artists

243

semantiske relationer, ofte hjulpet på vej af et samspil mellem collage og titel samt en udviskning af overgangene mellem elementerne, er Schwitters’ collager generelt tydeligt sammensatte med mindre fokus på elementernes indbyrdes betydning. Samtidig er collagerne
fantastisk smukke både koloristisk og kompositorisk. De fremstår harmoniske, og på dette
grundlag får de, trods deres heterogene indhold, en vis sammenhængende “værkkarakter”.
Hirst udtrykker gang på gang sin beundring for Schwitters’ collager og regner ham for
en af de største kolorister. Foruden Schwitters’ farvebrug var det, der i starten interesserede
Hirst, en nostalgi, han mente at se i Schwitters’ collager, og centralt for de ting, han selv
samlede op for at bruge i sine collager, var deres alder og nedbrydning (jf. Cicelyn 2004,
198, 201). Hirst beskriver, hvordan han gik rundt og kiggede efter gammelt træ og affald for
så at arrangere dem på en poetisk måde (jf. Hirst 2001a, 39). Hans collageskabelse bygger
således dels på en æstetisk fordring, dels på en fascination af alt, hvad der er gammelt. Som
inspirator for sit tingfinderi anfører Hirst hverken Walter Benjamin eller navnkundige surrealister, som man kunne forvente, men Mr. Barnes, en gammel mand, Hirst iagttog i sit
kvarter, da han lige var flyttet til London. Mr. Barnes kom hver aften hjem med ting, han

#72. Damien Hirst: We’re Dying, 1983-85
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havde fundet i løbet af dagen, men en dag var han væk. I hans hus var en enorm mængde
ting, som han havde samlet. De var organiseret, og Hirst gravede sig ned gennem bunkerne, hvilket var som at komme 60 år tilbage i tid (jf. Hirst 1996, 28 og Hirst 2000, 14).
Denne anekdotiske lignelse korresponderer med Hirsts tidlige collager, som han efter eget
udsagn lavede ud fra et nostalgisk ønske om, at “komme tilbage til en tid før det hele var
noget lort” (Hirst 2001a, 121)279. We’re Dying, 1983-85 [#72], hedder en af hans collager fra
denne periode, hvor man – smukt komponeret – bl.a. kan se rester af gammelt, gulmalet
træ, der spiller flot op mod en del af en turkisblå kuvert med grønt frimærke, en gammel
bog gennemboret med søm, en matrød blomst, avisfragmenter og stykker af halvt opløst
pap. 50 x 58 cm forfald og fortid. Hvis man for en stund havde glemt sin egen og altings
endelighed, har Hirsts collage mindet én grundigt om den.
Hirsts tidlige collager er således, i lighed med den opfattelse han havde af Schwitters,
nostalgisk sammensatte af gamle, fundne materialer. Men på et tidspunkt indså Hirst, at alt
i Schwitters’ collager ikke nødvendigvis havde været gammelt og uddateret på Schwitters’
tid, men at der fx kunne være tale om moderne busbilletter (jf. Hirst 2001a, 121). Dette er
helt i overensstemmelse med Schwitters’ faktiske materialebrug. Når der fx indgår en billet
fra en koncert med Oslo mandskor på en Schwitters-collage, så er der stor sandsynlighed
for, at Schwitters på daværende tidspunkt opholdt sig i Norge eller lige havde gjort det.
Dette ændrer dog ikke ved Schwitters’ hang til relikvier, der ikke mindst er meget tydelig
i hans tre Merzbaus. Den assemblerede Merzsøjle, der bærer hans døde søns dødsmaske
på toppen, er her et oplagt eksempel, foruden hans små mindegrotter, der kan indeholde
alt fra fotos til et stykke snor eller en del af en børnevandkande. Det er ikke nødvendigvis
gamle objekter, men objekter, der sættes ind i en nostalgiserende rammesætning. Hirst
fastholder da også, at Schwitters på en eller anden måde var nostalgisk, blot ikke sådan,
som han først havde tænkt det.
	I Hirsts Schwitters-inspirerede collager skaber mødet mellem elementerne ingen interessante eller chokerende semantiske sammenstød. Semantisk tjener de primært til at
generere en overordnet følelse af tab, forfald og endelighed, temaer som vedbliver at være
centrale gennem Hirsts kunstneriske virke. I længden følte Hirst dog ikke, at sammensætninger af tilfældigt fundne objekter, der primært passede sammen i farven, sagde nok om
verden. Det var en blanding af farve og mening, men sagde ikke nok om nogen af delene
(jf. Hirst 2001a, 126).280 Ifølge eget udsagn erkendte han gennem studierne på Goldsmiths,
279 Originalcitat: “to go back to a time before it was all crap” (Hirst 2001a, 121)
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#73. Damien Hirst: 11-Hydroxy Tetra Hydrocannabinol, 1993

at kunst stadig har noget at tilbyde, at han gik og kiggede ned i jorden, mens hans medstuderende kiggede op, at “kunst altid handler om verden” (jf. Hirst 2001a,121).281 Dette ændrede fokus har ført ham til et collagesyn, der er tættere på surrealisternes, hvor han arbejder mere med forbindelser mellem elementerne i sine værker, hvilket bogstaveligt talt viser
sig i en optagethed af surrealistiske collager, som vi skal se nærmere på i det følgende.
Samtidig førte erkendelsen af, at collagerne hverken sagde nok om farve eller mening
også i den modsatte retning. I Hirsts spot paintings [#73] rendyrker han den kolorisme, han
beundrede hos Schwitters, og tager farverne ud af deres meningssammenhæng for at arbejde med dem separat og matematisk: Perfekt cirkelrunde farveprikker males ind i et grid,
hvor ingen prikker har samme farve. Hirsts spot paintings (nu mere end 300)282 er blevet

280	Originalcitat: “What’s it saying about the world? Not much. [...] It’s a mixture of colour and meaning. But it doesn’t really say enough about colour, and it doesn’t really say enough about meaning.
And it’s not really relevant to today. I’m not looking for what’s fucking going on. I’m looking for
blue, or red, or yellow, or purple. [...] I was brilliant at it but I had no fucking future. It was going
nowhere” (Hirst 2001a, 126).
281	Originalcitat: “Art’s always about the world.” (Hirst 2001a, 121)
282 Hirst har en større stab til at lave sine spot paintings (og en stor del af hans andre værker). Ud af
mere end 300 spot paintings har Hirst således selv kun lavet 5. Hans egne er “shit”, siger han: Der
er bl.a. mærker efter passeren i midten af pletterne (jf. Hirst 2001a, 90).
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et varemærke, og Hirst mener, at han med sine spot paintings har fundet en fundamental
måde, hvorpå farve kan stå for sig selv og interagere med andre farver (jf. Hirst 2001a, 120,
125). I deres utrolige enkelhed og strenge formalisme er malerierne da også vellykkede ud
fra et minimalistisk, æstetisk synspunkt. Hirst laver også andre rene farvekompositioner,
som fx serien Visual Candy eller hans Spin paintings, hvor maling slynges ud på en hurtigt snurrende rund flade. Her er det indbydende ‘visuelle slik’ netop, hvad det giver sig ud
for, og Hirst er kritisk blevet kaldt både “gardindesigner” og “blomsterarrangør” (jf. Hirst
2001a, 125, 127) på den baggrund, da malerierne hverken semantisk eller konceptuelt synes at række ud over det rent dekorative.

Kuratering som collage
I samme periode som Hirst lavede sine Schwitters-inspirerede collager kuraterede han
“Freeze”, 1988 – en stor udstilling, hvor han udvalgte de 17 af sine medstuderende fra
Goldsmiths, som han syntes var bedst (jf. Hirst 2001a, 117). Udstillingen fik enorm bevågenhed og var med til at slå Hirsts navn fast i kunstverdenen, og det var i øvrigt også her,
han udstillede sine første spot paintings. Kuratering kan synes som noget væsentligt anderledes end skrotcollager, men for Hirst er der en sammenhæng:
Jeg tror, at det for mig altid bare har været en idé om collage. [...] du har alle disse
allerede eksisterende elementer. ... du kan lægge dem ud på gulvet og se på dem
og sige, at det ser godt ud med det, det ser fedt ud med det, og du kan lege med
det. Jeg tror, det er alt, hvad jeg nogensinde har gjort. ... for at kuratere en gruppeudstilling må du se på en masse kunstneres værker, på den samme måde som
når du lægger en collage ud. ... Jeg tror, at det bare er en udvidelse af den slags
collage. (Cicelyn 2004, 245)283
Collage bliver således til et princip, der for Hirst omfatter andre dele af livet end egentlig kunstproduktion. Collage bliver en overordnet, strukturerende arbejds- og forståelsesramme. Udvidelsen af collagetanken ud over kunsten finder man også hos surrealisterne.
283	Originalcitat: “I think for me it has always been just an idea of collage. [...] you get all these already
existing elements. ... you can lay them out on the floor and you get to look at them and say, that
looks good with that, that looks great with that, and you can play with it. I think that is all that I’ve
ever done. ... to curate a group show you can look at a lot of artists’ work, in the same way as laying
out a collage. ... I think it is just an extension of that kind of collage”. (Cicelyn 2004, 245). Dette
har Hirst sagt om udstillingen “Some Went Mad, Some Ran Away” på Serpentine Gallery, 1995,
men også sin kuratering af “Freeze” ser Hirst på samme måde (jf. Hirst 2000, 16).
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Max Ernst skriver fx i sidste del af essayet “Au-delà de la peinture” om sin egen person som
en slags collage. I 3. person beskriver han, hvordan han på den ene side er undseelig og
nemt kan falde i med mængden, mens kvinderne på den anden side ser ham anderledes:
forførende, charmerende, men også vanskelig og gådefuld. Disse forskellige attituder, der
forenes i hans person, sammenligner han med collage, og han ender essayet med en ubeskeden genskrivning af Bretons definition af skønheden: “IDENTITETEN VIL BLIVE
KONVULSIVISK ELLER IKKE BLIVE” (jf. Ernst 1970, 267-269)284. Collage er for Hirst
og surrealisterne en konvulsivisk enhed, der er skøn i sin skævhed, og dét uanset, om der er
tale om et kunstværk, kurateringen af en udstilling eller identiteten selv.

Fundne objekter i sammenhæng
– læsning af The Pursuit of Oblivion
Hvor alt i Hirsts tidlige collager syntes at pege i samme retning, indeholder hans senere
værker mere overraskende og subtile sammenstød og sammenkoblinger. Et eksempel er
installationsværket The Pursuit of Oblivion, 2004 [#74], som man kunne se på udstillingen
“In-A-Gadda-Da-Vida”, Tate, 3. marts-31. maj 2004 – en fællesudstilling for Hirst og YBAkollegerne Angus Fairhurst og Sarah Lucas. Installationen består af en stor vandfyldt tank
(436 x 280 x 170 cm) med levende akvariefisk og en klassisk sort, udslået paraply, der flyder
mellem to halve okser, pølserækker, en slagtebænk, knive, vinflasker, et vandglas, piller, et
ituslået spejl, et timeglas, et menneskekranium m.m.285 I det følgende vil disse elementers
betydninger og forbindelser bliver undersøgt nærmere.
	I Tates pressemeddelelse forud for udstillingen blev The Pursuit of Oblivion kaldt en
genbearbejdning af Francis Bacons Painting, 1946 [#75]. I Bacons maleri kan man bl.a. se
den korsfæstede krop som et dyrekadaver (jf. www.tate.org.uk)286, og foran kadaveret ses en
mandsperson under en udslået sort paraply. Af mandens ansigt er kun hagen og en fyldig
mund med blottede tænder synlige, resten er enten ikke-eksisterende eller skjult under
paraplyen. Billedet er primært holdt i lyserøde, kødlignende farver, og øverst i billedet
284	Originalcitat: “L’IDENTITÉ SERA CONVULSIVE OU NE SERA PAS” (Ernst 1970, 269).
285 For komplet værkbeskrivelse se billedtekst til The Pursuit of Oblivion. Værkbeskrivelsen virker omhyggelig, men flere elementer er ikke i overensstemmelse med hverken tilgængelige reproduktioner
eller undertegnedes hukommelse. Således synes der fx at være både en konkylie og et forklæde på
reproduktionen, som ikke nævnes i værkbeskrivelsen, mens andre elementer til gengæld hverken
ses eller huskes.
286 Den komplette adresse er: http://www.tate.org.uk/about/pressoffice/pressreleases/inagaddadavida_
02-03-04.htm – set d. 16.10.2006.

248

Konstruktive collager – fra 1920’ernes Surrealisme til Young British Artists

#74. Damien Hirst: The Pursuit of Oblivion, 2004. Vitrine i akryl og stål, vand, oksesider, kohoved,
rustfrit stålbord med slagteblok, stativ til kødophæng og kødkroge, kranium, ituslået spejl, pølser,
knive, skraldespand, styrthjelm, paraply, rustfri stålspand, vinflasker, et glas vand, piller, en stegepande, anatomisk modelhjerne, timeglas og levende fisk. 436 x 280 x 170 cm220

220 Originalcitat: “Acrylic and steel vitrine, water, sides of beef, cow’s head, stainless steel table with
butcher’s block, butcher’s rack and meat hooks, skull, broken mirror, sausages, knives, dustbin,
crash helmet, umbrella, stainless steel bucket, wine bottles, glass of water, pills, frying pan, anatomical model brain, hourglass and live fish” (Muir 2004, 110).
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er der malet indvoldslignende guirlander.
Disse er hos Hirst erstattet af kødkroge og
pølserækker, kadaveret af et egentligt kokadaver, paraplyen af en egentlig paraply
og manden, ja af ham er der blot et tandgrinende kranium tilbage. Kritikeren Adrian Searle påpeger, at Hirsts tendens til at
overdrive alt ses i det stempel, han har sat
på koen: “INRI 2004 D.S. Hirst” (jf. Searle
2004) – blot hvis nogen skulle overse referencen til Jesu korsfæstelse. En dyrekrop
ophængt i samme positur kan man i øvrigt
se på Louvre i Rembrandt Van Rijns Le
boeuf écorché/Slagtet okse, 1655.
Hermed er de kunsthistoriske referencer dog ikke udtømt. Ifølge Hirst var det
meningen, at installationen skulle være

#75. Francis Bacon: Painting, 1946

som et maleri af Magritte (jf. Cicelyn 2004, 242), og i Hirsts skitser til værket kan man se
direkte henvisninger til Magrittes berømte Le Thérapeute, 1936, hvor en siddende mand
med hat og stok i stedet for hoved og krop har et fuglebur halvt indhyllet i et kappelignende brunrødt klæde. Foran paraplyen
og oksesiderne havde Hirst i sine skitser
placeret et fuglebur med jakke og hat i et
dagligstue-interiør med en lænestol, standerlampe og kaffekop på armlænet. I en
anden skitse stod der ud for tegningen af
en paraply “Magritte/Bacon”. Den primære henvisning til surrealismen er i det
endelige værk blevet nedtonet til paraplyen
(skitser optrykt i Muir 2004, 77) – og mere
behøves ikke. Paraplyer uventede steder
er blevet ikonografiske surrealismereferencer: Dels forbindes de med Magritte,
#76. René Magritte: Les Vacances de Hegel, 1958

der har brugt dem i flere sammenhænge,
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mest kendt spændstigt opslået med et glas vand
balancerende på kuplen i Les Vacances de Hegel, 1958 [#76]. Dels indgår der, som tidligere
nævnt og diskuteret, en paraply i Lautréamonts
berømte sætning: “Smuk som [...] det uventede
møde mellem en symaskine og en paraply på
et dissektionsbord” (Lautréamont 1986, 194,
oversættelse revideret af CSP)287. En sætning,
der af Max Ernst blev kaldt indbegrebet af collage (se meget mere om dette i kapitel 1).
	Installationen er ved første blik som et
tværsnit ned i et havnebassin. Forskellige ting
har lejret sig sammen på bunden, og dog er det
hverken mudret eller rodet som i en havn: Kø-

