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Glyptoteket holder masken
Udstilling om maskens
historie 1850-1930 er på
Dantes Plads blevet
udvidet med antikke
eksempler. Udvalget skal
forestille at være
begrænset, men alligevel
er der rigeligt. For
maskens historie har
et enormt omfang.
KUNST
Masken – fra Carpeaux til Picasso. Ny Carlsberg Glyptotek. Dantes Plads. Til 1. nov.
(www.glyptoteket.dk)


F

orestillingen begynder allerede i
museets højtidelige forhal, og et
par århundreder efter Kristus. Her
byder Melpomene, tragediens muse, velkommen ved næsten at spærre vejen. Musen er konkretiseret i en
stor senantik skulptur,
med vinranker og drueklaser i håret, det sidste
på grund af forbindelsen
PETER
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MICHAEL
HORNUNG
– og vinens. Men glem alt
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om teater og bourgogne.
Det er masken, det handler om, den teatralske maske, som Melpomene holder
frem. Den er hovedtemaet for Glyptotekets nye særprægede udstilling.
Man behøver bare at træde inden for i
Henning Larsens tilbygning, før man
straks falder over både egyptiske, etruskiske og græske masker. Åh, nej, tænker
man. Så er emnet altså bredt ud i hele sit
kronologiske og geograﬁske omfang. Nu
skal man ikke bare en afstikker til Japan
og Kina og se på masker, man skal også
præsenteres for maskens typologi op gennem middelalderen, barokken, rokokoen

og så videre. Det kan tilbygningen umuligt rumme alt sammen. Med mindre det
hele står meget, meget tæt.
Faktisk står, hænger og ligger det hele temmelig tæt. For der er også
over 130 forskellige katalognumre. Men der er ingen grund til
panik. Glyptotekets udstilling har fokus på masken i
kunsten fra Carpeaux til
Picasso, eller sagt med
årstal: fra 1850 (eller lidt
før) til 1920 (eller lidt
efter). Det er den del
af udstillingen, som
tidligere er blevet
vist på Musée d’Orsay, hvor den blev
konciperet, og i
den tyske by Darmstadt, hvortil den er
vandret efter Paris,
og hvor der skal have været væsentlig
mere plads at gøre
godt med.
Det er denne begrænsede del af maskens historie, som det
opulente katalog (oversat til dansk) lægger frem
i al dens vælde. Men da Ny
Carlsberg Glyptotek nu engang er et museum for overvejende skulptur, har man på udstillingen også medtaget de billedhuggerarbejder fra samlingen, som
har tematisk relevans. Det er ligefrem en
ekstra pointe, at der mellem værkerne også er en antik forfalskning. For hvad er det
andet end en original, der er demaskeret
og afsløret som det, den er: en forfalskning.

ne legitimeres af emnet. Om Picasso gælder det, at han kom meget nærmere sandheden om sine egne muligheder, da han
lod sig inspirere af afrikanske masker.
En maske er ikke bare en maske.
Nogle masker tager man på for at
skræmme, andre bærer man for
skæmt. Nogle er beregnet til at
gemme sig bag, mens andre
snarere laves for at fortælle
sandheden om en person.
Til fremstillingen af de
sidste bruger man gerne
afstøbninger, modelstudier eller fotograﬁer. Det er ikke en distinktion, som træder
specielt skarpt frem
på udstillingen, måske fordi det er vanskeligt at opdele materialet i praksis efter
kategorier. Men man
får det indtryk, at især
franskmændene har
afbildet deres beundrede forfattere og
komponister som masker, måske fordi de havde så mange af dem i det
århundrede, som udstillingen lægger frem.

MASKEN I KUNSTEN. Arnold Böcklins maleri af et skjold med Medusa. Dele af
udstillingen har tidligere gæstet Musée d’Orsay i Paris. Pressefoto: NCG Photo

DET ER NÆRMEST udstillingens pointe, at
masker ikke kun tilslører, men også afslører noget. De giver nogen mulighed for at
fremkomme med usagte sandheder.
Uden at tage maske på har den irske dramatiker og prosaist Oscar Wilde sagt de
vise ord, at »mennesket er allermindst sig

selv, når det står frem for sig selv. Giv det
en maske på, og det vil åbenbare sit sande
jeg«.
Kan denne paradoksale konstatering
overføres på billedkunsten: til kunstnere
som Arnold Böcklin, Antoine Bourdelle,

Auguste Rodin, Paul Gauguin, Niels Hansen Jacobsen, Emil Nolde, Picasso, Antoine Pevsner m.ﬂ.? Det kan den til en vis
grad, hvis værkerne er tilstrækkeligt betydelige, og der er ﬂere betydelige værker
på udstillingen, men også en del, som ale-

