
A4. Med intet andet
materiale end et blankt ark
A4-papir skaber Peter 
Callesen de skønneste
skulpturelle værker, som
her, hvor hovedpersonen,
som titlen angiver, er 
’Halfway Through’, 
halvvejs igennem – 
transformationen fra krop
til skelet, levende til død.

Eventyret er 
stadig en 
mulighed

KUNST
Peter Callesen: Skin of Paper. Kunsthallen Ni-

kolaj. Nikolaj Plads 10, København K. Til 6. juni.
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Seppo Mattinen. Clausens Kunsthandel, 

Toldbodgade 9, København K. Til 15. maj.
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I 1999 klædte en mand sig (ud) som
konge med både krone og kappe,
hvorefter han gik i gang med at byg-

ge et slot. Stedet var Goldsmith College i
London, og manden hedder Peter Calle-
sen og er kunstner. Men det mest bemær-
kelsesværdige var nok valget af byggema-
teriale, for slottet, som Callesen opførte,
var lavet af pap holdt sammen af store
mængder tape og tovværk.

Hvordan arbejdet skred frem, og ikke
mindst hvordan det gik, da det begyndte
at regne, kan man se, hvis man bevæger
sig ind i det papslot, Peter Callesen nu har
opført inde i Kunsthallen Nikolaj. Her er
heldigvis højt til loftet, så Callesen har få-
et plads til både tårne og fremspring,
mens man indenfor i slotsbygningen kan
bevæge sig rundt i forskellige rum og se i
alt sytten videoer, der dokumenterer di-
verse performance.

Foruden det tidlige slotsbyggeri kan
man således følge Peter Callesens forsøg
på at folde sig frem til sådan en napole-
onshat, min mormor gerne satte på hove-
det eller i søen. Forskellen er bare, at Calle-
sen gør det i gigaformat – og iført matros-
tøj. Den performance fandt sted samme
år, som han byggede sit slot i London,
men bådebyggeriet var en del af Odense

International Performance Festival. Igen
spiller vand en ikke uvæsentlig rolle, for
selvom fartøjet langtfra blev perfekt, lyk-
kedes det for Callesen at få skibet søsat og
endda selv sejle med.

Pap kender vi jo alle sammen til, men
endnu mere almindeligt er det hvide A4-
papir, der udgør materialet i en anden
gren af Callesens produktion. Helt dog-
matisk holder han sig til, at hvert værk
kun må bestå af ét enkelt ark, der til gen-
gæld skal bruges fuldt og helt. Og skulle
nogen tro, at der ikke kunne komme me-
get kunst, og da slet ikke i tre dimensio-
ner, ud af det, så kan de godt tro om igen
med det samme. For Callesen kan frem-
trylle fugle, der forsøger at flagre sig fri af
papiret, eller skabe en sneklædt bakke,
simpelthen ved at folde arket på midten.

Gør han det sidste, tilføjer han desuden
to snebolde, der vokser sig stadig større,
som de triller ned ad bakken på kolli-
sionskurs med en lille bus fyldt med ferie-
gæster. Og kalder værket ’Winter Holiday
III’. For sådan er det med Peter Callesens
værker: Eventyret, det gode grin og døden
er alle muligheder. Lige nu og her. De vel-
kendte materialer, som han så behændigt
transformerer, understreger konstant, at
det hele ligger ligefor, at vi alle kan bygge
et slot eller en sejlbåd, hvis vi skulle have
lyst.

Men papirets skrøbelighed peger sam-
tidig på vores egen forgængelighed og fo-
restående død, selv når døden som sådan
ikke er en del af motivet. Derfor er det
fuldt fortjent, at Callesen for nylig mod-
tog den fornemme Eckersbergmedalje.

Kun på ét enkelt, men afgørende punkt er
der gået noget galt i den aktuelle præsen-
tation: Slottet i udstillingssalen er bygget
af store, rene stykker pap og står beskyttet
for vejr og vind. Og derved mister det den
klondikekarakter, der gjorde Callesens
tidlige papslot så eventyrligt.