#77. Damien Hirst: .
The Pursuit of Oblivion, 2004 (detalje)

det hænger på kødkroge. Vandet er klart, trods kødet i opløsning. Blandingen af ting er
uventet, men synes ikke tilfældig. Det er ordnet og ordentligt. Måske er det en af Magrittes
mænd med bowlerhat, der er faldet ned gennem himmelen, forbi husene, til han til sidst er
endt i et slagteri på bunden af havet. Faldet er uigenkaldeligt, spejlet er slået itu, og manden
ligger tilbage som afpillet memento mori, sammen med timeglasset som et lige så velkendt
vanitas-symbol. Paraplyen er det eneste, der stadig svæver. Formålsløs, omgivet af vand, ude
af stand til at yde beskyttelse, men også her smuk i sin nye uventede sammenhæng.
Hvordan relaterer dette sig til Magrittes maleri med paraplyen og vandglasset? Ma
gritte har selv udtalt om sit billede, at hans udgangspunkt var et ønske om at vise et glas
vand i et maleri på en måde, hvor det ikke ville være ligegyldigt, arbitrært eller svagt (jf.
Gablik 1985, 111). Og resultatet er slående. På en gang passer elementerne sammen og er
vidt forskellige – de forbinder sig. Paraplyen er formålsløs, så længe vandet er i sit glas, men
konstruktionen synes samtidig skrøbelig, fastfrosset i et tilbageholdt åndedræt. Glasset ville
nemt kunne vælte, paraplyen opfylde sit formål, forventningen udløses. Derfor er vandglasset signifikant hos Magritte. I dets balanceakt ligger hele spændingen. Fordi paraplyer normalt beskytter mod regn, forudsætter man umiddelbart, at væsken i glasset er vand, selvom
det lige så godt kunne være en hvilken som helst anden transparent væske. Hos Magritte
venter vi på, at glasset vælter, selvom det egentlig blot er en repræsentation (hvilket Ma
287	Originalcitat: “Beau comme [...] la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à
coudre et d’un paraplui!” (Lautréamont 2001, 234).
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gritte i mange andre sammenhænge har påpeget ved ud for et maleri, der ligner ét at skrive
ordet for noget andet). Det er bare noget, vi forestiller os. I Hirsts værk indgår der også et
glas vand – det nævnes eksplicit i værkbeskrivelsen, selvom det tautologisk ikke kan være
andet, anbragt under vandet som det er. Alligevel kan man surrealistisk nok se vandstanden i det [#77]. Som pendant til Magrittes leg med repræsentationsproblematikker påstår
Hirst altså i sin værkbeskrivelse, at noget er vand, selvom man logisk kan slutte, at det ikke
kan være det; indholdet må være noget tungere, eller der må være en form for membran
på overfladen. Man kan naturligvis også, i surrealismens ånd, vælge at tro på sine sansers
bedrag og se vandglasset som underfuld forekomst. Alligevel synes billedet ikke nær så
stærkt som Magrittes. Nedsænket i vand vil glasset altid indeholde vand. Selvom noget
andet illuderes, har glasset mistet sin funktion som afgrænsende beholder. Det er blot en
del blandt så meget andet, mens det hos Magritte gør hele forskellen.
Magrittes tableauer er statiske – vandet for altid fastholdt i sit glas, manden i sit fald
(eller sin himmelflugt). Hos Hirst er genstandene reelle og potentielt bevægelige, men her
venter vi ikke på noget. Iagttager blot det organiske kredsløb, hvor smukke fisk nipper til
ådsler i opløsning. Livet og døden er ikke blot repræsenteret, men indgår som bogstavelige
elementer. Hirst siger om de af sine værker, der involverer levende dyr (sommerfugle, fluer
eller som her fisk): “Jeg ønskede bare, at det skulle være virkeligt, du ved. Det er ikke en
repræsentation, det er rent faktisk en virkelig ting, og hvis du læser den metaforisk, så er det
for egen regning” (Cicelyn 2004, 116)288. Så enkelt er det næppe. I det øjeblik noget indgår
som en del af et kunstværk, er det ikke længere bare “sig selv”, men vil altid opfattes som en
del af værkets repræsentation. Det gælder også, hvis kunstneren sætter sin mor til at vaske
tøj på en udstilling eller selv indgår i værket. Således også med Hirsts fisk. Selvfølgelig er de
en repræsentation, trods deres bogstavelige og livlige præsens. Som Searle skriver, så stjæler
fiskene billedet fra det hele, og efter en tid glemmer man kunsten og det faktum, at vi alle
er kød (jf. Searle 2004). Searle er ikke begejstret for Hirst, hvilket fremgår af en lang række
af hans kunstanmeldelser, men selvom bundlinjen i hans anmeldelse nok egentlig er: dårlig kunst, pæne fisk, så er der en sandhed i, at vi som beskuere tenderer til at fokusere på
de smukke, levende fisk i en jagt på at glemme den korporlige endelighed, som værket også
smækker i hovedet på os. Fiskene formår dog ikke at gøre Hirsts værk til et stort positivt,
organisk kredsløb. I en tank med store mængder kød i opløsning overlever akvariefisk kun
qua iltmaskinens kunstige åndedræt. Glastanken er ingen evighedsmaskine. En strømaf288 “I just really wanted it to be real, you know. It is not a representation it is actually a real thing and
if you’re reading it metaphorically then that’s just you.” (Cicelyn 2004, 116).
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brydelse og det glasklare vand ville hurtigt forvandles til en plumret grød. Og netop værkets
accentuerede memento mori synes at være en at grundene til, at Hirst nok ser værket som
surrealisme, men ikke mener, at idéen bag det er helt fuldbragt (jf. Cicelyn 2004, 242).
Han siger (i vanligt upoleret talesprog) om sin forståelse af surrealismen:
Jeg tror, surrealisme nærmest er som en barnlig begejstring. Som om alt er muligt. Det er det, der er fedt ved Surrealisme. Hypotetisk er der ingen grænser,
hvilket er en fed situation at starte med. Nærmest som et barn. Der er opdagelser,
som bliver til undervejs, ligesom hummer-telefonen, den var bare en genial visuel ting. Den siger noget om kommunikation på alle mulige niveauer. Det er bare
at finde de ting, som du ikke forventer, som: hvad Er det bedste dumme ord? I
værket på Tate kaldes det The Pursuit of Oblivion (Jagten på glemsel) hvilket er en
slags meget mere negativt syn på surrealismen, det er som at have lyst til at tage
stoffer eller til at ændre måden, du ser på ting. Det kommer af ikke at kunne lide
den måde verden er. Jeg tror, Surrealismen i højere grad er en hyldest, men den
rummer også et mørke, hvor man leder efter... Man prøver at lade være med at
lave sammenhænge mellem ting. Man løber væk fra den måde, tingene virkelig
er, til en måde tingene kan være anderledes. Jeg var i virkeligheden interesseret i
den for det. Jeg mener, at den behøver at blive undersøgt. Jeg mener, at der i det
21. århundrede i dag er et virkeligt mørke, som folk, også unge mennesker, synes
at løbe væk fra noget. (Cicelyn 2004, 242-245)289

289	Originalcitat: “I think Surrealism is almost like a childish excitement. Like anything goes. That
is what is great about Surrealism. Hypothetically there are no limits, which is a great situation to
start with. Kind of like a child. There are discoveries that are found on the way, like the lobster
telephone, it was just a brilliant visual thing. It does say things about communication on all kinds of
levels. It is just finding those things that you don’t expect like: what Is the best stupid word? In the
piece at the Tate it is called The Pursuit of Oblivion which is a kind of much more negative view of
Surrealism, it is like wanting to take drugs or to change the way that you look at things. It is coming
from not liking the way that the world is. I think that Surrealism is more of a celebration but there
is darkness to it where you are looking for... You are trying not to make connections between things.
You are running away from the way that things really are to a way that things can be differently.
I was interested in it for that really. I think that needs to be explored. I think in 21st century today
there is a real darkness that people, even young people, seem to be running away from something.”
(Cicelyn 2004, 242-245).
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Den forskel Hirst, ser mellem sit værk og surrealisternes værker, ligger således primært
i ‘sindstilstanden’: Mens Hirst – i lighed med undertegnede – ser surrealisternes værker
som grundlæggende optimistiske, som udtryk for en nærmest barnlig begejstring, som en
hyldest til verden og tro på, at ting kan forbinde sig, så fremstår hans eget værk langt mere
negativt. I titlen The Pursuit of Oblivion er der mere på spil end blot en henvisning til
kønne fisks evne til at få os til at glemme vores endelighed, som tidligere antydet af Searle.
Dette ville være den optimistiske udlægning, og Searles umiddelbare reaktion på værket
og udstillingen overordnet var da også: “Dette er sjovt” (Searle 2004)290. Sjovt er det måske ved første blik, men ved længere granskning er det alt andet. For den ironi, man kan
indlæse i symbolernes overtydelighed – kraniet, timeglasset, det korsfæstede kadaver etc.
– er ikke blot ironi. I det aktuelle værk synes ikke mindst titlen, The Pursuit of Oblivion, at
understrege dette. Og titler må og skal indgå i den samlede vurdering af et værks udsigelse,
jf. diskussionen af titlers funktion i kapitel 1. De er en væsentlig og integreret del af værket,
også ifølge Hirst, der gang på gang fremhæver titlernes betydning og efter eget udsagn sætter titlernes ord og værkets øvrige genstande sammen som collage (sic!) (jf. Cicelyn 2004,
123). Han siger i et interview med Gordon Burn, at “titlen forklarer en idé på samme måde
som en kunstgenstand gør det” (Hirst 2001a, 19)291, og senere i et interview med Mirta
D’Argenzio: “Titlerne er bare en verbal måde at gøre det, som visuelt sker i skulpturen”
(Cicelyn 2004, 122)292. Disse udsagn er helt i tråd med surrealisterne, der heller ikke skelnede strengt mellem visuelle og tekstuelle virkemidler,293 men også mente, at de var i stand
til at formidle det samme (se kapitel 1, herunder også forholdet mellem Ernsts collager og
hans elaborerede titler).
Titlen The Pursuit of Oblivion er sammenfaldende med titlen på bogen The Pursuit
of Oblivion: A Global History of Narcotics, 2002, af Richard Davenport-Hines. DavenportHines argumenterer her for anti-narkotikalovgivningens ineffektivitet og demonstrerer, at
ethvert forsøg på at håndhæve bestemte forbud har resulteret i større narkoprofitter og
større narkorelateret kriminalitet. Samtidig påpeger han, at narkotikapolitikken laves af
290	Originalcitat: “This is fun” (Searle 2004).
291	Originalcitat: “the title explains an idea in the same way a piece does.” (Hirst 2001a, 19)
292	Originalcitat: “The titles are just a verbal way to do visually what happens in the sculpture.”
(Cicelyn 2004, 122).
293 Ligesom surrealisterne ønsker Hirst heller ikke at lade sig begrænse til et bestemt udtryk, men
opererer inden for mange genrer, heriblandt collage, maleri, skulptur og installation, og valgte efter
eget udsagn Goldsmiths, fordi de, i modsætning til mange andre kunstskoler, havde en linje, der
ikke skelnede mellem maleri og skulptur (jf. Hirst 2001a, 18).
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“idealister, der ikke kan goutere, at brugen af stoffer ofte reflekterer et andet sæt menneskelige idealer: menneskelig udviklingsevne, længslen efter et perfekt øjeblik, den fred der
kommer af glemsel” (Davenport-Hines 2002, xiv)294. Titelsammenfaldet er næppe tilfældigt. Piller og vinflasker indgår som nævnt også i Hirsts installation, og i det ovenstående
citat om surrealismen knytter Hirst selv brugen af narkotiske stoffer og alkohol til en jagt
på glemsel, til at løbe væk fra verden, som den er – en flugt Hirst mener, at han og hans
generation tager.
Surrealisterne ønskede også at se verden på en ny måde og brugte også af og til alkohol og euforiserende stoffer som middel til dette, men de blev i deres virke drevet af en
utopi om noget andet og bedre og af en tro på, at de selv kunne være med til at ændre
verden. Hirst har ingen utopi, intet endemål. Han vil bare væk. En flugt, der i sidste ende
vil kunne føre til dødens ultimative glemsel. Ud over værkets eksistentielle påmindelse
om livets flygtighed – måske ligefrem iblandet en egentlig dødslængsel – bliver det dog
også en kritisk påpegning af flugten. For Hirsts værk er ikke ren negativitet. The Pursuit
of Oblivion er ikke bare glemsel, men (paradoksalt nok) også et sted for hukommelsen, for
historien. Den store glastank giver os beredvilligt et kig – skarpt og klart som et maleri af
Magritte – på Rembrandt, Magritte og Bacon fastholdt, sammenstillet og forenet. På den
vis er forskellen ikke stor til den nostalgi, vi så i Hirsts første skrotcollager. Davenport-Hines
indleder sin bog, The Pursuit of Oblivion, med et citat af Paul Valéry angående historien:
Historie er det farligste hjernespind, som sindets kemi har produceret. Dens
egenskaber er velkendte. Den får folk til at drømme, beruser dem, fremkalder
falske minder, overdriver deres afspejlinger, holder gamle sår åbne, plager deres hvile, indgyder dem storheds- eller forfølgelsesvanvid, og gør nationer bitre,
stolte, ulidelige og forfængelige.
Historie kan retfærdiggøre, hvad man måtte ønske. Den lærer os absolut intet, for den indeholder og giver eksempler på alt. (Davenport-Hines 2002, vi)295
294	Originalcitat: “idealists who cannot appreciate that the use of drugs often reflects other sets of human ideals: human perfectibility, the yearning for a perfect moment, the peace that comes from
oblivion” (Davenport-Hines 2002, xiv).
295	Originalcitat: “History is the most dangerous concoction the chemistry of the mind has produced.
Its properties are well known. It sets people dreaming, intoxicates them, engenders false memories,
exaggerates their reflexes, keeps old wounds open, torments their leisure, inspires them with megalomania or persecution complex, and makes nations bitter, proud, insufferable and vain. History
can justify anything you like. It teaches strictly nothing, for it contains and gives examples of everything” (Davenport-Hines 2002, vi).
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Ifølge Valéry tilbyder historien os altså ikke sandheden, for den tilbyder os hvadsomhelst. I
overensstemmelse med dette ønsker Hirst heller ikke at belære os. Han søger ikke Sandheden, men det nostalgisk berusende, drømmegenererende; “det perfekte øjeblik”, som Davenport-Hines skrev som et af idealerne bag brugen af stoffer. Netop historiens ødselhed,
dens hvadsomhelst, giver rum for skæve forbindelser. Hirst tror på surrealisternes evne til at
få ting til at hænge sammen. På kunstens evne til at få os til at se, og han priser readymades
fra Duchamp til Warhol og Koons for at kunne dette. Som han siger, så tager Koons og
Warhol en støvsuger eller en dåsesuppe og gør den til en diamant:
Du ser det bare for første gang, og det er vidunderligt smukt, og det er forbløffende. Men det er mere end det. Det indfanger virkelig den offentlige bevidsthed, på
grund af hvad en Koons repræsenterer. Det er hummeren på telefonen. Når du
forstår det ret, når du én gang har sat det der, så kan det aldrig gå tilbage. Det er
Picasso-cykelsadlen med styret. Du er måske ikke klar over det, men du kan ikke
sætte dig op på en cykel uden at tænke på en tyr. Hvis du ved noget om kunst, så
kan du bare ikke. Du nusser omkring med ting. Ting forbinder sig fandeme bare.
(Hirst 2001a, 162-163)296
Således ser Hirst alligevel mere positivt på historien end Valéry. Det er for Hirst
muligt at skabe forbindelser, der holder, og som afspejler og afspejles i den offentlige bevidsthed. Den måde, tingene forbinder sig på, er netop, hvad collage
handler om – i det mindste i den surrealistiske udgave: At ændre vores syn på
verden ved at få heterogene elementer til at hænge sammen. At trække dem ud af
anonymiteten og lade dem blive diamanter. Strålende, varige. Skønheden er som
det uventede møde mellem en paraply og en flået okse i en vandtank. Heterogene elementers uventede møde på et uventet sted. Det er netop den konvulsiviske
skønhed, som Hughes og Rogers i et af de indledende citater så som link mellem
Hirst og surrealismen. Den konvulsiviske skønhed, som trods pessimismen giver
The Pursuit of Oblivion en gnist af livsduelighed.

296	Originalcitat: “You just see it for the first time, and it’s gorgeous and it’s amazing. But it’s more than
that. It’s genuinely tapping the public consciousness, because of what a Koons represents. It’s the
lobster on the telephone. When you get it right, once you put it there, it can never go back. It’s the
Picasso bike seat with the handlebars. You might never realize it, but you can’t get on a bike without
thinking of a bull. If you know anything about art, you just can’t. You fiddle about with things.
Things just fucking connect.” (Hirst 2001a, 162-163).
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Rekonstruktiv assemblage
– læsning af The Hat Makes the Man (after Max Ernst)
Et andet eksempel på Hirsts fascination af collage og samtidig en eksplicit surrealisme
reference er værket The Hat Makes the Man (after Max Ernst), der ligesom The Pursuit of
Oblivion er fra 2004, og ligeledes blev vist på udstillingen In-A-Gadda-Da-Vida på Tate,
2004. Værket er en stor 3D pastiche (209 x 365,4 x 300 cm) over en af de mest berømte af
Ernsts collager, der bærer samme titel, dog på fransk og tysk.
	Inden en nærmere analysere af Hirsts skulptur, skal vi se lidt nærmere på dens forlæg,
der også har været nævnt i Chapman-delen af dette kapitel. Ernsts C’est le chapeau qui fait
l’homme (le style c’est le tailleur), 1920 [#78], er både en collage og en overmaling: Papiret,
som billedet er lavet på, var oprindelig en hattereklame, og Ernst har overmalet en del af
reklamens hatte, ladet andre være synlige og har desuden også indklistret nogle billeder af
hatte.297 Endelig har Ernst malet farvede felter mellem hattene og har skrevet en titel/tekst
direkte på billedet, i hvilken de organiske, falliske hattesøjler bl.a. kaldes “dækfrøede stabelmennesker” (jf. kapitel 1 om Ernsts overmalinger og brug af titler).
Uden at være en nøjagtig gengivelse har Ernsts collage forlæg i en assemblage, som
han lavede i Køln og udstillede på Dada-Vorfrühling i 1920. Titlen på assemblagen var ein
lustgreis vor gewehr schützt die museale frühlingstoilette vor dadaistischen eingriffen (l‘état
c‘est MOI!) (jf. Spies 1975b, 171), og assemblagen, der siden er blevet ødelagt, findes i dag
kun i utydelig fotografisk gengivelse, hvor den ser ud til at bestå af et enkelt „stabelmenneske“, der i højere grad er opbygget af træ og blandede materialer end af hatte. Størrelsen
er ubekendt.
Hirsts The Hat Makes the Man (after Max Ernst) er gennemgående tro over for Ernsts
collage – farverne er ikke fuldstændigt de samme, men ellers er kompositionen direkte
sammenlignelig, når man naturligvis ser bort fra størrelsen og adaptionen fra 2D til 3D
[#79]. Hirsts benytter således samme type traditionelle herrehatte som dem, der er afbildet
hos Ernst, og i tråd med brugen af objet trouvé i såvel surrealisternes som i Hirsts tidlige
collager er de farvede felter, som Ernst har indsat mellem herrehattene, hos Hirst repræsenteret vha. affaldstræ. Malingen skaller af, sømmene er rustne. Det er tydeligvis træ fra
gamle døre, der er blevet brugt. Men denne bricolage af forhåndenværende materialer er
en imponerende trompe l’œil. Ligesom brødrene Chapman snyder os med deres materialebrug, således også Hirst, hvilket et blik på museumsskiltet afslører: Som materiale står

297 Stabelen af hatte i collagens venstre side er indklistret (jf. Spies 1991a, 58).
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#78. Max Ernst: C’est le chapeau qui fait l’homme, 1920. Den fulde inskription på billedet er: .
bedecktsamiger stapel-mensch nacktsamiger wasserformer (”edelformer”) kleidsame nervatur
auch !umpressnerven! (c’est le chapeau qui fait l’homme) (le style c’est le tailleur)