MASKER I KUNSTEN handler også
om kunsten i masken. Og indimellem især om kunstneren som maske,
når den blev taget eller støbt over en afsjælet kunstners ansigt. Med dødsmasken kan man ikke komme tættere på virkeligheden. Beethovens dødsmaske blev i
1800-tallet det arketypiske geni i plastisk
form og inspirerede ﬂere kunstnere, malere såvel som billedhuggere, til deres version af den store komponists fysiognomi.
Hos Bourdelle får Beethovens hår alt,
hvad det kan trække. Men trods alle overdrivelserne er det ingen karikatur. En sådan kan man ﬁnde andre steder. Så tidligt
som i 1834 lavede Jean-Pierre Dantan en
maske af tidens mest feterede violinvirtuos Paganini, som snarere var en karika-

KUNSTEN I MASKEN. Glyptotekets
udstilling viser alt fra afstøbte kunstneransigter til egentlige billedhuggerværker.
Her et udvalg af de udstillede genstande.
Fra venstre mod højre ses arbejder af Pablo Picasso, Antoine Pevsner, Jean-Pierre Dantan, Jean-Joseph Carriès, Bartolomeo Cavaceppi og Théodore Haviland.
Pressefoto: NCG Photo

tur end en decideret maske. Franskmanden Jean-Joseph Carriès synes at være mesteren i den sjældne kunst at lave ansigter
(sit eget) og så modellere det så levende
og grimasserende, som det nu lod sig gøre. Det er ikke nemt at trække en naturlig
skillelinje mellem den billedhugger, der
former sit ansigt i udtryksfuldhedens
navn, og så den kunstner, der laver karikaturer over andre kunstneres lighed.
SOM GÆST I denne store maskepi vil man
ikke bare se masker. Man vil helst se betydelige værker, inspireret af masker.
Et af udstillingens
stærkeste En maske er
værker er Rodins ikke bare en
Hanako-maske,
maske
som har fået sit
eget lille departement. Hanako var en japansk skuespillerinde, som den franske billedhugger havde set optræde, og hvis ansigt han havde
fået lyst til at modellere. I skulpturen får
man skuespillerens forvrængede ansigt,
som i en fastfrosset dødskamp.
Udtrykket er om muligt endnu mere
livagtigt i Edward Steichens fotograﬁ.
Men er det ikke snarere en portrætskulptur?
Og hænger maskebetegnelsen ikke
sammen med, at det er et forstillet udtryk, vi oplever, ligesom når man siger, at
nogen laver ansigter. Hvorved de – underforstået – skjuler deres eget.
Glyptoteket derimod skjuler ikke noget, men holder alligevel masken. Trods
de trange pladsforhold.
peter.michael.hornung@pol.dk

På tværs af historien
Mens ’Copenhagen Spirit’
hos Clausens Kunsthandel
ser skildringer af byen i et
historisk perspektiv, ophæver
’The Eye in the Door’ i
Kunsthallen Nikolaj den
vanlige kronologi og undersøger, hvad der gemmer
sig i tidens sprækker.
KUNST
’Copenhagen Spirit’. Clausens Kunsthandel,
Toldbodgade 9, København. Ti.-lø. kl. 11-17. Til
26. september.


’The Eye in the Door’. Kunsthallen Nikolaj, Nikolaj Plads 10, København. Ti.-sø. kl. 12-17, to.
kl. 12-21. Til 18. oktober.


S

torbyen har længe været et tilbagevendende motiv i billedkunsten. Lige siden slutningen af 1800-tallet
har man skildret det moderne liv, byens
stemninger og impulser.
Nu har to billedkunstnere, Gitte Bach
og Mikkel Olaf Eskildsen, taget initiativ til
en opdateret version af billedkunstneriske storbyskildringer. ’Copenhagen Spirit’ hedder projektet, som har resulteret i
både en bog og en udstilling hos Clausens
Kunsthandel. Sidstnævnte er her anliggendet.
Tegningen er det dominerende medie