ARKITEKTONISKE konstruktioner og
eventyr finder man også hos den finsk-
fødte maler Seppo Mattinen, der udstiller
i Clausens Kunsthandel. Og ligesom hos
Callesen stikker naiviteten slet ikke så
dybt, som man først kan forledes til at tro,
for selvom Mattinen (helt bevidst) maler
sine mennesker og bygningsværker ude
af proportion, så formår han hele tiden at
skabe rum omkring dem.

Et godt eksempel er maleriet ’Den aure-
lianske mur’, som Mattinen har hentet i
Rom, hvor han i årtier har haft hjemme.
På den ene side skildrer han resterne af
det antikke bygningsværk temmelig nøj-
agtigt, men på den anden side er det tyde-
ligt, at her er tale om en fortolkning, om
Seppo Mattinens version af virkelighe-
den. I andre værker fornemmer man en
bagvedliggende fortælling, her og der an-
tydet gennem titler som ’Murerengel’.
Men hvad er det for en engel? Skal man
tro Mattinens maleri, er der tale om et
hushøjt vinget væsen med murerske og
sten, der vandrer over stiliserede enge.

Den stærke stilisering er et af den 80-
årige Mattinens kendetegn, ligesom hans
værker, navnlig når motivet er hentet i
Rom, ofte lyser varmt okker-orange. Men
det mest markante er og bliver Mattinens
fabulerende omskabelse af verden, der
fremstår på én gang genkendelig og even-
tyrlig.
TRINE ROSS
trine.ross@pol.dk

Peter Callesen tryller med
pap og ordinært A4-
papir, så der opstår både
sjove og hjerteskærende
fortællinger om liv og
død, mens maleren 
Seppo Mattinen 
omskaber verden til 
sine helt egne billeder.
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Fra hesteslagtning til havenisser

KUNST
Bjørn Nørgaard: Re-modelling the World. 

Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50,

Kbh. K. Ti.-sø. 10-17, on. 10-20. Til 24. okt.

www.smk.dk
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M ed Bjørn Nørgaard er det svært
at danne sig et samlet indtryk
og endnu sværere at fælde en

samlet dom. Fra hesteslagtning til gobeli-
ner; fra at hælde gråt gips i brune papkas-
ser med ståltrådsnet til store keramiske

figurer i strålende farver;
aktioner, film, installatio-
ner og skulpturer – der er
ikke én Nørgaard, men
mange. Fællestrækkene
bliver så almene, at de
næsten er intetsigende:

En optagethed af materialer, myter og
krop. Ja, hvor mange billedhuggere kan
man ikke sige det om?

Det er ikke i sig selv noget problem, at
der ikke er én Nørgaard, faktisk er det be-
friende, fordi de enkelte værkserier og ud-
tryk kan tale for sig selv. Statens Museum
for Kunst har på denne udstilling udvist
en god dømmekraft, idet de har nedtonet
de sidste 30 års tvivlsomme skulpturer og
til gengæld opprioriteret installationer
og film, især fra 1970’erne. Hvis man mest
kender Nørgaard for hesteofringen, go-
belinerne og Menneskemuren, får man
her udvidet sin horisont.

Højdepunktet er kæmpeinstallationen
’Thorvaldsens portrætbuster/Wasserspie-
gel’ fra 1976, hvor Nørgaard viser at han
har den æstetiske sans og fremsynethed,
man så ofte savner i de senere skulpturer,

kombineret med en satirisk brod. Syv bu-
ster har fået grisehoveder i stedet for
Thorvaldsens lettere idealiserede ansig-
ter af magtens personer. På messingskil-
tene står navne på højreorienterede
slyngler, såsom Henry Kissinger, shahen
af Iran og den sydkoreanske præsident
Park Chung-hee. 

Typisk for tidens enøjethed er de kom-
munistiske ledere, såsom Nordkoreas
Kim Il-sung, ikke medtaget. I dette aspekt
er værket banalt. Men et af messingskilte-
ne er blankt, så her kan man putte sin
egen skurk på. Og det gigantiske vand-
spejl, der breder sig ud i rummet, iplantet
et arrangement af obelisk, sten, triumf-
bue, ølflaske og andre isolerede grundfi-
gurer i et skulpturelt alfabet, gør mes-
singskiltene til en forsvindende lille del af
en uhyre vellykket ruminstallation, der
åbner for en masse betydningssammen-
hænge, og som samtidig er i tråd med
kommende postmoderne tendenser.