#79. 	Damien Hirst: The Hat Makes the Man (after Max Ernst), 2004
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der “akrylmaling på bronze”, intet andet. Hele skulpturen er lavet i bronze – elementerne
er ikke gamle, brugte, tilfældigt fundet og sammensat. Det er tværtimod én stor forarbejdet blok. Omhyggeligt støbt og bemalet. I stedet for tilfælde og automatisme er dette en
overlagt og styret proces, en omhyggelig genskabelse af det (påstået) spontane. Måske en
påstand om, at surrealisternes collager næppe var så tilfældige endda: Støbt i bronze understreges det, at det kun er en illusion, hvis assemblagen virker tilfældigt sammensat.
Men det er ikke hele historien, kun det endelige produkt. Inden det blev til en bronzeskulptur, lavede Hirst hele assemblagen med døre og rigtige hatte – bricolage i bogstavelig forstand – ligesom også Ernst startede med en assemblage. Hirst får ellers ofte støbt
sine bronzeskulpturer på baggrund af tegninger, men The Hat Makes the Man (after Max
Ernst) har han selv lavet i fuld størrelse først, og hans medarbejdere har så kopieret originalen (jf. Cicelyn 2004, 235). Brugen af gamle døre i The Hat Makes the Man (After Max
Ernst) må ses som udtryk for den nostalgi, vi også så i Hirsts første Schwitters-inspirerede
collager. Hirst kunne have fortolket de farvede felter mellem hattene i et nyere materiale,
men i stedet vælger han dele af gamle døre, der ikke finder direkte belæg i Ernsts collage,
men som er – eller giver udtryk for at være – et materiale, han lige havde ved hånden, og
som kunne have været fra 1920. Ligeledes vælger han filthatte af en type, der var mere
gængse dengang end nu. Searle skriver om Hirsts værk, herunder om hattes betydning:
Den beskedne lille Ernst-tegning, med sine indklistrede hatte, var en lille spydighed mod konformiteten. I dag er en hat selvfølgelig et tegn på, at bæreren enten
er en glødende antikonformist eller et fæ, mens en sådan imponerende bronzestøbning er et tegn på, at en kunstner er dyr. (Searle 2004)298
Searle har naturligvis ret i, at hatte har ændret betydning fra 1920 til i dag, men jeg vil
mene, at værkets historiske reference og forankring er så stærk, at man normalt vil opfatte
hattene som gammeldags, som levn fra en anden tid (som hvis man så dem i en film eller et
teaterstykke, hvis handling var henlagt til 1920), snarere end man vil fortolke dem i en nutidig kontekst. I Hirsts værk er der er ikke tale om en modernisering, en “bringing up to date”,
men snarere om nostalgisk troskab over for den oprindelige collage og for de idéer om objet
trouvé, der lå bag. Derfor måske også de ændrede farver i forhold til Ernsts forlæg. Hirsts
døre er primært hvide, som så mange døre i dag. Det er sjældent, at man har døre i rød, gul,

298	Originalcitat: “The modest little Ernst drawing, with its collaged hats, was a small jibe at conformity. Now, of course, a hat is a sign that the wearer is either a flamboyant nonconformist or a nincompoop, while such impressive bronze-casting is a sign that an artist is expensive.” (Searle 2004).
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grøn, blå, orange, sort og cerise lige ved hånden
(som værket ellers ville kræve), og Hirst har flere
gange udtalt, at det aldrig har fungeret for ham at
male de farver, han mangler, på sine collager. Han
har ledt efter et blåt objekt, hvis han manglede noget blåt. Når han i stedet har prøvet at male farven
på, har han ødelagt collagerne – elementerne syntes ikke længere at være selvstændige ting, som da
han fandt dem (jf. Hirst 2001a, 122, 124).

#80. Sherrie Levine: Fountain (after
Marcel Duchamp: A.P.), 1991

Hirsts værk er ikke blot en genskabelse, men også en fortolkning og kommentar. Trods
motivsammenfaldet virker Ernsts undseelige collage (35,6 x 45,7 cm) helt anderledes end
Hirsts monumentale skulptur (209 x 365,4 x 300 cm). Ernsts collage var et efemert værk
af tarvelige hverdagsmaterialer, og så alligevel ikke mere efemert, end at det nu hænger på
MoMA og findes i utallige reproduktioner. Hirst fastslår den status, Ernsts collage har fået,
ved at genskabe den spektakulært i bronze. Bronzen gør bogstavelig talt værket varigt (mere
om dette senere), samtidig med at bronzen, ved at være en af den ‘finere kunsts’ traditionelle materialer, fastslår dets status som autonomt værk. Unikt, organisk, sammenhængende
og dyrt. Ikke en avantgardistisk protest mod kunstinstitutionen, men såvel bevidst om som
forankret i denne. Hvilket i øvrigt er helt på linje med Sherrie Levines genskabelse af Duchamps pissekumme i bronze: Fountain (after Marcel Duchamp: A.P.), 1991 [#80]. Det er
en påpegning af avantgardens kunsthistoriske betydning, ikke som oprør, men som en fælles og aktuel referenceramme uden hvilken kunsten ikke ville være den samme. – Avantgardens fallit og betydningstømning, ville mange sige. Men ikke udelukkende. I værket er
der naturligvis en ironi i forhold til den autentiske readymade, eller måske rettere en ironi
i forhold til det publikum, der er så forvænt med readymades, at det chokeres, når et værk
viser sig ikke at bestå af tarvelige hverdagsmaterialer, men rent faktisk er støbt i bronze (jf.
også Chapman-brødrenes Death I). For Hirst er ikke som sådan modstander af readymades. Som vi har set i The Pursuit of Oblivion og skal se meget mere af i det følgende, så
benytter han sig ofte selv af readymades og hylder dem og Duchamp ved flere lejligheder.
Han siger fx:
[...] at sætte et skide toilet ind på et galleri er fantastisk. Det er ligesom, hvis et træ
vælter på din grund, eller i din gade, så synes det...større. [...] Du lægger aldrig
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mærke til det, indtil det vælter. Kunstnere gør det. De tager ting og de placerer
dem foran dig, men ude af kontekst. Ting du kender. (Hirst 2001a, 72)299
I The Hat Makes the Man (after Max Ernst) bliver det et af avantgardens kerneværker,
der selv får denne behandling. Det bliver placeret foran os, ikke som egentlig readymade,
men som bearbejdet plagiat. I Theorizing the Avant-garde skriver Murphy, at den historiske
avantgarde intervenerer ved at destabilisere de (arbitrære) diskurser, der organiserer og ordner virkeligheden. Den genskriver bevidst den diskursivt konstituerede verden og undergraver dens dominerende billeder og retorik. Herved produceres en indsigt, som bliver paradigmatisk i postmodernismen: at man altid allerede er indviklet i en konstant cirkulation
af tegn, billeder og diskurser, at der ikke er et punkt uden for, som man kan placere sig i.
Også postmodernismens brug af pastiche og parodi forholder sig til denne allerede-skrevne
verden (jf. Murphy 2003, 259-63). Denne indsigt kan forstås som en gennemgribende resigneret relativering, men den kan også tolkes mere konstruktivt. Surrealisterne hyldede
Lautréamont for at have sagt: “Plagiatet er nødvendigt. Fremskridtet implicerer det. [...]
For at være lavet godt skal en maksime ikke korrigeres. Den skal udvikles” (Aragon 1965b,
59)300 (se kapitel 1). Hirst synes at lægge sig efter dette i bevidst erkendelse af plagiatets
nødvendighed. Som den står der på sin piedestal af rå træpaller er The Hat Makes the Man
(after Max Ernst) ikke bare en negering eller underminering af Ernsts collage. Tværtimod
får den os i surrealismens ånd til at se virkeligheden på en ny måde.

299	Originalcitat: “[...] to put a fucking toilet in a gallery is fantastic. It’s, like, if a tree falls down on your
land, or in your street, it looks...bigger. [...] You never notice it until it falls down. Artists do that.
They take things and they place them in front of you, but out of context. Things you know.» (Hirst
2001a, 72).
300	Originalcitat: “Le plagiat est nécessaire. Le progrès l’implique. [...] Une maxime, pour être bien
faite, ne demande pas à être corrigée. Elle demande à être développée” (Aragon 1965b, 59) Citeret
af Aragon i “La Peinture au défi”, 1930.
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Kunst, liv og medicinsk videnskab
Meget af Hirsts kunst (og hans ofte skandaløse livsførelse) er en videreførsel af den efterhånden gamle avantgardebestræbelse på at nedbryde grænsen mellem kunsten og livet.
Det ser man bl.a. i en lang række værker, fra slutningen af 1980’erne til i dag, hvor Hirst
arbejder med medicinske temaer og præparater. Disse værker rækker fra obduktionsborde
(Adam and Eve (Banished from the Garden), 1999) eller et helt apotek (Pharmacy, 1992)
[#86] som readymade installationer, anatomiske modeller i enorm forstørrelse (Hymn,
1999, Sensation, 2003), døde dyr i formaldehyd, sommetider i skiver som man kender
dem fra anatomiske samlinger (eksempelvis en skiveskåret ko: Some Comfort Gained from
the Acceptance of the Unherent lies in Everything, 1996), vitrineskabe fyldt med medicin
– sommetider i deres velkendte pilleglas og æsker (Holidays, 1989) [#81], sommetider
hundredvis af enkeltpiller omhyggeligt lagt på række på hylder (Infinity, 2001), satirisk spil
med medicinsk emballages velkendte ikonografi (The last supper, 1999), minimalistiske
spot paintings, der som titler bærer navne på
medicinske præparater, til bogen Theories,
Models, Methods, Approaches, Assumptions,
Results and Findings, 2000, der består af en
blanding af Hirsts værker og videnskabelige
medicinske artikler. De her nævnte værker
er blot eksempler, under de forskellige kategorier findes mange flere. I det følgende vil
blandingen af kunst, liv og medicinsk videnskab i en række af disse værker blive fremvist,
analyseret og diagnosticeret i en bestræbelse
på at afdække Hirsts brug og bearbejdning af
readymades og forholdet mellem kunst og liv
– med det potentiale for politisk intervention,
dette indebærer.

#81. Damien Hirst: Holidays, 1989

Medicinske readymades – piller og præserverede dyr
I bogen Theories, Models, Methods, Approaches, Assumptions, Results and Findings, 2000,
indgår der side om side fotos af Hirsts egne værker, tekster om hans værker, digte af fx T.S.
Eliot og 14 illustrerede videnskabelige artikler fra Journal of Clinical Forensic Medicine.
De videnskabelige artiklers figurer, tabeller og dokumenterende fotos af fx sår, strangule-
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ringsmærker og brændte lig indgår på lige fod (og med fortløbende nummerering) med
Hirsts ofte tilsvarende kliniske og/eller morbide værker. Der skelnes ikke mellem virkelige
retsmedicinske fotos af knogler og Hirsts skeletter, mellem billeder af gerningssteder og
Hirsts bokse med mere eller mindre blodplettede interiører, eller mellem billeder af virkelige menneskers tragiske endeligt og Hirsts Adam and Eve (Banished from the Garden),
1999, hvor en kvinde- og en mandedukke ligger dækket af lagener på dissektionsborde,
omgivet af rester af fordærvet kød og readymades hentet ud af lighuset, som fx skalpeller,
kødsave.301 En mand, der iklædt hvid kittel, maske for munden, hårnet og gummihandsker
kigger i et mikroskop, antages at være en af retsmedicinerne, men viser sig at være et foto
af en naturalistisk Hirst-installation – A Way of Seeing, 2000.302 Titler og dimensioner på
kunstværkerne er diskret nævnt i billedteksterne, men kun ved et kig på værkfortegnelsen
bagerst i bogen kan man sikre sig, hvad der er kunst, og hvad der er videnskab, hvad der
er kunst, og hvad der er liv. Ydermere er der i den indledende artikel om Hirst af Gordon
Burn (“The Hay Smells Different to the lovers Than to the Horse”) inkorporeret ægte
videnskabelige fotos og diagrammer, mens en anden artikel om Hirst (“Revealing Reality
Within a Body of Imaginary Things”) adskiller sig ved at være trykt på en anden farve
papir end resten. Denne artikel er til gengæld skrevet af Dr. George Poste,303 som er leder
af Biodesign Instituttet på Arizona State University, og som foruden essayet om Hirst har
366 hits på sin publikationsliste – de fleste af dem videnskabelige artikler om bioteknologi.
Den kunsthistoriske artikel er således skrevet af en mediciner; endnu et forsøg på at blande
kunstens og videnskabens domæner, endnu et forsøg på at nedbryde grænserne.
En parallel til denne domæneblanding kan dels ses i surrealisternes collager, hvor
bl.a. Max Ernst ofte bruger udklip fra videnskabelige magasiner (det kan fx være botaniske
illustrationer eller tekniske tegninger), dels (og med overlapning) i patafysisk inspireret
kunst, der præsenterer sig selv som neo- eller pseudovidenskab. Patafysikken er videnskaben for det enkeltstående, for undtagelsen, og blev opfundet af Alfred Jarry i slutningen af
1800-tallet. Siden fik patafysikken stærk opbakning af ikke mindst surrealisterne, men også
kunstnere som Joan Miró, Asger Jorn og Jean Dubuffet var involverede i den patafysiske
bevægelse, der grundlæggende forsøger (den eksisterer stadig) at underminere og komme

301 Se også Adam and Eve. Together at last, 2004, hvor en knoglehånd stikker ud under lagenet.
302	I den oprindelige installation åndede den naturalistisk udførte mand, han var et mekanisk tableau
vivant.
303 Se Postes publikationsliste på: http://www.biodesign.asu.edu/assets/pdfs/poste_published_works.pdf.
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med et (humoristisk) alternativ til den gængse, generelle, rationelt funderede videnskab (jf.
Paldam 2006). Hirsts medicinskabe finder i øvrigt en direkte parallel hos den amerikanske
surrealist Joseph Cornell, der som Hirst
også ynder at udstille fundne objekter i
bokse og bag glas. Blandt Cornells bokse
er der et vitrineskab med små apotekerglas indeholdende diverse substanser,
der giver mindelser til gamle apoteker før
den moderne medicinalindustri [#82].
Skabet er fra 1943 og uden titel, men
det går – i lighed med et af Hirsts værker
– under titlen Pharmacy [#86].
Trods anstrengelserne for at nedbryde grænsen mellem kunsten og videnskaben lykkes denne nedbrydning
dog (heller) ikke for Hirst. Vi ser stadig
bogen Theories, Models, Methods, Ap-

#82. Joseph Cornell: uden titel (Pharmacy), 1943

proaches, Assumptions, Results and Findings som en bog om Hirst og som hans
forsøg på at blande kunst og videnskab,
og vi ser stadig hans medicinskabe som
kunst, hvad deres priser på kunstmarkedet også vidner om. Og selvom værket
Pharmacy grundlæggende var et apotek,
der blev udstillet som readymade, og derfor lignede et apotek så meget, at adskillige folk forvirret spurgte, hvor de kunne
finde Hirst-udstillingen, da de kom ind i
den i New York (jf. Cicelyn 2004, 110), så
var det stadig et kunstværk, man kunne
ikke købe medicin derinde, og nu er det
en del af Tates samling.304 Hirst er selv

#83. Marcel Duchamp: Pharmacie, 1914 (1945 replica)

304 Hirst har en overgang (1988-2003) også lavet en restaurant under navnet Pharmacy, hvor alt inventar
var præget af apotekertemaet – altså en anden form for kommerciel sammenblanding af kunst og liv.
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bevidst om dette, som han siger: “Jeg vil have, at kunst skal være liv, men det bliver den
aldrig” (Hirst 2000, 19)305.
Hirsts forsøg på at blande kunst og liv bygger primært på hans brug af readymadematerialer, en strategi som har været kendt siden Marcel Duchamp. Dengang en pissekumme og en flaskeholder, nu en smertestillende pille og en kødsav. Forskelligt, men dog
det samme, kunne man sige. Rent faktisk har Hirsts spot paintings og medicinske arbejder
bogstavelig reference til en af Duchamps første readymades Pharmacie, 1914 [#83], der er
et kommercielt tryk af et vinterlandskab, signeret af en ukendt kunstner, hvorpå Duchamp
har malet to små figurer, der ser ud som farvede prikker, og som for ham repræsenterede
de farvede medicinflasker, man på den tid kunne se i apotekervinduer (jf. www.tate.org.uk
– beskrivelse af Hirsts Pharmacy). Som bekendt tager Hirst både farveprikkerne, apotekertemaet og readymaden til sig, men Hirsts og Duchamps brug af readymades adskiller sig
alligevel på flere punkter. Murphy skriver om Duchamps Fountain:
Den umiddelbare “meningsløshed” i kunstobjekter som Duchamps “fountain”
er knyttet til montagens tilsvarende gådefulde egenskaber (idet montagen også
ofte mangler enhver tydelig “intention” eller eksplicit sammenhængende mening, som vil kunne sammenknytte dens individuelle dele). Målet med en sådan meningsløshed er tydeligvis at negere specifikke forventninger og således at
afsløre kunstinstitutionens tilstedeværelse som kunstens skjulte kontekst og som
forhåndsbetingelsen for dens foruroligende effekt. Disse avantgardeformer bliver som konsekvens heraf afsløret som helt igennem meningsfulde på et andet
niveau, nemlig på et metaæstetisk niveau, hvor kunst praktiserer selvkritik og
reflekterer over sine egne mulighedsbetingelser. (Murphy 2003, 24-25)306
Murphy ser her, som Bürger og mange med ham, readymades og montager som meningsløse på det indholdsmæssige, semantiske plan, og kun meningsgivende på det metaæstetiske,