på udstillingen, der indeholder værker af
17 forskellige kunstnere. Der er mange ﬁne ting imellem. Især hæftede jeg mig ved
Fie Norskers organiske, surreale blyantstegninger, Mikkel Olaf Eskildsens futuristiske, art nouveau-version af Nørreport,
Cai Ulrik von Platens melankolske indkøbstorv og Christian Jeppssons hemmelige papfacader. Men der er også ﬁne ting
af bl.a. Mie Mørkebjerg, Ivan Andersen og
ikke mindst Elmer.
Ud over den fælles forankring i København og en særlig poetisk stemning er der
ikke mange ligheder mellem værkerne.
Dog slog det mig, at udstillingen er forbavsende apolitisk. Når man tænker på
de begivenheder, der har præget mediebilledet af København de seneste måneder: bandekrig, fredelige demonstrationer til fordel for ﬂygtningene i Brorsons
Kirke – for nu at nævne de mest markante
– kan det undre at Orsolya Bagala er den
eneste kunstner, som skildrer kampklædt
politi.
I det perspektiv er udstillingen – selv
om den hævder et tidsligt perspektiv –
egentlig ret tidløs.
HVOR ’COPENHAGEN SPIRIT’ SER København i en bagudskuende, historisk optik,
fokuserer ’The Eye in the Door’ i Kunsthallen Nikolaj på øjeblikket.
Her indfanges solopgangen i et evigt,
foranderligt nu i Paul Pfeiffers projektion
’Morning after the Deluge’, mens hovedpersonen i Ulrik Heltofts video ’The Beginning of the Journey’ atter og atter går op
ad trapperne i Vor Frelser Kirkes tårn.
Hos A K Dolven er Frihedsgudinden
ﬂygtet fra New York. Hun er ﬂyttet til kol-

KUNSTNERNES
KØBENHAVN.
Hos Clausens
Kunsthandel viser
en række kunstnere billeder af
byen. Det er et
poetisk, historisk
og melankolsk
blik, der behersker
mange af
tegningerne. Her
en af Cai-Ulrich
von Platen blyantsskitser til til et
indkøbstorv i
Folehavekvarteret.
Fra kataloget

dere breddegrader og troner nu som et
andet isbjerg mellem ismasserne i det
kolde nord. Også denne video synes at være et udstrakt nu, men man forfalder ikke
til kontemplativ fordybelse som hos Pfeiffer. Dolvens video kan kun beskues gennem to lavt siddende huller i en dør, og
dermed beﬁnder man sig unægtelig i en
noget udsat og ukomfortabel situation,
mens man ser videoen. For ikke at tale
om, at man må tage voyeurens perspektiv
på sig.
Måske er det Dolvens værk, der har givet udstillingens kuratorer, kunstnergruppen Time Bandits, ideen til titlen. I
hvert fald er det et nøgleværk. På samme
måde som spejlet i Susanna Hesslebergs
ansigtsløse fotograﬁ ’uden titel’ markerer
Dolvens dør i både konkret og mental forstand en overgang fra et rum til et andet.
I materialet til udstillingen lægger kuratorerne (Morten Dysgaard, Jeannette
Ehlers og Louise Holmgren) netop vægt
på døren som metafor for forandring.

Transformation og foranderlighed er således centrale temaer i udstillingen. Og
de forvaltes måske mest interessant hos
Omer Fast i hans dobbelte videoprojektion ’Godville’.
Videoen er et
portræt af indbyggerne i en lille amerikansk
Ud over den
fælles forankring by, der alle er
fuldtidslønnede
i København og
for at leve som i
en særlig poetisk 1800-tallet. Stestemning er der
det er Williamsburg i staten Virikke mange
ligheder mellem ginia. Tre af det
levende
muværkerne
seums indbyggere
fortæller
om deres liv i en projektion på den ene af
side af den store dobbeltprojektionsskærm, der er ophængt diagonalt i udstillingsrummet.
På den anden side ser man menneske-

tomme billeder fra byen, der minder om
en blanding af en modeljernbane og et
Edward Hopper-maleri. Det samme lydspor følger begge videoer. Fast har klippet
sit materiale grundigt. Og således glider
den enkelte persons identitet mellem
’rollen’ og ’personen’, nutid og fortid
blandes i et øjeblikkeligt miks på tværs af
historien.
Også ﬂere andre af udstillingens værker arbejder med kulturel identitet og historie, og samlet set er ’The Eye in the Door’ en ﬁn udstilling. Den er glimrende installeret og godt formidlet med korte,
forklarende tekster til hvert værk.
Dog står det overordnede perspektiv
står lidt uklart: Det her med transformation og forvandling, hvad betyder det?
Hvad vil udstillingen ud over at pege på
perceptionens ﬂertydighed? Det opklares
måske, når kataloget udkommer om kort
tid. Det tror og håber vi.
KRISTINE KERN
kristine.kern@pol.dk

FORVANDLING.
I Kunsthallen
Nikolaj kan man se
en udstilling, hvor
intet er helt, hvad
det giver sig ud for.
’The Eye in the
Door’ undersøger
sprækker i
historien, hvor
fortid og nutid
mødes i et
interessant miks.
Her Paul Pfeiffers
’Morning after
the Deluge’.
Foto: Kunsthallen
Nikolaj

