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S elv om man skulle have set samtlige
af Meryl Streeps film, så har man
helt sikkert aldrig set hende sådan,

som hun fremstår i sydafrikanske Candi-
ce Breitz’ videoværk ’Her’ (’Hende’). Det
kunstneriske råmateriale er ganske vist

sakset ud af Streeps film,
men Breitz har sat klip-
pene sådan sammen, at
de fortæller en helt an-
den historie, end det op-
rindelig var meningen.

Breitz’ værk vises i en lastbil, der er ble-
vet ombygget til en lille biograf. Lærredet
er inddelt i syv felter, og i hver af disse kan
en version af Meryl Streep tone frem for at
byde ind i samtalen. Og det er et helt for-
rygende replikskifte, Breitz har klippet
sig frem til, på kryds og tværs af Streeps
mange roller. 

Således spørger den ene Meryl på et
tidspunkt, om hun må stille et personligt
spørgsmål, hvorefter sætningen fortsæt-
tes af en ældre Streep, der spørger: Føler
du dig nogensinde ensom? Hvortil en
tredje version af skuespilleren svarer, at
hun arbejder på det med sin psykolog. Og
det eneste, Breitz har gjort, er at klippe de
allerede eksisterende replikker sammen –
og fjerne al baggrund og eventuelle med-
spillere fra billedet.

Tilbage står Streep i mange aldre, med
højst forskellige accenter og i roller, der
spænder fra usikker ungpige til femme
fatale med højt hår og store øreringe.

Også Meryl Streeps personificering af
Karen Blixen i filmen ’Out of Africa’ er
med, dog ikke med citatet om, at det er på
vores masker, hun skal kende os. Hvilket
ellers havde passet perfekt til værket. I ste-
det siger Streeps udgave af Blixen, at hun
er god til at fortælle historier. Det var Bli-
xen, og det er både Streep og Breitz så san-
delig også. 

DEN HISTORIE, Breitz fortæller i ’Her’,
handler om (kvinde)livet og alle de forvik-
linger, størrelser som ægteskab, skilsmis-
se, kærlighed og had kan afstedkomme.
Men Breitz tager også et selvironisk kig på

kunsten og kunstnerrollen, ikke mindst i
den sekvens, hvor hun først lader en hen-
ført Streep påstå, hun kun tænker smuk-
ke tanker, for sådan skal en sand kunstner
tænke, og derefter lader et helt kor af Stre-
ep’er udbryde: »Oh, that is nice!«. Efter-
fulgt af en lille latter.

Men det er ikke bare en ny fortælling,
Candice Breitz har skabt med ’Her’. For
filmfans vil det være oplagt at gå på gætte-
jagt i de gamle roller, mens lydsiden af
værket er så rytmisk tilrettelagt, at det
nærmer sig musik. 

Samtidig får den sorte baggrund klip-
pene til at minde om tidligere tiders por-
trætmaleri, ligesom Breitz har haft et
godt øje for linjeforløbet klippene imel-
lem, således at den samlede komposition
til stadighed står smukt og skarpt på lær-
redet.

Af samme grund behøver man ikke at
gå i panik, hvis man ikke fanger hvert ene-
ste ord, Streep siger. Til gengæld er det
vigtigt, at man giver værket den tid, det
tager, hvilket vil sige et par og tyve minut-
ter. 

Og i modsætning til mange andre vi-
deoværker er ’Her’ så snedigt sammensat,
at der hverken er begyndelsespunkt eller
afslutning, så man simpelthen kan
springe ind i det, præcis når man har lyst. 

CANDICE BREITZ, der er født i Johannes-
burg i 1972 og i dag er bosat i Berlin, har
stor international succes med sine video-
værker, der foruden ’Her’ blandt andet
tæller pendanten ’Him’, hvor Jack Nichol-
sons mange roller er klippet sammen til
en ny historie. 

Et andet dobbeltprojekt er værkerne
’King (A Portrait of Michael Jackson)’ og
’Queen (A Portrait of Madonna)’, begge
fra 2005, hvor Candice Breitz lader en
lang række såkaldt almindelige menne-
sker synge og danse sig igennem pop-
stjernernes sange.

De værker er der ikke blevet plads til i
lastbilen, der lige nu holder foran Karen
Blixen Museet på Rungsted Strandvej. 