305	Originalcitat: “I want art to be life, which it never will be” (Hirst 2000, 19).
306	Originalcitat: “The apparent “meaninglessness” of art-objects such as Duchamp’s “fountain” is
linked to the similarly enigmatic quality of the montage (which also frequently lacks any obvious
“intention” or explicit unifying meaning as a mode of joining its individual components). Clearly
the goal of such meaninglessness is to negate specific expectations and so reveal the presence of
the institution of art as its hidden context and as the pre-condition for its unsettling effect. These
avant-garde forms are consequently revealed to be entirely meaningful at another level, namely at
the meta-aesthetic level, where art practices self-criticism and reflects upon the conditions of its
own possibility.” (Murphy 2003, 24-25).
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institutionskritiske plan. Der er ingen tvivl om, at Duchamps readymades var institutionskritiske, men accepterer man overordnet dette avantgardesyn, så må Hirsts neoavantgardistiske værker næsten pr. automatik opfattes som indholdstomme, da hans readymades end
ikke er i opposition til kunstinstitutionen, men – jf. også Bürgers kritik af neoavantgarden
– er integrerede dele af denne. Det er netop denne opfattelse af avantgarden og neoavantgarden, der er opponeret mod i de foregående kapitlers genlæsning af den historiske avantgardes surrealistiske collager. En genlæsning, der også får konsekvenser for opfattelsen
af postmodernisme og neoavantgarde, uden at dette betyder, at postmodernistiske værker
nødvendigvis er meningsgenererende, blot fordi surrealisternes collager til dels var det.
Men ser man Hirsts værk i forlængelse af hans surrealistisk inspirerede collageopfattelse,
som vi så udfoldet i analyserne af The Pursuit of Oblivion og The hat makes the man (after
Max Ernst), hvor Hirst plæderer for, at tingene forbinder sig, og for at readymades virker
som bevidstgørende øjenåbnere, så åbnes der også helt andre muligheder for forståelse af
hans readymades end Murphy m.fl. levner rum for.
Selvom der er en forskel på industrielt fremstillede readymades og de ‘readyshaped’
dyr, Hirst bruger i sine formaldehydfyldte akvarier, er det nye i Hirsts brug af virkelighedsfragmenter ikke primært, hvad han udstiller, det nye er det budskab, han prøver at
formidle. Med sine piller, kødsave og konserverede dyr prøver han at sige noget om livet,
prøver at give beskueren en bestemt erkendelse. Hans readymades forsøger netop ikke, som
Murphy skriver, at “negere specifikke forventninger”. Tværtimod, når Hirst fx udstiller en
haj og ikke en delfin, så skyldes det hajens helt bestemte konnotationer, som han ønsker at
aktivere hos beskueren:
Jeg kan lide idéen om en ting til at beskrive en følelse. En haj er skræmmende,
større end du er, i omgivelser, der er ukendte for dig. Den ser levende ud, når den
er død og død ud, når den er levende. Og den kan slå dig ihjel og æde dig, så der
er en morbid nysgerrighed forbundet med at se på dem. Jeg kan lide idéer om at
prøve at forstå verden ved at tage ting ud af verden. (Hirst 1997, 285)307
Det er lige for. For lige for, vil nogen mene. Alle dyrene i formaldehyd går samlet under
titlen Natural History, en titel også Max Ernst havde en samling værker under. Ernsts

307	Originalcitat: “I like the idea of a thing to describe a feeling. A shark is frightening, bigger than you
are, in an environment unknown to you. It looks alive when it’s dead and dead when it’s alive. And
it can kill you and eat you, so there’s a morbid curiosity in looking at them. I like ideas of trying to
understand the world by taking things out of the world.” (Hirst 1997, 285).
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#84. Damien Hirst: The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, 1991

Histoire Naturelle308 bestod af frottager – virkelighedens subjektiverede blyantsaftryk på
papir; abstrakte eller utydelige aftegninger af fx et blad – der blev hyldet af Ernst selv som
en ækvivalent til collage og automatskrift (se kapitel 1), men som for beskueren ofte synes
undseelige og svært begribelige. Hirsts Natural History er som antydet helt anderledes tilgængelig: Hajen og de andre dyr i formaldehyd synes at have næsten overtydelige budskaber og repræsenterer hver – ikke mindst i sammenhæng med deres titler – et eksistentielt,
psykologisk tema. For hajen, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone
Living, 1991 [#84], er det groft sagt dødsangsten og -fornægtelsen, for lammet (Away from
the flock, 1994) den grundliggende ensomhed (også i religiøs forstand)309, for den tværdelte
ko og kalv (Mother and child divided, 1993) er det tabet, og for den tværdelte gris (This Little
Piggy Went to Market. This Little Piggy Stayed at Home, 1996) splittelsen. Dyrene synes at
lægge op til en én til én oversættelse, og det kan forekomme en kende for banalt for den oplyste museumsgæst. Enkelheden fortolkes som plathed, hjulpet på vej af populærkulturelle
associationer som Dødens Gab eller Motorsavsmassakren. Det populærkulturelle kendes
308	Også i en af Cornells bokse indgår ordene Histoire Naturelle. I låget på boksen er der således indklistret udklip med følgende ordlyd: L’Egypte de Mlle Cleo de Merode, cours élémentaire d’histoire
naturelle foruden en seddel med den håndskrevne inskription “Joseph Cornell 1940”.
309 Som Peter Brix Søndergaard har bemærket, refererer Hirsts får til den prærafaelitiske maler William Holman Hunt (1827-1910), hvis malerier Dali desuden var meget interesseret i.
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naturligvis også fra popkunsten og er herigennem for længst accepteret i kunstverdenen.
Men essensen i Hirsts værker synes ikke at være en påpegning – kritisk eller affirmativ – af
masseproduktion og konsumkultur. Ligesom det ironiske anstrøg, de har, heller ikke synes
at være det. Det er noget af det, der virker provokerende ved dem. Hirsts væker står der og
mener samtidig med, at det, de mener, måske er for lidt, for gennemskueligt, for oplagt og
restløst. Det er ikke, hvad et dannet kunstpublikum normalt forbinder med god kunst.
	Og så sker der alligevel noget i det konkrete møde med værket. Titlen This Little
Piggy... er et citat fra et børnerim, hvor man legende tæller barnets fingre eller tæer, og
det indre billede af den lille søde “tå-grisling” kontrasteres voldsomt af det store halverede
svins pågående og afsjælede kropslighed. Mødet mellem værk og titel gør det velkendte
og uskyldige chokerende unheimlich. Det er en makaber og morbid sort humor, som også
genfindes i Mother and child divided og giver dem brod. Enkelheden er ikke bare banalitet.
Tilsvarende når man går ned langs hajens 6,30 meter lange formaldehydfyldte akvarium:
her er hajen er præcis så stor og uhyggeligt hajagtig, som vi kender den fra film, og så
virker det rent faktisk. Selvom vi alle tænker det samme, så virker det. Hirst siger selv i et
interview i forbindelse med Venedig Biennalen 2007: “Jeg kan faktisk bedre lide det, hvis
det er indlysende. Hvis du kan tage en kliché og ændre den en lille smule, så er du der. [...]
[K]licheer er kun klicheer, fordi de er skide gode” (Hirst 2007).310 Hirst mener selv, at han
kan slippe af sted med at udstille klicheerne, fordi han nu opererer i kunstverdenen top (jf.
Hirst 2007). – Måske er dette svaret på avantgardens fordring om at nedbryde skellet mellem kunst og massekultur.311 Massekulturen indtager parnasset – med et twist.

Oplysning og biomagt
Et af Hirsts spektakulære, medicinsk inspirerede værker er en forstørrelse af et stykke legetøj,312 nærmere bestemt en anatomisk torso fra firmaet Humbrols “Young Scientist”-serie
[#85]. Torsoen er beregnet til børns oplysende leg, beregnet til afdækning: Se, det er din

310	Originalcitat: “I actually like it more if it’s obvious. If you can take a cliché and alter it slightly,
you’re there. [...] [C]lichés are only clichés because they’re fucking good.” (Hirst 2007).
311 Andreas Huyssen skriver i After the Great Divide om avantgardens og postmodernismens udligning af skellet mellem høj- og lavkultur (i modsætning til modernismen, der fastholder forskellen)
(Huyssen 1988, viii). Richard Murphy er ikke enig i dette, men mener, at selvom avantgarden udvidede kunstbegrebet, så var den ikke villig til at omfatte massekulturen generelt (jf. Murphy 2003,
31). Jeg bakker generelt Murphy op i dette synspunkt.
312 Hymn blev solgt til Charles Saatchi for £ 1.000.000 (Hirst 2001a, 153), og producenten af den oprindelige lille legetøjs-torso anklagede Hirst for copyright-brud, en sag, der endte med, at Hirst betalte
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krop. Du kan tage hjertet ud, holde det i hånden, sætte det tilbage på plads. Der er intet
herudover. Intet at frygte. Hirst genskaber det lille stykke legetøj i gigantisk overstørrelse
– næsten 6 meter høj, bemalet bronze. Hymn, 2000, bliver det kaldt, med alle de religiøse
undertoner, det giver: Dette er, hvad vi ærer og lovpriser. Kroppen, på samme tid instruktiv
åben og uendeligt stærk.
Hymns påpegning af en nærmest religiøs rationalitetshyldest kan ses i lyset af den samtidsdiagnose, Theodor Adorno og Max Horkheimer stiller i Dialektik der Aufklärung, 1944.
Ifølge Adorno og Horkheimer har oplysningen altid tilstræbt at befri mennesket for frygt
og indsætte det som herre. Mennesket tror at være blevet fri for frygt, når der ikke længere
eksisterer noget ukendt. Derfor ønskede oplysningen at opløse myterne, at kuldkaste fantasi
med viden: “Oplysningens program var ophævelsen af verdens fortryllelse” (Horkheimer,
Adorno 1995, 35)313. Men, hævder Adorno og Horkheimer, oplysningen fjerner ikke angsten, tværtimod radikaliserer den den og slår selv paradoksalt nok tilbage i mytologi314 (jf.
Horkheimer, Adorno 1995, 31-35, 50/ 1998, 6-9, 22); de skriver således:
Oplysning er den mytiske angst, som er blevet radikal. Positivismens rene immanens, oplysningens sidste produkt, er intet andet end et så at sige universelt tabu. Der
må overhovedet ikke mere eksistere noget udenfor, fordi den blotte forestilling om
et Udenfor er den egentlige kilde til angsten. (Horkheimer, Adorno 1995, 50)315
For at undgå et ‘udenfor’ bliver selv det, der ikke kan assimileres, det uforklarlige og irrationelle, i oplysningen omgærdet med matematiske teoremer. Natur er det matematisk
begribelige, og foregribende identificeres den konsekvent matematiserede verden med
sandhed. Herved tror oplysningen sig sikret mod det mytiskes tilbagevenden. Den betragter tænkning og matematik som ét og det samme, hvorved sidstnævnte bliver gjort til en
absolut instans (jf. Horkheimer, Adorno 1995, 61/ 1998, 31). Ikke desto mindre er det netop

et større uspecificeret beløb til børnevelgørenhed (jf. BBC news, mandag 3. april 2000 og fredag
19. maj, 2000, http://news.bbc.co.uk).
313	Originalcitat: “Das Programm der Aufklärung war die Entzauberung der Welt” (Horkheimer, Adorno 1998, 9).
314 Dette er en af de to hovedteser i Dialektik der Aufklärung, den anden tese er, at allerede myten er
oplysning (jf. Horkheimer, Adorno 1995, 31/ 1998, 6).
315	Originalcitat: “Aufklärung ist die radikal gewordene, mythische Angst. Die reine Immanenz des
Positivismus, ihr letztes Produkt, ist nicht anderes als ein gleichsam universales Tabu. Es darf überhaupt nichts mehr draußen sein, weil die bloße Vorstellung des Draußen die eigentliche Quelle der
Angst ist.” (Horkheimer, Adorno 1998, 22).
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ved at være betragtet som en absolut autoritet, at matematik – eller i bredere forstand positivistisk videnskab – ligner myten. Vi tror på den. Uden at Hirsts værk har direkte reference
til Adorno og Horkheimer er denne erkendelse netop, hvad vi kan få ud af de medicinske
installationer, herunder Hymn.
Hymn er malet, så den ser ud som plastik. Malingen bliver et tyndt dæklag, der minder om hud (jf. Cicelyn 2004, 226), men hvor der under vores huds beskyttende membran
er en fragil og forgængelig krop, er Hymn støbt i bronze. Bronzen gør værket varigt. Hirst
siger, at alle ønsker, de var lavet af bronze, at intet skal forandre sig, selvom dette er en umulighed (jf. Hirst 2001a, 182). I Hymn kan bronzen således ses som en håndfast henvisning
til ønsket om evigt liv og menneskets modstand mod egen nedbrydning. Dette kan både
ses på et eksistentielt og et samfundsmæssigt plan, og disse er tæt forbundne. For selvopholdelsen er et væsentligt aspekt i oplysningen, ja ifølge Adorno og Horkheimer bygger al
vestlig civilisation på bestræbelsen på selvopholdelse (jf. Horkheimer, Adorno 1995, 67/
1998, 35). Selvet er blevet sublimeret til et logisk subjekt, og ifølge Adorno og Horkheimer
er standardiserede adfærdsmønstre blevet påtrykt individet som de eneste naturlige, anstændige og rationelle. Efterhånden tager den enkelte kun stilling til sig selv som sag, som
statistisk element, som succes eller fiasko. Hans målestok er selvopholdelsen, den vel- eller
mislykkede adaption til objektiviteten i hans funktion. Den, der måtte agere eller tænke anderledes, får kraften fra det kollektiv, som holder øje fra klasseværelset til fagforeningen, at
mærke (jf. Horkheimer, Adorno 1995, 66/ 1998, 34-35). Dette er tanker, som peger tilbage
til Max Weber, og de er udviklet yderligere af Foucault i bl.a. Surveiller et punir, 1975 og
La volonté de savoir, 1976. I sidstnævnte beskriver Foucault, hvordan “magten over livet”
fra og med det 17. århundrede har udviklet sig i to forbundne hovedformer. Den første pol
har “centrum i kroppen som maskine: dressuren af legemet, forøgelsen af dets evner” (Foucault 1994b, 143)316 – en disciplinering af legemet, som Foucault bl.a. har redegjort for i
Surveiller et punir. Den anden pol udformes i slutningen af det 18. århundrede og har “centrum i kroppen [...] som støttepille for de biologiske processer: forplantningen, fødslerne og
dødeligheden, helbredsniveauet, levetiden” (Foucault 1994b, 143)317. Varetagelsen af pol

316	Originalcitat: “centré sur le corps comme machine : son dressage, la majoration de ses aptitudes”
(Foucault 1994a, 183).
317	Originalcitat: “centré [...] sur le corps traversé par la mécanique du vivant et servant de support aux
processus biologiques: la prolifération, les naissances et la mortalité, le niveau de santé, la durée de
vie”(Foucault 1994a, 183).
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#85. Damien Hirst: Hymn, 1999
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nummer to kommer i stand gennem stadig intervention og regulerende kontrol, og det er
dette, Foucault betegner som “en befolkningens biopolitik” (Foucault 1994b, 143-144)318.
Selvom sundhedsmyndigheder, sundhedssystemet og medicinalindustrien naturligvis
er vigtige og synlige spillere i det biopolitiske kontrolsamfund, er den “regulerende kontrol”, som Foucault taler om, ikke nødvendigvis institutionaliseret. For Foucault er magt
ikke lokaliseret noget bestemt sted (som man i højere grad ser det hos Weber eller Habermas), men er tværtimod, som Thomas Mathiesen skriver i forordet til den norske oversættelse af Surveiller et punir (Overvågning og straf), decentraliseret, dynamisk og allestedsnærværende. Den er et finmasket og uopløseligt tæt net af relationer, og “den indebærer
uophørligt kamp og konfrontation, men løber så at sige sit løb i hver en lille tråd i vores sociale relationer og er nedfældet i hver en fiber i vores kroppe” (Foucault 1994c, XVIIII).319
Magten gennemtrænger livet. Hvor de disciplinerende institutioner (skoler, fængsler etc.)
virkede i kraft af (potentiel) overvågning (man kunne aldrig vide sig uset og måtte derfor
handle, som blev man set, hvilket er en vis grad af magtinternalisering), så er biomagten
internaliseret i så høj grad, at kontrol ikke er nødvendig. Vi kontrollerer os selv. Dette er
en af grundene til, at medicinsk videnskab er så vigtig for os. Den er et rationelt middel til
selvopholdelse for det rationelle subjekt, der handler i tråd med den indpodede biopolitiske
regulering. Dette magtsignalement kan nemt opfattes som et udvejsløst spind, men som
Maurizio Lazzarato påpeger i “Fra biomagt til biopolitik”, er “Foucault interesseret i at
bestemme det i livet, der modsætter sig magten, og som, idet det modsætter sig den, skaber
subjektiveringsformer og livsformer, der undslipper biomagterne” (Lazzarato 2006, 30).
Foucault skriver selv om modstanden mod biomagten i La volonté de savoir:
Og de modstandskræfter, som sætter sig op imod denne magt [...] støtter sig netop
til det, magten iværksætter – dvs. til livet og til mennesket, for så vidt det er levende. [...] Det, der kræves og ses som mål, er livet – forstået som fundamentale
behov, menneskets konkrete væsen, udviklingen af dets evner, mulighedernes
fylde. Uanset om dette er utopi eller ej, har man her reelt en kampform; en gang

318	Originalcitat: “leur prise en charge s’opère par toute une série d’interventions et de contrôles régulateurs: une bio-politique de la population” (Foucault 1994a, 183).
319	Originalcitat: “et finmasket og uoppløselig tett nett av relasjoner, den innebærer uopphørlig kamp
og konfrontasjon, men løper så å si sitt løp i hver lille tråd i våre sosiale relasjoner og er nedfelt i hver
fiber i våre kropper.” (Foucault 1994c, XVIIII).
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gjort til genstand for politikken er livet blevet taget på ordet og vendt imod systemet, som havde sat sig for at kontrollere det. (Foucault 1994b, 149-150)320
Det er i forlængelse af en sådan tankegang, at Hirsts værker har potentiale som politiske
øjenåbnere. De er ikke brandtaler mod konkrete tiltag fra sundhedssektoren, men de kan
virke afdækkende og bevidstgørende i forhold til den måde, hvorpå biomagten influerer
vores liv, og hermed give inspiration til modstand. Hirsts værker kan ses som en politisk
kunst, der ikke direkte søger at påvirke magthaverne, men som – i lighed med surrealisterne – arbejder på et mikroniveau, hvor det (i første omgang) er den enkelte beskuers indstilling til verden og sig selv, der er målet. Det er i subjektet, at den biopolitiske modstand
må have sit udgangspunkt; som Jesper Lohmann skriver i “Produktion af subjektivitet – en
analyse af begrebet biopolitik i Empire”:
Når magten er immanent, når den er trængt ind i eller fordelt ud over subjekt og
samfund som helhed, så medfører en forandring af subjektet imidlertid også en
forandring af magten og af forholdet subjekt og magt imellem, idet magten ikke
lader sig adskille fra subjektet. (Lohmann 2003, 93)
I forlængelse heraf vil kunstens påvirkning af den enkelte beskuer potentielt kunne virke
samfundsforandrende.
Tematikker, der måske ved første øjekast virker rent eksistentielle, er således også politiske, når det handler om en immanent biomagt. Eksistensen er ikke bare den enkeltes
sag, glæde og kvababbelse – eksistensen er indskrevet i det samfundsmæssige, biopolitiske
maskineri. Som Hardt og Negri skriver i Empire, producerer de store industri- og finansmagter ikke kun varer, men ligeledes subjektiviteter: “De skaber behov, sociale relationer,
kroppe og bevidstheder [...]. I den biopolitiske sfære tjener livet produktionen, og produktionen tjener livet.” (Hardt og Negri 2003, 52)321. Man kan diskutere, om såvel myndigheder som industriens biopolitiske regulerende indblanding i fx fedme, rygning, kostvaner,
320	Originalcitat: “Et contre ce pouvoir [...] les forces qui résistent ont pris appui sur cela même qu’il
investit – c’est-à-dire sur la vie et l’homme en tant qu’il est vivant. [...] [C]e qui est revendiqué et
sert d’objectif, c’est la vie, entendue comme besoins fondamentaux, essence concrète de l’homme,
accomplissement de ses virtualités, plénitude du possible. Peu importe s’il s’agit au non d’utopie; on
a là un processus très réel de lutte; la vie comme objet politique a été en quelque sort prise au mot
et retournée contre le système qui entreprenait de la contrôler.” (Foucault 1994a, 190-91)
321	Originalcitat: “they produce needs, social relations, bodies, and minds [...]. In the biopolitical sphere, life is made to work for production and production is made to work for life.” (Hardt og Negri
2001, 32)
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familieplanlægning og kemisk følelsestabilisering kun er et onde. Det er indblanding, der
gør, at vi fornuftigt og rationelt ‘godt ved, hvordan vi bør leve’. Det er indblanding til vores
‘eget bedste’, indblanding, der gør os til velfungerende og produktive samfundsborgere, og
måske også lykkelige? Men hvordan vide det, hvis vi ikke kender til andet, hvis vi blot ureflekteret gør, som en indre stemme (og hvis stemme?) siger, man ‘bør gøre’. Hirsts værker
åbner op for refleksion. De peger på adfærd og strukturer, der ofte synes selvfølgelige, og
uden refleksion ingen mulighed for modstand.