DET ER OGSÅ velgørende at se Nørgaards
amatøristiske filmproduktion, der langt-
fra kan kaldes præcis og fokuseret, men
dog rummer nogle interessante eksperi-
menter og en god portion humor. Ikke

mindst ’Nadveren’ (1971), hvor vi ser Nør-
gaard og hans mandeslæng sidde iført
kjole og hvidt som Jesus og de 12 disciple
til en overdådig middag, hvor der foran
bordet opføres prædiken, akrobatisk sex-
show, stand-up-komik, tryllekunst og tea-

ter. Vi ser de optræ-
dende bagfra, og
de stadig mere be-
rusede nadver-
brødres reaktioner
er lige så profilere-
de som de forestil-
linger, de ser.

Mens de tidligste
værker bærer præg
af en så stor grad af
søgen, at de mest
er interessante
som katalog over
mulige veje for en
ung kunstner, sker
der noget afgøren-
de, da Nørgaard
indleder samarbej-
det med Lene Adler

Petersen. Superduoen Bjørn & Lene ska-
ber ikke blot ’Hesteofringen’, men en lang
række happenings, hvoraf den næstmest

kendte er ’Uddrivelsen af templet/Nøgen
kvindelig Kristus I’, hvor Lene Adler Peter-
sen går nøgen gennem Københavns børs
med et kors. Denne vellykkede mediehap-
pening er en del af en større kvindelig Kri-
stus-serie, der er mere end blot en femini-
stisk manifestation.

OMVENDT MÅ man sukke over de monu-
mentale skulpturer af menneskefigurer,
Nørgaard har bedrevet i de seneste tre år-
tier. De er tunge og bastante i deres forsøg
på at nå en menneskekroppens arketype,
men tyngden modsvares ikke af en egent-
lig dybde eller et interessant formsprog.
De er klodsede og stiliserede, de lægger
sig i et uforløst kompromis mellem ideal
abstraktion og mytisk figur. De er som
sarkofager, hylstre til noget menneske-
ligt, men uden det udtryk og den lethed,
der kunne give dem liv. 

Til gengæld er der bud efter dem, og
man møder dem overalt i det offentlige
rum og på museerne. 

Bedre bliver det ikke med de små, sød-
ladent humoristiske figurer af forvrænge-
de kroppe, Nørgaard har dyrket i de sene-
ste år. Der er gået hyggeonkel i den, og
Nørgaard begynder at ligne vor tids Hen-

ry Heerup, der kan levere avancerede ha-
venisser til kunstsamlerne. Han siger selv,
at det handler om at acceptere det unor-
male, men det kunne man gøre langt
skarpere ved faktisk at vise menneskelige
misdannelser.

Når denne udstilling alligevel får en
pæn karakter, skyldes det dels, at disse
værker ikke fylder så meget igen, men
endnu mere, at Statens Museum for
Kunst med sit uhyre vellykkede udstil-
lingsdesign formår at vække gamle værk-
er til live og fortrylle selv de mest støvede
af dem, inklusive de mange dokumenter
om Nørgaards karriere, som er animeret i
formidlingsrummet. Nørgaard er en
svingende og lidt overvurderet kunstner,
men udstillingen formidler fremragende
et vigtigt stykke dansk kunsthistorie.
torben.sangild@pol.dk 

Selv om Bjørn Nørgaard ikke er, hvad 
han har været, er udstillingen på Statens 
Museum for Kunst en spændende rejse 
i et stykke dansk kunsthistorie.

Statens 
Museum for
Kunst formår
med sit
uhyre 
vellykkede 
udstillings-
design at vække
gamle værker
til live og 
fortrylle selv de
mest støvede 
af dem

SVIN. Busterne og vandspejlet udgør 
en installation, der fylder rummet med
meget andet end det politiske budskab.
’Thorvaldsens portrætbuster/
Wasserspiegel’ (udsnit), 1976

TORBEN 
SANGILD

Sådan er det med 
Peter Callesens 
værker: Eventyret, 
det gode grin og døden
er alle muligheder. 
Lige nu og her

ROM. Linjerne løber, som de vil, hos 
Seppo Mattinen. Perspektivet er ikke 
matematisk korrekt, men man fornemmer
alligevel rummet (’Den aurelianske mur’). 