Men det gør heller ikke noget, for kom-
binationen af Streeps mange kvinderol-
ler passer perfekt til lokaliteten, hvor Bli-
xen så dygtigt iscenesatte sig selv som bå-
de baronesse, forfatter og kampklar
kvinde.
trine.ross@pol.dk
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SAMPLING. Candice Breitz har i sin videoinstallation sat flimklip med Meryl Strep sammen, så de fortæller en ny historie. Stills fra installationen
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P ernille With Madsens første sepa-
ratudstilling hos Galleri Susanne
Ottesen begynder ikke i galleriet.

Den begynder udenfor, i Gothersgade. 
Temaet er mønstre, eller det, som sker

på et visuelt plan, når mønstre mødes og
brydes eller krydses. Det er den virkning,
man vil opleve, men kun under særlige
lysforhold, når det stribede vindue ud
mod gaden ses op mod væggen bagved.
For den er også dækket af sorte striber ta-
pe. Men hvor det ene sorte mønster løber
diagonalt, bevæger det andet sig horison-
talt. 

Sådan en kollision af strukturer er ka-
rakteristisk for Pernille With Madsens
sprog. Hendes rumudsmykninger, video-
installationer og tuschpen-tegninger be-
tjener sig af mønstre, der interagerer og
derigennem påvirker vores billede af
dem. Hensigten er ikke at dekorere en fla-
de. Hvis der er en intention, er det gen-
nem en række forskellige mønstres for-

virrende kollisioner at udfordre vores ori-
enteringsevne og skabe indtrykket af et
reguleret kaos.

Man kunne kalde effekten for klassisk
op-art, hvis sagen ikke var den, at kunst-
neren også inddrager videooptagelser. Så
skal vi tale kunsthistorisk, er det op-art
kombineret med kinetisk kunst, altså be-
vægelseskunst, og videokunst. Det er et
konsekvent gennemført projekt – og
mønstergyldigt i mere end én forstand. 

I DET BETYDELIGSTE værk – en dobbelt-
projektion i galleriets bageste rum – har
Pernille With Madsen i en samlet projekt-
ion på væggen kombineret optagelser fra
et nedlagt damemodemagasin. De to fil-
mede forløb følges ad, skifter plads, falder
sammen eller kontrasteres. 

Den dobbelte eksponering strækker sig
over seks minutter, hvor optagelser af
spejlklædte vægge kobles sammen med
prøverum med mønstrede eksteriører og
vinduespartier mod gaden, så man kan
blive helt tummelumsk. Jeg er lidt usik-
ker på, om projektionen ikke havde stået
stærkere og renere, hvis optagelserne af
mennesker ikke havde alterneret med re-
ne mønstre.

Tegningerne har en ganske anden ka-
rakter. I dem har Pernille With Madsen

udforsket og udnyttet den virkning, der
opstår, når en tuschpen langsomt løber
tør for sort blæk i takt med, at kunstneren
tegner sig ind mod centrum. 

Hun tegner ikke vilkårligt, men følger
et bestemt mønster eller en regelmæssig
struktur, der blot gradvis og grafisk ud-
tyndes.

Tegningerne er mest interessante som
proces-beskrivelse. Havde man ikke ud-
stillingens grundige introduktion (ved
Inger Marie Hahn Møller) ved hånden, vil-
le man gå klip af pointen. Helt uden fod-
noter går det altså ikke. 

Dobbelt-projektionen er det umiddel-
bart mest suveræne bidrag. Det er her, at
Pernille With Madsen træder i karakter
som en billedkunstner med en egen visu-
el konsekvens og et eget program.
PETER MICHAEL HORNUNG
peter.michael.hornung@pol.dk

Pernille With Madsen 
både forvirrer, forundrer 
– og imponerer – på sin 
første separatudstilling i
Galleri Susanne Ottesen.
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FORVIRRENDE SMUK. Den dobbelte
videoprojektion ’Opløsning II’ er hoved-
værket på Pernille With Madsens første
separatudstilling. På knap seks minutter
demonstrerer hun, hvor meget kalejdo-
skopisk forvirring, der kan skabes ved at
blande flere forskellige mønstre sammen
på samme væg. Men det er en inspireren-
de forvirring, som det ses. PR-foto

Småbitte forskydninger
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Impulse - Vandfarvebilleder. 