Mytologi i en oplysningstid
Selvom oplysningens mål er, at vi som individer skal have viden, som kan løfte os ud af
mørket, har det dog aldrig været muligt for det enkelte individ at vide alt på alle områder.
Lige meget, hvor oplyst samfundet er som helhed, er vi ofte – som individer – ikke bedre
stillet end i det mytiske samfund: Som individer kan vi ikke vide og forstå alt fra kræft til
vores hjerteslag. Der er stadig et skræmmende og uforklaret ‘udenfor’. Derfor må vi sommetider søge tilflugt i formørket tro for at holde vores frygt under kontrol. Derfor bliver vi
nødt til at stole blindt på videnskaben, at tro på den latin, der er skrevet på medicinmærkaterne, som vi tidligere måtte tro på præsternes latin.
Der er således to sider af mytologi i den moderne oplyste verden. Den ene side er, at
oplysningen har gjort naturvidenskaben til en absolut autoritet, og hermed ligner det mytens absolutte autoritet. Det er, hvad Adorno og Horkheimer hævder. Den anden side er, at
vi som individer aldrig er blevet helt oplyste, og at mytologi derfor aldrig helt har sluppet sit
greb. Disse to sider kan være svære at adskille.
Af Hirsts værk kan man fremlæse en påpegning af begge. Værkerne synes at fremvise
videnskab, ikke mindst medicinsk videnskab, som moderne menneskers religion. Videnskab er det, vi tror på. Vi lægger vores liv i dens
hænder. Hirst siger således, at han mener hele installationen Pharmacy [#86] handler om civilisation (jf. Cicelyn 2004, 110), og at temaet i værket
var den overbevisning, at medicin kan helbrede
alt (jf. Hirst 1996, 21-22). Sidstnævnte udsagn
underminerer han selv ironisk i værket: Ud over
readymades relateret til et apotek indeholdt installationen flere skamler, hvorpå der stod skåle

#86. Damien Hirst: Pharmacy, 1992
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#87. Damien Hirst: A Thousand Years, 1990

med honning322, og i midten af rummet var der en elektrisk fluefanger. På trods af sød honning og medicin til at fjerne frygt, smerte og sorg ville fluerne pludselig – ved et tilfælde
– flyve ind i fluefangeren og dø. Der er ingen kur mod pludselig død, lige meget hvor sødt
livet er, lige meget hvor meget vi fornægter døden i vores oplyste bestræbelse på at forlænge
livet.

Den evige kunst
Som en forløber til fluerne i Pharmacy lavede Hirst tilbage i 1990 installationen A Thousand Years [#87], der i sin kyniske enkelhed er et af Hirsts stærkeste værker til dato. Installationen består af en stor lukket glasboks (213 x 427 x 213 cm), der er delt i to rum. I en hvid
kasse i det ene rum klækkes der horder af sorte fluer, som har mulighed for at komme ind i
det andet rum gennem huller i skillevæggen. Herinde er der dels et afhugget kohoved samt
skåle med sukker og vand, som fluerne kan mæske sig i og parre sig på, dels en elektrisk
fluefanger, der kan slå dem ihjel323. Til installationen brugte Hirst i første omgang et ægte
kohoved på udstillingen Gambler i 1990, og det stank, så ingen ville gå ind i rummet og se
det. For at tage noget af lugten brændte han hovedet af i en affaldsspand, og lagde det ind i
installationen igen, fordi han ville have et ægte hoved. Siden da har han ændret indstilling,

322 Af praktiske grunde knyttet til udstillingsrummet lavede Hirst en udgave med en boks med rotter i
Dallas.
323 Hirst har også lavet en variation over A Thousand Years, hvor der ikke indgår et kohoved: A Hundred
Years, 1990.
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og da han udstillede samme installation på Saatchi Gallery, brugte han et kunstigt hoved,
dels pga. sundhedsregulativer, dels pga. stanken. Hirst havde smurt det kunstige hoved ind
i alt muligt, som fluerne kunne spise – hundemad, svinefedt, blod og ketchup – og havde
fået det til at se ægte ud (jf. Hirst 2001a, 180-81). Han siger:
kunst er ikke det virkelige liv. Jeg er interesseret i teater. Jeg er overhovedet ikke
interesseret i ‘troskab over for materialet’. [...] Jeg er ikke ude på at stinke alle ud
af galleriet. Jeg er ude på at trække dem ind i galleriet [...] Så længe at de tror det
er ægte. Så længe man ikke ved, er jeg skide ligeglad. (Hirst 2001a, 116, 181).324
Incitamentet til at lave et kunstigt hoved har dog næppe blot været et spørgsmål om lugtgener, men paradoksalt nok også om varighed: Selvom Hirst på den ene side insisterer på sin
egen og sine tilskueres bevidsthed om døden, gør han på den anden side, hvad han kan, for
at hans værker skal vare evigt eller i det mindste meget, meget længe ved at producere dem
i ikke- eller langsomtforgængelige materialer325. Han laver fx også kunstige piller, der ligner
rigtige piller til fuldkommenhed, for at undgå originalernes langsomme nedbrydning (jf.
Hirst 2001a, 116), og har desuden besluttet at levere en ny haj til køberen af The Physical
Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, fordi den gamle begyndte at se ulden
ud (jf. www.nytimes.com, 01.10.2006). Formaldehyd er ganske godt at konservere i, men
sætter dog ikke enhver nedbrydning i stå. Han siger: “Kunst har sin aura, fordi folk er villige
til at passe på den i tusinder af år. Længere end folk” (Hirst 2001a, 167)326. Kunsten bliver
hermed for Hirst dét evige liv, som han ellers ironiserer så tykt over.

Oblater og Paracetamol – læsning af New Religion
At Hirst, som tidligere anført, ser den medicinske videnskab som vor tids religion er gjort
eksplicit i de værker, hvor han bruger kristne referencer. Ved at kalde et medicinskab for
God, 1990, eller Infinity, 2001, udforsker Hirst troen på videnskaben, troen på moderne
vestlig medicin, på matematiske, kemiske, oplyste produkter, udviklet og testet ved hjælp

324	Originalcitater: “[...] art’s not real life. I’m into theatre. I’m totally not into ‘truth to materials’.”
(Hirst 2001a, 116) “I’m not into stinking everyone out of the gallery. I’m into drawing them into the
gallery. [...] So long as they think it’s real. As long as you don’t know, I don’t fucking care.” (Hirst
2001a, 181).
325 Undtagelsen er de installationer, hvor levende dyrs død, fx fluer eller sommerfugle, i sig selv er en
pointe.
326	Originalcitat: “Art’s got the aura because people are prepared to hold it close to them for thousands
of years. Longer than people” (Hirst 2001a, 167).
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af positivistiske videnskabelige metoder. Værket Infinity består af et næsten uendeligt antal
piller, lagt omhyggeligt side om side på smalle, spejlblanke hylder. Pillerne har forskellig
farve, størrelse og facon, og alligevel er de – som mennesker – så ens. Set på afstand ligner
de næsten Hirsts spot paintings, der som nævnt også har medicinske navne. Ligesom prikkerne er pillerne omhyggeligt komponeret efter farve, sådan at det overordnede indtryk
bliver smukt og flimrende harmonisk. Som i værket Hymn er det titlen, der skaber forbindelsen til religion, men Hirst har gennem de seneste år lavet en lang række værker, hvor
referencerne er endnu mere åbenlyse, for ikke at sige bombastiske. Her er målet dobbelt
– ikke blot en kritik af troen på videnskaben, men også en kritik af katolicismen.
Hvor Max Ernst, i lighed med andre surrealister, tog livtag med den katolske kirke i
mange af sine collager – ikke mindst i collageromanen Rêve d’une petite fille qui voulut
entrer au Carmel – er katolicismen i parodisk forklædning også et tema hos Hirst. Mens
surrealisterne dels insisterede på det dennesidige (i modsætning til tidligere forestillinger
om transcendens), dels gjorde oprør mod kirkens autoritet og dogmatik, mod kirkens magt
over livet gennem dens indpodning af hæmninger og syndsbevidsthed, er der hos Hirst primært tale om førstnævnte. Hirsts katolicismekritik er et opgør med gudstroen som sådan.
Hirst havde selv en katolsk opvækst; ikke desto mindre har han udtrykt klart, at han ikke
tror på Gud eller på et liv efter døden, han tror ikke, der er noget efter døden. For ham er
Gud noget, folk opfinder for at forlænge livet (Hirst 1996, 6). Men selvom Gud for Hirst
og mange andre i den moderne verden er død, er det hermed ikke slut med lignende konstruktioner. Hirsts værk viser, at nutidens religion
skal findes et andet sted: I troen på lægevidenskaben, og han bruger effektivt kristne referencer og
ikonografi for at fremvise parallellerne. Dette kan
fx ses i værket New Religion, 2005. Udstillet på
Paul Stolper Gallery in London i efteråret 2005
(13.10.05-19.11.05), på Rogaland Kunstmuseum i
Stavanger, Norge (09.04.06-06.08.06) og senest
på Venedig Biennalen 2007.
New Religion er en stor installation, der består af mange forskellige tryk og skulpturer, hvoraf
kun nogle detaljer vil blive fremhævet i denne
sammenhæng. En af værkets dele hedder “The
Wounds of Christ” og består af 5 close up fotos af

#88. Damien Hirst: New Religion,
The Wounds of Christ, Fig. 3, 2005
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#89. Damien Hirst: New Religion (detalje), 2005

stigmata (højre hånd, venstre hånd, fødder, hoved og torso), der mimer de retsmedicinske
fotos, som Hirst trykkede side om side med sine egne værker i Theories, Models, Methods,
Approaches, Assumptions, Results and Findings. Ved at spille på opfattelsen af fotoet som
noget særligt autentisk synes “The Wounds of Christ” at gøre grin med den katolske kirkes
relikvier. Blandt relikvierne findes bl.a. Veronicas svededug, hvor Kristi ansigtstræk efter sigende blev indprentet, da Jesus tørrede ansigtet på vej til Golgatha, og der findes bl.a. også
(mindst) et ligklæde, der skulle være præget med et billede af hans legeme. Ligesom der
ikke kan være tale om autentiske fotos – fototeknikkens korte historie taget i betragtning
– synes Hirst at påpege, at de katolske relikvier næppe heller er sande vidnesbyrd. Fysiske
manifestationer er ikke det samme som sandhed. I et interview i forbindelse med Venedig
Biennalen afslører Hirst, i overensstemmelse med denne læsning, at der er tale om modificerede fotos købt af “Science Photo Library”. The Wounds of Christ, Fig. 3 [#88] er egentlig
et foto af et skudoffer, men skuddet er i billedbehandlingen blevet flyttet til hans side fra et
andet sted på hans krop (jf. Hirst 2007). Hermed bliver værket også kommentar til Bibelens
tvivlende Thomas, der først kan tro på genopstandelsen efter egenhændigt at have forvisset
sig om Jesu stigmata. Med sit billedmanipulerede sidesår viser Hirst, at tvivlen er sund og
nødvendig, selv for den, der ser.
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På fotoet, der afbilder torsoen, ses desuden tynde plastikslanger oppe ved halsen, hvilket indikerer, at det foregår på et operationsbord. Det er ikke Gud, men lægevidenskaben,
der her heler sårene. Medicinen har taget over efter religionen, hvilket også udtrykkes i
installationens øvrige dele, der bl.a. består af plancher, der kobler bibelhistorien og medicinmarkedet ved fx at lade Jesus og de tolv diciple repræsentere af en pille hver eller lade
billeder af piller og medicinflasker referere til bibelcitater og bibelske begivenheder. Endvidere består en del af den øvrige installation af et simpelt alter, hvorpå der, med Hirsts
vante symbolske overtydelighed, er placeret et krucifiks i træ med indlagte (kunstige) piller
i korsformen, et helligt hjerte omviklet med pigtråd og gennemboret af stålpinde og barberblade, en menneskekranium (et typisk vanitas-motiv, her kaldet “Fate of man”) og en stor
pille kaldet “Eucharist”, hvorpå der står “Paracetamol” [#89]. Pillen ligger på alteret som
en kæmpe oblat, brødet der skal brydes, Jesu Kristi legeme, der giver løfte om evigheden.
Hirst har brugt den sidste nadver som motiv i adskillige værker. Ikke mindre end to
plancher bærer inskriptionen “The last supper” i New Religion327, og også i 1999 lavede
Hirst et værk under denne titel. Sidstnævnte, som nu ejes af Tate Modern, består af 13
screen prints, hver 152,2 x 101,6 cm, der viser modificerede medicinmærkater. I stedet for
navnet på medicinen står der fx “Cornedbeef® 200 mg Amiodarone Hydrachloride Fr.
P. 28 Tablets” og som producent “Damien Hirst” eller “Chicken®. Concentrated Oral
Solution. Morphine Sulphate. 20mg/ml. Each 1ml contains Morphine Sulphate BP 20
mg. 120 ml. Damien Hirst” (og så et fallisk logo, hvor der også står Damien Hirst) (jf.
Hirst, 2001b). Dette kan læses som en ironisk kommentar med et tredobbelt mål: den
katolske kirke, den medicinske videnskab og engelsk hverdagskost. Hirst fastslår med medicinmærkatens autoritet, at pillerne i kassen rent er kød, på samme måde som den tørre
oblat med evangeliernes autoritet siges at være det. Latin er her det privilegerede sprog for
både videnskab og religion, prædikende sandheden og frelsen. Hokus pokus for de uindviede, men hokus pokus som man ikke desto mindre må sætte sin lid til. I protestantismen
ses nadverhandlingen enten lutheransk som Jesu mystiske tilstedeværelse eller i en mere
sekulariseret folkekirkelig fortolkning som en ren symbolsk handling til ihukommelse og
efterlevelse af Jesu ord og gerning, hvorimod nadveren i katolicismen – der som nævnt er
Hirsts referencepunkt – ses som en konkret transsubstantion, hvilket vil sige, at oblaten rent
faktisk og fysisk forvandles til Jesu kød og vinen til hans blod. Denne konkrete forvandling

327 Den ene planche med titlen “The Last Supper” har en eksplicit politisk dimension. Den viser et
verdenskort, hvor 13 landes våbenbeholdning er indtegnet under navnene på Jesus og hans disciple.
Jesus er Israel.

Kapitel 3: Arvtagere fra surrealismen – Young British Artists

279

gør naturligvis billedet endnu stærkere, når Hirst blasfemisk sammenligner Kristi legeme
med tung, fed, engelsk hverdagskost, som fx “Meatballs/Gravy” eller “Steak and Kidney”.
Samtidig er det oplagt at se plancherne som et kritisk blik på de kendte middagsretter – der
ofte købes som færdigretter – og ikke mindst på deres uforståelige varedeklarationer.

Kunst kan helbrede
En del af New Religion-udstillingen er en stor hvid kasse beklædt med hvidt læder [#90].
Kassen kan åbnes, og i specialdesignede skuffer og hulrum ligger en kopi af alle udstillingens dele – plancher såvel som skulpturer.328 På det hvide dækken er der med guldbogstaver
øverst indgraveret “Damien Hirst”, i midten er der en due med stråleglans og en tablet, og
nederst står “New Religion”. Boksen fremstår som et relikvieskrin, men giver også mindelser om opbevaringen af Pagtens ark. Hirst har lavet 13 bokse af denne type – som et New
Religion rejsesæt, parat til at tage verden rundt. Dette er naturligvis ikke i alvor ment som
et kunstnerisk førstehjælpsudstyr, men Hirst tror på kunst. Måske naivt, måske hovmodigt
hævder han, at kunsten kan ændre verden til det bedre, ellers var der ingen mening i at lave
den (jf. Cicelyn 2004, 219); som han siger et sted: “[Kunst] kan kurere dig, helbrede dig
eller noget. Det er sandsynligvis bedre end medicin” (Cicelyn 2004, 111)329.
Med sin kunst peger Hirst på vilkårene for eksistensen, han siger: “Se, vi skider og
pisser og knepper og dør” (Cicelyn 2004, 189)330. Forgængelighedstemaet var som nævnt
allerede slået an i hans Schwitters-inspirerede collager fra 1980’erne, og dette kan groft
sagt siges at være essensen i hovedparten af hans værk fra A Thousand Years, 1990, til New
Religion, 2005. Det ene værk viser os en livscyklus: Fluerne klækkes, æder, parrer sig og
flyver rundt, indtil de pludselig – ved et tilfælde – flyver ind i fluefangeren og dør. Der er
ingen Gud, ingen retfærdighed, døden kan komme pludseligt og uventet, når som helst.
Det andet værk – New Religion – udstiller, i lighed med alle Hirsts andre medicinskabe,
menneskets forsøg på at udsætte døden: Enten gennem religionens løfte om det evige liv,
eller gennem medicinens løfte om at holde os gående så længe som muligt, så smertefrit
som muligt. – Begge dele er opium for folket. Tag dog endeligheden på jer og lev med den,

328 Måske en reference til Marcel Duchamps Box in a Valise, 1935-41.
329	Originalcitat: “[Art] can cure you, heal you or something. It is probably better than medicine.”
(Cicelyn 2004, 111).
330	Originalcitat i let udvidet version: “I have definitely made it my job to try and confront people with
things they didn’t want to look at. [...] I want to go “Look we shit and piss and fuck and die”. But a
lot of people don’t want to admit that. God knows why” (Cicelyn 2004, 189).
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#90. Damien Hirst: New Religion (detalje), 2005

synes han at sige. Han tror, at bevidsthed om døden får os til at leve livet mere fuldt og
helt. Ved at få os til at indse det, tænke over det, ønsker han at hjælpe os, at redde os fra at
forspilde livet (Cicelyn 2004, 219, 238). Hermed opfordrer Hirst ikke til fornuftig ansvarlighed – måske næsten tværtimod – men til refleksion over vores adfærdsmønstre, hvad
angår “forplantningen, fødslerne og dødeligheden, helbredsniveauet, levetiden” (Foucault
1994b: 143).331 En refleksion over, hvad det er, der dikterer, at vi gør, som vi gør.
Med sine medicinske værker formidler Hirst en samtidsdiagnose, der, som vist, på
mange punkter ligner den oplysningskritik, man ser hos Adorno og Horkheimer, samt
den påpegning af biomagten, man ser hos bl.a. Foucault, Hardt og Negri. Hirsts værker
udfolder qua deres medier ikke argumenter og genealogier på samme måde som deres
teoretiske, skriftlige pendanter, men de kan noget andet, de påvirker os på en anden måde.
331	Originalcitat: “la prolifération, les naissances et la mortalité, le niveau de santé, la durée de la vie”
(Foucault 1994a, 183).
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Mens de teoretiske værker overvejende lægger op til analytiske, logos-baserede overvejelser,
er Hirsts retoriske strategi i langt højere grad baseret på pathos: Han rører os følelsesmæssigt og tager spektakulære virkemidler i brug for at gøre det. Men om det drejer sig om
skønhed, størrelse, antal eller symbolik i Hirsts værk, er det et fællestræk, at det bevæger sig
på grænsen til at være ‘for meget’.332 Den følelsesmæssige indlevelse punkteres – overdrivelsen virker forstyrrende, fremmedgørende på brechtsk maner. I rammer og bokse sættes
værkerne i scene, peger på deres egen kunstighed og med deres glittede overflader også
på deres egen indskrevethed i kapitalens omløb. Men de peger også på nogle potentielt
problematiske samfundsstrukturer. Hirst taler ikke eksplicit om biomagt, men han formår
at præsentere biomagten på en måde, så den rammer folk, der aldrig får kendskab til Agamben, Foucault, Lazzarato eller Hardt og Negri – og også at ramme en del af dem, der gør.
Og uden bevidsthed om disse strukturer, intet oprør mod dem.

332 Dette gælder også et af Hirsts nyeste værker, For the Love of God, 2007, der er sat til salg for £ 50
millioner. Værket er en glitrende assemblage af et menneskeligt kranium (hvoraf kun tænderne
reelt er tilbage), platin og 8500 diamanter. Selvom værket i både motiv og materialer kan synes
gammeldags, så tjener det netop til at pege væk fra den autonome kunst, ind i livet. For alle de
spørgsmål, et sådant værk rejser, handler om vores prioriteringer i forhold til hinanden i verden.
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Konklusion
Udgangspunktet for afhandlingen var en genlæsning af surrealisternes collager i tekst og
billede. Denne førte til en indkredsning af surrealistisk collagepraksis som en konstruktiv strategi, hvor der var fokus på collageelementernes betydningsgenererende semantiske
sammenstød frem for deres produktionsæstetiske brud. Surrealisterne kaldte ofte noget
collage, selvom der ikke nødvendigvis var tale om collage i formel forstand. Det centrale
var mødet mellem semantisk heterogene elementer i det visuelle eller tekstuelle billede. I
tråd med dette blev der i kapitel 1 indkredset et pragmatisk collagebegreb, der åbnede op
for en metaforisk collageforståelse, der i højere grad vurderede collage ud fra dens effekt
end ud fra dens teknik.
Denne genlæsning af surrealistisk collage førte til en nuancering af Peter Bürgers
montagebegreb, der ensidigt fokuserer på det fragmenterede og produktionsæstetiske. Konklusionen var, at der findes mindst to typer collager: én, der ‘realistisk’ og materialebevidst
lader elementerne træde frem, som vi ser det hos fx kubisterne, og en anden, der forsøger
at lade elementerne smelte sammen, som vi har set det hos bl.a. Ernst. Begge har politisk
potentiale: Førstnævnte virker primært som en kritik af kunstinstitutionen qua sin påpegning af spændingen mellem kunst og virkelighed. Sidstnævnte nedbryder den accepterede
virkeligheds orden gennem etableringen af alternative virkeligheder og konstituerer herigennem en kritik af sociale og kunstneriske koder.
Collage som sammenhængsskabende strategi blev undersøgt yderligere i kapitel 2.
Her blev det vist, hvordan Lévi-Strauss’ begreb om bricolage er en produktiv måde at forstå surrealismens idéer om at skabe en moderne mytologi med collage som medium. En
moderne mytologi, der gennem sin påvirkning af den enkelte er tiltænkt en samfundsforandrende effekt. Overordnet er der således tale om en konstruktiv avantgardeopfattelse, der
betoner konstruktion over dekonstruktion, mening over meningsløshed.
Et revideret syn på avantgarden har også indflydelse på opfattelsen af neoavantgarden.
I kapitel 3 blev neoavantgardens vilkår diskuteret med særligt fokus på videreudviklingen
af collage og readymade hos YBA-kunstnerne Damien Hirst og Jake og Dinos Chapman.
I modsætning til Bürger blev videreførelsen af den historiske avantgardes strategier og teknikker ikke set som tom gentagelse, men tværtimod som nyskabende kunstneriske ytringer,
der i forlængelse af den historiske avantgarde både reflekterer over kunstinstitutionen, har
en kritisk nerve og et ønske om at udviske skellet mellem kunst og liv.
Den opblødning af collagebegrebet, som her er blevet defineret i forhold til såvel
surrealisterne som YBA-kunstnerne, medfører mulighed for en gentænkning af andre af
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avantgardens centrale problemstillinger, som hidtil kun er blevet berørt summarisk i afhandlingen. Dels kan pointeringen af collagens konstruktive, meningsgenererende element nuancere forståelsen af collagens rolle i forhold til nedbrydningen af skellet mellem
kunst og liv. Et forhold, der ofte med henvisning til den fragmenterede, brudfyldte collage
er blevet set som en ren desublimeringsstrategi. Dels åbner det metaforiske collagebegreb
op for muligheden af en række forformer for collage fra tider, hvor man ikke nødvendigvis
klippede og klistrede, men nok lavede billeder, hvor elementer med heterogent semantisk
indhold mødtes på foruroligende vis. En sådan åbning sætter spørgsmålstegn ved afgrænsningen af den historiske avantgarde som noget grundlæggende nyt, der først opstår i det
20. århundrede, jf. Bürger. I det følgende skal vi følge disse to spor som en perspektiverende
afrunding på afhandlingens overordnede problemstillinger.

Kunst og liv – strategier til grænsenedbrydning
Et af de væsentligste mål for avantgarden og neoavantgarden er nedbrydningen af grænserne mellem kunst og liv. Dette er et af de karakteristika ved avantgarden, som Bürger
fremhæver, og som denne afhandling trods sin i øvrigt kritiske holdning til Bürgers definitioner fuldt ud tilslutter sig. Bürger mener, at avantgardens projekt mislykkedes, og ser man
rundt i dag, må man da også medgive, at trods skiftende avantgarders skiftende æstetiske
strategier er verden ikke blevet det udtrykte billede på nogen af deres utopier. Ligeledes
opfattes kunst og liv generelt ikke som ét og samme. Dette er dog ikke det samme som at
sige, at avantgarderne har været virkningsløse. Der er fx ingen tvivl om, at avantgarderne
har været med til at ændre synet på grænserne mellem kunst og liv og gøre disse mere
udflydende. Den relationelle æstetik, som har været i fokus de seneste år, er et af beviserne
på dette. Kunsten kan her bestå i, at en kunstner laver suppe, som tilfældige mennesker er
sammen om at spise i et udstillingsrum, jf. Rirkrit Tiravanijas ofte opførte performance.
Hermed opløses grænserne mellem det, vi forstår ved kunst og liv, og ligeledes grænserne
mellem at være tilskuer og deltager.
	I Theorizing the Avantgarde påpeger Murphy, at tilnærmelsen mellem kunst og liv kan
ske på to måder, enten som sublimering eller som desublimering. Førstnævnte er, ifølge
Murphy, strategien for den “idealistiske” gren af avantgarden – herunder fx Saint-Simon
i det tidlige 1800-tal. Kunsten tjener her som en ideal model for livet: Gennem kunstværkets form tilbydes en prototype af harmoni og orden, et utopisk mønster for hvordan de
kaotiske, voldelige eller tragiske aspekter af livet kan ‘mestres’. Den prosaiske verden bliver
hermed “sublimeret” eller opløftet til den æstetiske sfæres sublime og ideelle niveau (jf.
Murphy 2003, 34).
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	I modsætning hertil er den historiske avantgarde, ifølge Murphy, defineret præcis ved
dens angreb på en sådan sublimering, fordi denne konstituerer en slags affirmativ kultur,
som på et æstetisk niveau tilbyder en falsk forsoning af virkelige modsætninger og konflikter. Hermed opnås kun en rent illusorisk eller æstetisk tilfredsstillelse af virkelige behov
og ingen egentlig målopfyldelse (jf. Murphy 2003, 37). I stedet for at “sublimere” eller
idealisere livet gennem kunst prøver den historiske avantgarde, ifølge Murphy, det modsatte: at desublimere kunsten og bringe den ned på jorden til det banale og hverdagslige
(jf. Murphy 2003, 259). Dette sker ved at “fragmentere den kunstneriske form, demontere
syntaksen i poetisk sprog og ødelægge enhver tilbageværende fornemmelse af æstetisk harmoni og af organisk strukturering, sådan at kunstværket forlader de ideelle og harmoniske
formers rige og stiger ned i modernitetens sønderlemmede verden” (Murphy 2003, 34)333.
Gennem det groteske, deformerede og marginaliserede skaber avantgarden et program
for de-æstetisering, og gennem de de-æstetiserede former produceres en ny æstetik (eller
anti-æstetik) for det hæslige, fragmentariske og kaotiske. Dette sker netop i et forsøg på at
undergrave den illusoriske følelse af beherskelse og æstetisk kontrol, som knytter sig til den
traditionelle, organiske opfattelse af form (jf. Murphy 2003, 37-38).
Denne klare dikotomi mellem to måder at lade kunst og liv forenes synes i sin enkelhed
meget besnærende. Spørgsmålet er, om den holder: undergraver eksempelvis surrealismen
blot følelsen af beherskelse og æstetisk kontrol? Som vi så i kapitel 2, finder surrealisterne
det underfulde i det hverdagslige. Dette sker hverken i en ophøjelse af det jordiske eller i
en nedgørelse af det underfulde, men i en forståelse af, at det jordiske og det underfulde
grundlæggende er på samme niveau, en forståelse af, at det underfulde er dennesidigt, her
og nu (jf. også diskussionen af ‘immanent transcendens’). Ganske som Murphy påpeger, er
dette på mange måder udtryk for en de-æstetisering, der åbner op for en ny æstetik. Men
samtidig er der også tale om meningsgivende øjeblikke af merbetydning, øjeblikke, hvor
verden synes sammenhængende. Derfor er det ikke et spørgsmål om at trække livet op til
kunsten eller kunsten ned til livet, ikke et spørgsmål om sublimering eller de-sublimering.
Det er både-og.
Set i lyset af denne afhandlings kapitler om surrealisme er der ingen tvivl om, at der
hos surrealisterne er et klart opgør med naturalistisk illusionisme, men samtidig også er et

333	Originalcitat: “fragmenting artistic form, dismantling the syntax of poetic language and destroying
any lingering sense of aesthetic harmony and of organic structuring, so that the work of art leaves
the realm of ideal and harmonious forms, and descends to the disjointed world of modernity.”
(Murphy 2003, 34).
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forsøg på at skabe nye illusioner, jf. Magrittes og Dalis maleteknik og Ernsts integrerende
collager. Spiller man djævelens advokat, kan man se det som udtryk for en slags “affirmativ
kultur”, som Murphy beskriver den. Vi bliver tilbudt en art æstetisk tilfredsstillelse. Når jeg
alligevel ikke mener, at den surrealistiske collage blot er affirmativ, så skyldes det, at den
vedbliver med at være modsætningsfuld. At den forsoning, den fremstiller, ikke er uproblematisk, men kun eksisterer glimtvis og på trods. Collagen giver et æstetisk bud på en
alternativ virkelighed, men samtidig har den et element af Verfremdung, der forhindrer os
i at blive lullet ind i denne virkelighed. Produkterne giver ikke den følelse af beherskelse og
kontrol, som man finder i det traditionelle organiske kunstværk, da delenes heterogenitet
aldrig tillader billedet at falde til ro. Dette er dog ikke ensbetydende med en ren negering
af følelsen af beherskelse og kontrol, som Murphy hævder. Det er ikke bare en æstetik for
det fragmentariske og kaotiske, men en paradoksal følelse af modsætningsfuld helhed.
Foster skriver meget rammende i The return of the real:
For de skarpeste avantgarde-kunstnere, såsom Duchamp, er målet hverken en
abstrakt negation af kunst eller en romantisk forsoning med livet, men en bestandig afprøvning af konventionerne for begge. Således er avantgardepraksis,
når den er bedst, snarere end uægte, cirkulær og på anden måde bekræftende,
modsætningsfuld, bevægelig og på anden måde diabolsk. Det samme er sandt for
neoavantgardepraksis, når den er bedst [...] (Foster 1996, 16)334
Jeg mener, at det netop er, hvad vi ser hos de her behandlede surrealister og Young British
Artists. Som Adamowicz påpeger, er collage et åbent semiotisk rum, ikke en lukket hieroglyf. Collage læses som en dynamisk betydningsproces (jf. Adamowicz 1998, 194). Heri
ligger collagens politiske potentiale.