Erland Knudssøn Madsen. 

Clausens Kunsthandel, Toldbodgade 9. 

København. Tirsdag-lørdag kl. 11-17. 

Til 26. juni. (www.clausenskunsthandel.dk)
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E rland Knudssøn Madsen holder af
at opstille regler – og så følge dem
ydmygt. Et kunstnerisk projekt er

nærmest en forpligtelse, der skal opfyl-
des. Det er de faste rammer, der giver me-
ning til friheden. 

Siden 1990 har Knudssøn Madsen ud-
stillet hos Clausens Kunsthandel hvert
fjerde år. For et par år siden besluttede
han sig for udelukkende at lave akvareller
til femte udstilling. Men de skulle males
et særligt sted. Derfor købte han en skur-
vogn, som han stillede på sin grund i Hin-
ding ved Thisted, længst væk fra der, hvor
han bor. Hver eneste dag i et helt år van-
drede han ned til vognen, og han gik først
tilbage igen, når han havde lavet mindst
én akvarel. Når en akvarel var færdig, blev
den dateret, nummeret og arkiveret.

Knudssøn Madsen påbegyndte sit pro-
jekt 21. april 2008. 21. april 2009 var det
blevet til 285 akvareller, og i yderligere ét
år (frem til 21. april 2010) bearbejdede han
materialet. Nogle akvareller blev lavet
om, andre blev kombineret to og to. Til
sidst havde han en udstilling med 170
numre. Det er den, der nu hos Clausens
Kunsthandel skaber gensynet med en
kunstner, der for 30 år siden begyndte
med at arbejde i fladen. Senere gjorde
han sig mere bemærket som en nærmest
økologisk billedhugger, der altid holdt
sig til naturens egne farver og materialer.
Også hans nye akvareller respekterer det-
te udgangspunkt både gennem deres fo-
restillingsverden og farveholdning. 

Formerne er organisk prægede, man
kan glimtvis blive mindet om grafikeren
Jørgen Rømers mikrobiologiske univers,

og koloritten holder sig inden for et snæ-
vert spektrum af jordfarver. Det er ikke
ved store farvespring eller kontraster, at
disse papirarbejder søger et vække op-
sigt. Modsætningen opnås alene gennem
små og nærmest tilfældige forskydninger
i tonalitet og intensitet.

Arbejdsformen er tydeligvis spontan.
Det vil sige, at billederne eksisterer ikke
som forestillinger, før de er malet. Men
der hersker faste rammer, som der her-
sker faste regler, og indimellem maler
kunstneren vådt i vådt, dvs. han fugter pa-
piret, før han bruger vandfarve. Det gør
han at begrænse farvens anvendelse til en
særlig form. Det betyder også, at nogle af
akvarellerne er klarere i mælet end andre.

’IMPULSE’ ER IKKE en udstilling, der gør
stads af sig. Selv når man står i den, kom-
mer den ikke nemt til en. Man skal kom-
me til den, insistere på at lære den at ken-
de, i alle dens facetter. Den kræver nysger-
righed, tålmodighed, også en vis
udholdenhed, især hvis man også vil læse
– og forstå – de frie fabulerende tekster,
som kunstneren har skrevet, og som et
par steder er sat op mod billederne, uden
at give synderlig mening. De er udstillin-
gens svageste led. Men generelt bekræfter
’Impulse’ billedet af Erland Knudssøn
Madsen som en poetisk separatist, en kre-
ativ og totalt ukommerciel enspænder,
der er helt sin egen.
PETER MICHAEL HORNUNG
peter.michael.hornung@pol.dk

Så er der gået fire år – og 
Erland Knudssøn Madsen
udstiller igen hos
Clausens Kunsthandel. 

VANDFARVE-
KUNST.
’19032009’ står
der stemplet på
denne akvarel,
lige ved siden af
’EKM’, som er
kunstnerens 
signatur. Så ved 
vi, at Erland
Knudssøn Madsen
udførte denne
akvarel i sin
skurvogn på en
ganske bestemt
dato: 19. marts
2009. Den 
forestiller den
form, han har
skabt med fri 
fantasi, og absolut
ikke andet. PR-foto
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