334	Originalcitat: “For the most acute avant-garde artists, such as Duchamp, the aim is neither an
abstract negation of art nor a romantic reconciliation with life but a perpetual testing of the conventions of both. Thus, rather than false, circular, and otherwise affirmative, avant-garde practice
at its best is contradictory, mobile, and otherwise diabolical. The same is true of neo-avant-garde
practice at its best [...]” (Foster 1996, 16).
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Perspektivering: Forformer for surrealistisk collage
I afhandlingens forudgående kapitler har jeg argumenteret for en udvidelse af collagebegrebet i forhold til Bürgers definitioner. En udvidelse, der imødekommer collager, der har
en meningsgivende samlingsbestræbelse og ikke nødvendigvis fremviser deres produktions
æstetiske brud. I det følgende skal der åbnes op for endnu en definitionsudvidelse. Bürger
tidsfæster opkomsten af collage/montage til kubisternes papiers collées i starten af det tyvende århundrede. Det gør han med baggrund i det paradigmeskift, som han ser som hele
grundlaget for avantgarden. – Der er tale om helt nye teknikker på baggrund af helt nye
vilkår. Hermed afviser Bürger dog ikke blankt, at tidligere kunst vil kunne ligne collage/
montage på en række felter. Dette ses i hans egen teori, når han trækker Walter Benjamins
definition af allegorien, der er udtænkt i relation til det barokke tyske sørgespil, frem som
forklaringsmodel for montage/collage. Det væsentlige for Bürgers montagesyn er dog, som
tidligere nævnt, den uorganiske montages institutionskritiske fremvisninger af sine produktionsæstetiske brud. Dette er ikke set på samme måde tidligere i kunsthistorien, og derfor
må collage/montages opkomst, ifølge Bürger, dateres til det 20. århundrede. Men hvis
kernepunktet for collage – eller i det mindste de former for collage, som denne afhandling
har beskæftiget sig med – snarere består i overraskende semantiske sammensætninger, så
er collage ikke nødvendigvis eksklusivt knyttet til det 20. århundrede. I det følgende vil jeg
derfor skitsere nogle af de forskellige mulige forformer for collage i et forsøg på at kaste
yderligere lys over collage som æstetisk strategi.
Eberhard Roters trækker i “Die historische Entwicklung der Collage in der bildenden Kunst” linjer tilbage til trompe-l’œil-stilleben fra 16.-18. århundrede, der fremviser
tilsyneladende tilfældige samlinger af brugsgenstande, malet med så stor illusionisme, at
betragteren næsten tror, han ville kunne tage de enkelte ting (jf. Roters 1968, 16). Roters
skriver desuden, at man også kan lede collage tilbage til billedark og ovnskærme, som de
preussiske prinsesser og senere dronning Louise (1776-1810) beklædte med udskårne figurer. Disse er dog blot, ifølge Roters, udtryk for “legende håndarbejde”335 og har således intet
at gøre med det tankeprincip, som man i en moderne avantgardesammenhæng forbinder
med collage (jf. Roters 1968, 35). Roters fastsætter derfor – i tråd med Bürger – den første
collage tidsmæssigt til at være af Piccasso i 1912 (jf. Roters 1968, 15). Ligeledes peger også
både Diane Waldman og Hanno Möbius på en række forformer (Waldman summarisk,
Möbius omhyggeligt udfoldet) for endelig at fastslå, at collage først i det 20. århundrede bli-

335	Originalcitat: “spielerische handarbeit” (Roters 1968, 35). NB: sat med små typer.
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#91. H.C. Andersen: Den store skærm (detalje fra “Barndom”), 1873-1874

ver et selvstændigt medium inden for kunsten (Waldman 1992, 8, Möbius 2000, 85). Man
må da også medgive, at collage i det 20. århundredes avantgarder spiller en særlig rolle qua
institutionskritikken. Dette gør dog ikke forformerne uinteressante, endsige irrelevante for
en forståelse af collage.
En af de forformer, som synes mest lig det 20. århundredes fragmentariske collager,
finder man hos H.C. Andersen. Såvel Waldman (Waldman 1992, 12-15) som Möbius (Möbius 2000, 103) fremhæver Andersens collager som privilegeret forform, herunder ikke
mindst hans collage Den Store Skærm, 1873-1874, der er opdelt i 8 temaer: “Tyskland”,
“Frankrig”, “England”, “Orienten”, “Barndom”, “Teatret”, “Danmark” og “Sverige-Norge”.
I sammenhæng med surrealismen er ikke mindst skærmene “Barndom” og “Teatret” inter
essante i deres sammensatte fantasifuldhed. I “Teatret” blandes omhyggeligt udklippede
billeder fra teatersalen og skuespillerportrætter med bl.a. ugler, frøer og troldelignende
skikkelser, og i “Barndom” [#91] indgår motiver fra eventyr, fx “Tommeliden”, side om
side med borgerlig juletræsidyl, sommerfugle, dannebrog, engle, Gud og skiløbere. H.C.
Andersen sammensætter ikke, som Max Ernst, sine udklip til kimæriske væsener, men
udklippenes diversitet producerer ofte overraskende og morsomme semantiske sammen-
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stød. Dette er dog ikke ensbetydende med, at collagerne hermed bør tilskrives en egentlig
kritisk nerve i avantgardistisk forstand. “Barndommens” blanding af det gudelige, jordiske
og eventyrlige kunne ellers lyde sprængfarlig, men fremstår alligevel snarere som en romantisk skildring af barnets rige verden, hvor tro, leg, fantasi og nationalisme sameksisterer
i skøn forening, end som en kritisk samfundskommentar. Selvom Waldman påpeger, at
H.C. Andersens collage influerede såvel Max Ernst som Joseph Cornell (Waldman 1992,
14), er der således også grundlæggende forskelle.
	Også inden for tekstuel collage findes der en række forskelligartede forformer, herunder grotesker hos forfattere som François Rabelais og Jonathan Swift, der bl.a. vender op
og ned på skalaforhold, og (før)filmiske krydsklipninger hos Gustave Flaubert. Dette er
eksempler på tekstinterne collageligheder. Ser vi på egentlige sammensætninger af forskellige typer tekstmateriale, må quodlibet siges at være det fremmeste eksempel. Quodlibet er
mest kendt som musik, der kombinerer flere – ofte populære – melodier, men har også eksisteret som visuelt/litterært udtryk siden det 14. århundrede. Eksempelvis beskriver Möbius
et quodlibet udført som kobberstik fra det 18. århundrede, hvor der rundt om et portræt af
en ældre mand bl.a. er spillekort,
noder, en del af et teaterprogram
samt illustrationer af fugle og
skuespillere (jf. Möbius 2000, 5053) [#92]. De forskelligartede elementer er delvist overlappende, således at de kun ses fragmentarisk,
og den uformidlede sammensætning af hverdagsobjekter og kunstobjekter virker slående moderne
og meget lig de collager, vi generelt kender fra det 20. århundrede.
Selvom dette er yderst interessant,
vil jeg ikke her komme nærmere
ind på quodlibet, da jeg mener,
der i forhold til surrealistisk collage er andre og endnu vigtigere
spor at følge i en afsøgning af collagens forformer.

#92. J. Callot: Quodlibet, ca. 1750-1800
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	I “Au-delà de la peinture” skriver Ernst under overskriften “Hvad er collage?”, at collage er “miraklet af den totale forvandling af væsener og objekter med eller uden modifikation af deres fysiske eller anatomiske aspekter” (Ernst 1970, 253)336. Her ses collage altså som grundlæggende
knyttet til metamorfoser og forvandlede væsener i øvrigt. Hvis vi skal se på én bestemt
forform, der skyder sig frem som særligt privilegeret eksempel i forhold til surrealistisk collage, må det siges at være den sammensatte organisme, monstret: monstret som det kendes
fra kultiske hulemalerier, fra mytologiske fabeldyr, fra Plinius den Ældres naturhistorie, der
videreformidles ind i kristendommen af St. Augustin, monstret som det optræder i 1500tallets grotesker i både tekst og billede, bl.a. hos Rabelais og Hieronymus Bosch, og endnu
senere i den sorte romantiks varulve og i Frankensteins uhyre, for blot at nævne nogle få af
de mange skikkelser, der gennem historien kan betegnes monstre. I det følgende skal nogle
af disse og deres sammenhæng med surrealismen behandles nærmere. Dette prætenderer
på ingen måde at være en udtømmende studie, tværtimod er det tænkt som et åbent og
perspektiverende idékatalog til videre forskning.

Monstret som collage
Der er fyldt med monstre og kimærer i tekst og billede hos Aragon, Breton, Bellmer, Ernst,
Dali m.fl. Automaten og mannequinen, som vi så nærmere på i kapitel 3, har klare monstertræk og cadavre exquis, som er behandlet i kapitel 1, er naturligvis også et monster par
excellence.337 Jan-Gunnar Sjölin skriver om cadavre exquis: “Selvfølgelig har disse billeder
korrelater i produkter af menneskets fantasi tilbage fra urgammel tid, som kentaurer og
sfinkser” (Sjölin 2001, 129)338. Hermed indskriver også Sjölin den surrealistiske praksis i det
præmoderne. Den sammensatte organisme er kendt fra tidligere. Spørgsmålet er, om det er
ensbetydende med, at den også har haft samme betydning?
Forholdet til monstre har skiftet meget gennem historien. Særlig interessant er det
at se på 1500-tallets beskrivelser af det monstrøse og groteske, da meget af retorikken omkring det groteske ligner den, man finder i surrealismen. Shung-Liang Chao fra University
336	Originalcitat: “Qu’est-ce que le collage? [...] LE MIRACLE DE LA TRANSFIGURATION TOTALE DES ÊTRES ET OBJETS AVEC OU SANS MODIFICATION DE LEUR ASPECT
PHYSIQUE OU ANATOMIQUE.” (Ernst 1970, 253).
337 Breton kalder også cadavre exquis for monstre i teksten “Le cadavre exquis, son exaltation” (jf. Breton 1975, 17).
338 “Of course, these images have correlates in products of man’s imagination from time immemorial,
as in centaurs and sphinxes” (Sjölin 2001, 129).
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College London er netop ved at færdiggøre en ph.d.-afhandling, der behandler dette, og
også Maria Fabricius Hansen, Kunsthistorie, Århus, har lavet yderst interessant forskning
på området. Desuden kan André Chastel: La grottesque, 1988, og Giancarlo Maiorino:
The potrait of eccentricity. Arcimboldo and the Mannerist Grotesque, 1991, også nævnes på
området. Vi ser nærmere på renæssancen om lidt, men først skal vi længere tilbage.
For Aristoteles (384-322 f. Kr.) var monstrøsitet ikke imod naturen som sådan, men
blot imod det, der sædvanligvis skete i naturen. Nogle gange nåede naturen ikke sit intenderede mål, og udkommet af dette blev kaldt for et monster. For Plinius den Ældre (23-79)
var monstre også en del af naturens generøsitet. I Historia Naturalis beskrev han en række
monstre i verdens yderpunkter, det være sig Skandinavien, Afrika eller Indien: Der er folk
med fødderne sat omvendt på og otte tæer på hver fod, pelsbeklædte mundløse, der er
iklædt planteuld og udelukkende lever af luft og dufte, eller flokke af mennesker med hundehoveder. Skildringerne er fascinerende, idet de lyder som sensationslystne røverhistorier,
samtidig med at de manifesteres som ufravigelige sandheder overleveret af autoriteter. Som
i al virkelighedsbeskrivende narration ligger troværdigheden i detaljen, her et eksempel:
Ctesias skriver, at hos et andet indisk folkeslag føder kvinderne kun én gang,
og deres afkom ældes med det samme. Disse mennesker, som kaldes de Etlemmede, hopper forbløffende raskt på deres eneste ben. De kaldes også Skyggefødder, da de, i de varmeste perioder, ligger på ryggen på jorden og skygger for solen
med deres fod. De bor nær Huleboerne og lidt vest for disse findes et hals- og
hovedløst folk med øjne på skuldrene. (Plinius 2005, 60-61)
Som det fremgår, er beskrivelserne blomstrende og fantasifulde, men karakteristisk er det,
at monstrene netop udgrænses til verdens udsteder. Monstrene var ikke længere en del af livet, som i en kultisk fortid, men billeder på det Andet, det eksotiske, fremmede og farlige.
	Ikke kun i livet, men også i kunsten blev monstrene udgrænset. Advarsler mod det
groteske i kunsten er kendt helt tilbage til Horats. I starten af sin Ars Poetica (ca. 10 e. Kr.),
også kaldet Brevet til Pisonerne, udtaler Horats sig om enhed i kunstværket og forholdet
mellem de enkelte dele:
Tænk jer om en maler fik lyst til at placere et menneskehoved på en hestehals,
eller til at sætte spraglede fjer på lemmer, som er hentet fra de mest forskellige
skabninger, således at fx en kvindekrop, som oventil var smuk at skue, endte i en
grim, sort fiskehale. Ville I, venner, kunne lade være med at le, hvis I fik anledning til at se et sådant billede?
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Tro mig, Pisoner, akkurat som et sådant billede vil en bog blive, hvis tankerne i den er lige så usammenhængende som feberfantasier. Da vil hverken fod
eller hoved høre til samme skikkelse.
- Men man siger, at malere og poeter altid med samme ret har kunnet gøre,
hvad de har lyst til.
- Javel! Den frihed både kræver vi poeter for vor egen del og indrømmer
andre for deres. Men vi tager det forbehold, at vilddyret ikke må slå følge med
tamdyret, og at slanger ikke må parre sig med fugle eller lam med tigre. (Horats
1963, 17)339
Når Horats her siger, at de groteske sammensætninger vil vække latter, er det ikke for det
gode. Selvom malere og poeter har ret til at gøre, som de vil, skal de alligevel afholde sig fra
vilde sammensætninger, for værket skal være enhedsligt sammenhængende. Det groteske
sammenlignes med feberfantasier – hvilket ikke er langt fra surrealisterne, der forbinder
det med hallucinationer – men som Horats påpeger senere i Ars Poetica, så er digtningens
vigtigste forudsætning den sunde fornuft (jf. Horats 1963, 32). Poetens galskab er farlig,
ikke bare for ham selv, men for samfundet som helhed. For kunsten har indflydelse på
samfundet, ifølge Horats. Det er samme ræsonnement, men med omvendt udgang, som
surrealisterne betjener sig af 1910 år senere, når de vha. af kunsten forsøger at indføre galskaben og irrationaliteten i samfundet igen.
St. Augustin, hvis skrifter fik enorm betydning for den kristne verdensopfattelse, byggede på Plinius og hans verdensbeskrivelse, herunder også de besynderlige folkeslag. Augustin overtog disse og konkluderede, at de – som alt andet – var en del af Guds skaberværk,
hvis samlede skønhed netop byggede på tilstedeværelsen modsætninger (jf. Wittkower
1942, 168). Med Adam som stamfader måtte monstrene desuden være tegn på arvesynden,
og som Jacob Wamberg påpeger i sin fine tekst “Det monstrøse”, 2002, bliver hybriditet i
339	Originalcitat: “Humano capiti ceruicem pictor equinam iungere si uelit et uarias inducere plumas
undique collatis membris, ut turpiter atrum desinat in piscem mulier formosa superne, spectatum
admissi, risum teneatis, amici?
Credite, Pisones, isti tabulae fore librum persimilem, cuius, uelut aegri somnia, uanae fingentur
species, ut nec pes nec caput uni reddatur formae.
‘Pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.’
Scimus, et hanc ueniam petimusque damusque uicissim, sed non ut placidis coeant immitia, non
ut ser-pentes auibus geminentur, tigribus agni.” (http://www.thelatinlibrary.com/horace/arspoet.
shtml). Dette er den originalteksten på latin. Ovenstående oversættelse bygger desuden på en norsk
oversættelse: (Horats 1963, 17)
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den kristne kultursfære generelt stemplet som satans værk, hvilket ganske slående medfører
dionysiske satyrers forvandling til bukkebenede djævle (jf. Wamberg 2002, 22). Ellers er
den kristne verden tømt for monstre – disse findes kun hos barbarerne – hvis de ikke sniger
sig ind som fantasifulde illustrationer i bogmargener og i skulpturel form i klostrene. Her
lever groteskerne videre til stor fortrydelse for bl.a. munken St. Bernard de Clairvaux (10901153), der i 12. kapitel af sine “Apologier” beklager sig til Guillaume, abbed i Saint-Thierry,
fordi den groteske ornamentik leder tankerne væk fra Gud:
Men hvad betegner i jeres klostre, dér hvor de hellige gør deres studier, disse latterlige monstre, disse rædselsfulde skønheder og disse smukke rædsler? [...] Her
ser man et enkelt hoved til flere kroppe eller en enkelt krop til flere hoveder; dér
er en firbenet med slangehale og længere henne er det en fisk med hoved fra
en firbenet. Snart ser man et monster, som er hest fortil og ged bagtil, eller som
har et horndyrs hoved og en hests bagdel. Endelig er antallet af disse repræsentationer så stort og forskelligartetheden så charmerende og så varieret, at man
foretrækker at se på denne marmor frem for at læse i håndskrifterne, og at bruge
dagen på at beundre dem snarere end at tænke over Guds lov. Gode Gud! hvis
man ikke skammer sig over denne type frivoliteter, så burde man i det mindste
beklage det, de koster. (http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/bernard/)340
Bernard advarer mod monstrenes fascinationskraft, mod deres rædselsvækkende skønhed
og charmerende diversitet – deres konvulsiviske skønhed ville surrealisterne sige og mene
noget tilsvarende. Den store forskel er, at Bernard modsat surrealisterne viger tilbage fra at
lade sig rive med. Det fantastiske risikerer at blive en afgud, der stjæler opmærksomheden

340 Teksten er oprindeligt på latin, men er her oversat fra følgende franske oversættelse: “Mais que
signifient dans vos cloîtres, là où les religieux font leurs lectures, ces monstres ridicules, ces horribles beautés et ces belles horreurs? [...] Ici on y voit une seule tête pour plusieurs corps ou un seul
corps pour plusieurs têtes: là c’est un quadrupède ayant une queue de serpent et plus loin c’est un
poisson avec une tête de quadrupède. Tantôt on voit un monstre qui est cheval par devant et chèvre
par derrière, ou qui a la tête d’un animal à cornes et le derrière d’un cheval. Enfin le nombre de
ces représentations est si grand et la diversité si charmante et si variée qu’on préfère regarder ces
marbres que lire dans des manuscrits, et passer le jour à les admirer qu’à méditer la loi de Dieu.
Grand Dieu! si on n’a pas de honte de pareilles frivolités, on devrait au moins regretter ce qu’elles
coûtent.” (http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/bernard/)
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#93. 	Aldegrever: Grotesques, ca. 1540

fra den sande Gud. Monstrene er ikke opbyggelige, tjener intet formål. At de alligevel blev
studeret og beundret, levner citatet dog ingen tvivl om.341

Organisk avantgarde
Mens groteskerne primært overlever i margenerne i middelalderen, får de fornyet kraft
og status i renæssancen, hvilket bl.a. ekspliciteres af Michelangelo. Som også Summers
har påpeget, omvender Michelangelo Horats formaning fra Ars Poetica ved at se bort fra
forbeholdet mod at parre vilddyr med tamdyr og i stedet lægge vægt på, at Horats gør det
til kunstnerens privilegium at turde gøre, som man vil (jf. Summers 1981, 135). På den
baggrund forklarer Michelangelo det rigtige i friheden til at male noget, der aldrig ellers er
set i verden, på følgende måde:
Men hvis han [kunstneren] for at følge det, der er passende for en tid og et sted,
ændrer delene eller lemmerne (som i grotesker, som ellers ville være uden elegance og helt forkerte) og omdanner en grif [342] eller et rådyr nedenud til en del-

341 For mere om middelalderens monstre se Rudolf Wittkower: “Marvels of the East”, 1942
342 Det er interessant, at Michelangelo her nævner en grif (en bevinget løve med ørnehoved) som et
af de dyr, kunstneren ville kunne ændre til noget, som ikke ellers er set i verden. Det tyder på, at
eksistensen af griffe i renæssancen blev opfattet som et faktum.
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fin eller opadtil til hvilken som helst form, han kunne vælge, ved at sætte vinger
på armenes plads, og skære armene væk, hvis vinger er bedre, dette ændrede lem,
fra en løve, hest eller fugl, vil være helt perfekt i forhold til sin art; og dette kan
synes forkert, men kan i sandhed kun kaldes godt fundet på eller monstrøst. Og
sommetider er det mere i overensstemmelse med fornuften at male en monstrøsitet (for variationen og afspændingen af sanserne og i respekt for det menneskelige øje, der sommetider ønsker at se det, det aldrig har set og tænker ikke kan
eksistere) snarere end en forventelig figur (hvor prisværdig den end måtte være)
af mennesker og dyr. (Summers 1981, 135-36)343
Her bliver det ligefrem i overensstemmelse med fornuften at male monstrøsiteter og at finde på og variere. Disse monstrøse, fantastiske væsener skal, i tråd med Aristotelisk tradition,
ikke opfattes som unaturlige, da naturen,
som tidligere nævnt, sommetider producerer overraskende billeder. I 1500-tallets
manieristiske kunst var der netop, som
Hansen påpeger i artiklen “Maniera and
the Grotesque”, en stærk opmærksomhed
omkring denne form for iboende kunstneriske kvaliteter i naturen, som typisk blev
#94. 	Bosco sacro, Bomarzo, ca. 1547

343 Dette citat af Michelangelo stammer fra den tredje af tre dialoger om maleri, nedskrevet af Francisco D’Ollanda, en portugisisk miniaturemaler, som var i Rom i 1538. Citatet er fra Summers,
men hele teksten kan findes i sin fulde længde (i en lidt anden engelsk oversættelse) på http://www.
gutenberg.org/files/19332/19332-pdf.pdf. Her indgår dialogerne som appendiks i Charles Holroyd:
Michael Angelo Buonarroti, 2006, E-book 19332. Citatet i Summers’ engelske oversættelse: “But if,
in order to observe what is proper to a time and place (por guardar o decoro melhor ao lugar e ao
tempo), he change (mudar) the parts or limbs (as in grotesque work [obra gruttesca], which would
otherwise be without grace and most false) and convert a griffin or a deer downward into a dolphin
or upward into any shape he may choose, putting wings in the place of arms, and cutting away the
arms if wings are better, this converted limb, of lion or horse or bird, will be most perfect according
to its kind (perfeitissimo como d’aquelle tal genero que elle é); and this may seem false but can really
only be called well invented or monstrous (bem inventado e monstruoso). And sometimes it is more
in accordance with reason to paint a monstrosity (for the variation and relaxation of the senses and
in respect of mortal eyes, that sometimes desire to see that which they never see and think cannot
exist) rather than the accustomed figure (admirable though it be) of men and animals”. (Summers
1981, 135-36).
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set i skyer, træstammer og marmorstykker. Således lod eksempelvis Michelangelo hovedparten af sine skulpturer stå
ufærdige som for at understrege, hvordan
figuren hele tiden havde været gemt i stenen, og i en have som Bomarzos blev de
naturlige sten brugt direkte som basis for
figurationer, som det eksempelvis kan ses
i en monstrøs, mandshøj helvedesportmaske i Bomarzo (jf. Hansen 2000, 254255) [#94].
Denne måde at se naturens former
som grundlag for kunsten svarer meget
nøje overens med Ernsts beskrivelse af
sin frottageteknik, som han i øvrigt, som
vi så i kapitel 1, knytter til en anden af
renæssancens store kunstnere, Leonardo
#95. 	Max Ernst: Elle garde son secret,
Histoire Naturelle, 1925

da Vinci. Ernst refererer Leonardo for, at
man kan se alt muligt i en plet maling på
en mur, eller i ildens aske, bækkens vand,

himlens skyer... – man kan se ansigter, havet, dyr, monstre og andre fantastiske ting (jf.
Ernst 1970, 241-242), og det er denne erkendelse, der fører Ernst til frottage [#95] og videre
derfra til collage. Helt i tråd med renæssancen – og med eksplicit reference til denne – er
frottage hermed en måde at lade naturen tale og manifestere sig som de former, der er
den iboende. Det fantastiske opstår på baggrund af naturens forekomster, selvom det bør
pointeres, at kunstnerens forestillingsevne og fantasmer – især i surrealismen – er et kraftigt medierende mellemled. Dette er med til at understrege en interesse for naturen og det
organiske, som ofte lades ude af avantgardebeskrivelser. Mere herom om lidt.
Ud over grotesken er Arcimboldos malede portrætter en anden uomgængelig collageforløber fra 1500-tallet, som også blev beundret af flere surrealister. Portrætterne er både
monstrøse og har klare collageligheder, idet de på tæt hold viser sig at være sammenstykkede af fx billeder af forskellig frugt, og de fungerer som allegoriske skildringer af temaer,
som de fire elementer eller årstiderne, hvor alle enkeltdelene passer ind under det valgte
tema. Således er eksempelvis Forår udelukkende sammensat af forårsblomster og Luft ude-
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#96. 	Arcimboldo: Efterår, 1573

lukkende af fugle. De enkelte elementer passer ikke blot overordnet til tematikken, men
medvirker til at fremstille typeportrætter qua enkeltdelenes metaforiske betydning. Således
fremstilles Efterår, 1573 [#96], som frodigt svulmende med druehår, der giver klare Bacchus-associationer, og en stor, saftfuld, moden pærenæse, der er med til at understrege det
fordrukne og sanselige. Pæren vedbliver at være en moden pære med de konnotationer, det
indebærer, men er samtidig en næse, altså en “delt referens” ganske som vi så det i forbindelse med surrealistisk collage som metafor i kapitel 2. Hansen ser denne evne til at se den
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billedlige frem for den bogstavelige betydning som en del af periodens modernitet (jf. Hansen 2000, 253), men der er
også forskelle i forhold til surrealistisk
collage. Som Möbius påpeger, er der
hos Arcimboldo tale om intentionelle
kompositioner, der vil betyde og formidle noget bestemt (jf. Möbius 2000,
61). Alle elementer er byggesten til det
samlede billede, der udgør en enhed af
fragmenter. Til sammenligning er den
surrealistiske collage langt mere åben
for fortolkning.
Som vi har set, er der klare lighedspunkter mellem groteske monstre
i 1500-tallet og i surrealismen, men
#97. 	Max Ernst: Til Comte de Lautréamont, Œuvres
complètes, Paris, 1938. Siden brugt som forsideillustration til Max Ernst: Paramyths, 1949

samtidig er der også nogle åbenlyse forskelle: Mange af 1500-tallets grotesker
næsten råber på en freudiansk analyse,

mens surrealisternes ditto er lavet i fuld bevidsthed om og dialog med Freuds psykoanalyse.
I surrealismens collager gøres der op med idéen om det autonome kunstværk, dette var slet
ikke på dagsordenen i 1500-tallet, ligesom kritikken af kunstinstitutionen heller ikke var
det. I manierismen er grotesken det marginale, perifære, mens den i surrealismen bliver et
hovedmotiv. Monstrene er produkter af deres respektive tider og kontekster, og tilsvarende
har også receptionen af dem været tidsafhængig. En helvedesport-maske har virket langt
mere rædselsvækkende på et renæssancemenneske end på en sekulariseret surrealist, ligesom surrealisternes udfordring af kvindebilledet, ved fx at give kvinden dragevinger [#9],
har virket langt stærkere i 1930 end den gør i dag.
Hansen definerer grotesken i 1500-tallets manierisme som kroppes kontinuerlige udveksling og forandring, som hybriditet og metamorfose (Hansen, 2000, 252). Der er altså
tale om glidende overgange mellem elementerne snarere end om hårde, synlige brud.
Netop disse karakteristika får Möbius til at afvise, at grotesker kvalificerer som collager. For
der er ifølge Möbius først tale om montage/collage, når kontrastive og forskellige fremmedmaterialer indsættes uformidlet, altså når de forvrængede sammensætninger af menneske-
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lige og dyriske kropsdele ikke længere beskrives eller males som ensartet/standardiseret
(jf. Möbius 2000, 80, 82, 85). Denne collageopfattelse er der taget livtag med i kapitel 1
til fordel for et bredere, mere pragmatisk collagebegreb, hvor væsentlighedskriteriet er en
‘collage-lignende’ effekt snarere end den formelle udførelse. Og ser vi atter på Max Ernsts
collager, så gør hans udglattende skraveringer jo netop, at elementerne ikke er indsat uformidlet, men ofte ligner groteskernes glidende overgange. Det ser man et eksempel på i
Ernsts collage til Comte de Lautréamonts Œuvres complètes, 1938 [#97], hvor Ernst følger
op på det metamorfosetema, der er gennemgående i Lautréamonts forfatterskab. Collagen
kan enten ses som en reference til Daphne, der hos Ovid forvandles til et træ for at undslippe Apollons tilnærmelser, eller til starten af Maldorors fjerde sang, hvor der står: “Det
er et menneske eller en sten eller et træ, der skal begynde den fjerde sang” (Lautréamont
1986, 127)344. Også den groteske collage afbildet på forsiden af denne afhandling, skabt i
1939 til Leonora Carringtons La Dame Ovale, kan, som nævnt i kapitel 1, ses som en klar
reference til Lautréamonts blæksprutte med silkeblik i Les Chants de Maldoror (jf. Lautréamont 2001, 31).
Collagerne bliver til en vis grad ‘naturimiterende’ og nærmer sig det, som Wamberg
kalder det ‘sandt monstrøse’, idet han med reference til John Ruskin differentierer mellem
den organisk sammenhængende montage, der er ‘sandt monstrøs’, og den simple montage,
der består af sammenføringen af uens elementer, som bevarer deres selvstændige, fragmenterede karakter. Sidstnævnte er ifølge Wamberg modernismens ideal (Wamberg 2002,
31-32), og det er dette ideal, som surrealismen på en lang række områder bryder med. Surrealismens organiske udgave af avantgarden er ikke regressiv eller bagstræberisk, men den
refererer til en modernitet, der, som vist, har rødder langt tilbage i historien. Hermed tilføjer denne særlige historiske perspektivering et ekstra lag til forståelsen af den surrealistiske
collage. Den surrealistiske genese er hidtil blevet behandlet i lyset af psykoanalyse, alkymi,
primitivisme og bricolage. Perspektiveringen viser, hvordan også et bestemt natursyn, der
har rødder tilbage i renæssancen, bliver en katalysator for surrealistisk billeddannelse. En
grotesk og fordrejet billeddannelse, der betjener sig af metamorfose og transformation, og
ikke blot af simple sammensætninger.
På et mere overordnet avantgardedefinitorisk plan sætter ovenstående pointer spørgsmålstegn ved Bürgers definition af det avantgardistiske kunstværk som fundamentalt uorganisk. Denne kritiske tilgang finder opbakning i artiklen “Poetry as a Reification of Na344	Originalcitat: “C’est un homme ou une pierre ou un arbre qui va commencer le quatrième chant”
(Lautréamont 2001, 153).
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ture: On the Role of Nature in the Poetry of Hans Arp”, hvor også avantgardeforskeren
Hubert van den Berg med baggrund i værker af dadaisten Hans Arp plæderer for en mere
organisk avantgardeopfattelse. I artiklen redegør van den Berg overbevisende for, hvordan
Arp i sin visuelle såvel som tekstuelle kunst lader sig influere af naturen uden hermed at
vende sig bort fra sin samtids sociale virkelighed (jf. Berg 1997, 128). At Arp orienterer sig
mod naturen, betyder ikke, at kunsten blot bliver en repræsentation af noget givet, naturorienteringen skal snarere, som hos Ernst, ses som et princip for genese. Arp skriver selv:
“vi ønsker ikke at kopiere naturen. vi ønsker ikke at reproducere, vi ønsker at producere. vi
ønsker at producere som en plante, der producerer en frugt og ikke at reproducere” (Arp
1948, 98)345. Uddybende skriver van den Berg om Arps naturforståelse:
natur bliver ikke forstået som en fast helhed, som et givet forhold (som natura
naturata), men tværtimod snarere som en proces eller et sæt af kreative forhold
(som natura naturans). Arps natur er karakteriseret ved vækst, forandring, bestandig bevægelse, [...] ved metamorfose og ubestemmelighed (Berg 1997, 133)346.
Ifølge van den Berg kan man nævne en hel række avantgardekunstnere – heriblandt Max
Ernst – som lod sig inspirere af naturen og som skabte værker, der qua deres biomorfe former og organiske karakter er tæt beslægtet med Arps.347 Dette leder til konklusionen, at – i
det mindste dele af – avantgarden er langt mere organisk, end Bürger åbner mulighed for
i Theorie der Avantgarde.
Endelig bidrager den historiske perspektivering til et opgør med den bürgerske forestilling om collage som et rent moderne fænomen, der på baggrund af et paradigmeskift
først opstår med kubismens collager. Parallelt hermed ser også Hansen grotesken i manierismen som udtryk for en kontinuerlig udvikling af moderne tendenser, der findes tilbage

345	Originalcitat: “nous ne voulons pas copier la nature. nous ne voulons pas reproduire, nous voulons
produire. nous voulons produire comme une plante qui produit un fruit et ne pas reproduire.” (Arp
1948, 98). NB: sat med små typer.
346	Originalcitat: “nature is not understood as a fixed entity, as a given condition (as natura naturata),
but, on the contrary, rather as a process or a set of creative devices (as natura naturans). Arp’s nature
is characterized by growth, change, perpetual motion, [...] by metamorphosis and indeterminacy”
(Berg 1997, 133).
347 Selv når der umiddelbart synes at være tale om uorganisk montage hos fx Schwitters, er der også her
en orientering mod naturen, jf. Schwitters og Lissitzky, der i et særnummer af Merz skriver: “Vores
arbejde er ingen filosofi, ingen indsigt i naturen, det er del af naturen” / “Our work is no philosophy,
no insight in nature, it is part of nature” (Berg 1997, 138-139)
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i middelalderens kunst, snarere end som et paradigmatisk brud. 1500-tallets grotesker var
således, ifølge Hansen, ikke udtryk for en fundamental genopdagelse. Også i middelalderen fandtes grotesken som et billede på forandring eller metamorfose og som et tegn på
forholdet mellem kunst og natur (jf. Hansen 2000, 256-58). Jeg har hermed trukket linjen
for groteskens kontinuerlige udvikling et stykke videre.

Monstre iblandt os, igen
Med oplysningstiden kom naturhistorie til at bygge på empiri frem for de tidligere dogmatiske autoriteter, som Plinius både var og henholdt sig til. Dette ryddede op i mangfoldigheden af monstre. Nogle få fra Plinius’ spraglede katalog over besynderlige folkeslag
havde stadig deres plads i verden – som fx androgyne og pygmæer – ellers blev det egentligt
monstrøse, som Wamberg påpeger, henlagt til “det fantastiskes” domæne, “dvs. til noget vi
kan gyse frydefuldt over, netop fordi vi ét eller andet sted ved, at vampyrerne, varulvene og
gespensterne ikke findes derude i virkeligheden” (Wamberg 2002, 28). Det er netop denne
udgrænsning, som Aragon opponerer mod i “La Peinture au défi” og proklamerer for ophævet med Lautréamont: Takket være Lautréamont er det underfulde atter iblandt os. Der
er ikke længere tale om en fjern eventyrverden, nej, det bevæger det, som er omkring os
(jf. Aragon 1965b, 38-39). Wamberg mener dog, at det monstrøse bliver i det fantastiskes
domæne til langt ind i 1900-tallet. Dette er ikke, fordi han overser surrealismens monstre, men Wamberg mener, med Dali som eksempel, at monstrene i surrealismen mister
deres virkning ved at glide over i kitsch (jf. Wamberg 2002, 31). Hvad angår Wambergs
eksempel erklærer jeg mig enig, men jeg mener, at man hos andre surrealister kan finde
yderst virkningsfulde monstre. Under alle omstændigheder skal skæringsdatoen ikke være
det væsentligste – også Wamberg ser det monstrøses genkomst i kunsten: “med retninger
som 1990ernes Brit Art og abjektkunst, [...] synes det alligevel, som presser en sammensat
korporlighed sig på med større styrke end før,” skriver han (Wamberg 2002, 35). Han fortsætter med at beskrive udviklingen inden for bioteknologien, hvilket fører ham frem til
konklusionen, at det i dag er slut med oplysningstidens fordrivelse af monstrene til zoner,
hvor fornuften sover: “Monstrene er iblandt os igen” (Wamberg 2002, 36).348

348 Suzanne Anker og Dorothy Nelkin laver i The Molecular Gaze. Art in the Genetic Age, 2004, en
tour de force gennem kunst fra det 20. og 21. århundrede, der på forskellig vis fremviser kropslighed
og hybriditet. De enkelte eksempler levnes kun få kommentarer, men det flot optrykte eksempelmateriale er i sig selv overdådigt og interessant.
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Kvinder med fiskehaler dukker op hos Aragon i et ellers genkendeligt Paris eller med
dragevinger hos Ernst i velkendte borgerlige interiører, 70-80 år senere lader Chapmanbrødrene en ‘Fuck Face’-tumling blande sig med de besøgende på gallerigulvet, mens Helvedes monstre i miniature og hobetal udspiller alverdens rædselsscenarier. Forundrende,
foruroligende, forargende, fascinerende. Kraftfulde sammensætninger, der både er uden
for orden og med deres sammensatte præsens etablerer en ny. Hos Hirst er der sjældent tale
om den slags monstre, som vi har fulgt i en linje fra kultiske fabeldyr, Plinius’ besynderlige
folkeslag, over renæssancens grotesker, til surrealismen og videre endnu til brødrene Chapman. Alligevel er det også hos Hirst både det monstrøse og det organiske, der er på spil.
Det monstrøse bl.a. i skalaoverdrivelserne. Det organiske i såvel tematik som materialevalg.
Wamberg skriver rammende, at “[d]et monstrøse er det Andet – det uhygglige, det uordnede, det deforme – der lurer i udkanten af den kendte verden, men som ikke desto mindre
har et mellemværende med et eller andet indenfor denne, hvorved det kendtes identitet
sættes på prøve” (Wamberg 2002, 7-8). Kunsten rækker med sine monstrøsiteter ind i livet
og producerer nye betydninger. Den udfordrer vores virkelighedsopfattelse netop ved i én
bevægelse at negere det kendte og være en del af det. Organismen er, som Wamberg skriver, det sted, hvorfra det monstrøse henter sin undergravende energi (jf. Wamberg 2002,
9), og dette er netop, hvad surrealisternes og YBA’s collagepraksisser har vist os. Naturens
dele sættes sammen på nye måder, konstruktivt og konvulsivisk. Herved forbindes kunsten
og livet på underfuld vis.
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