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LAY-OUT: FERNANDO TABANERA, KORREKTUR: FLEMMING GERTZ, SARA HØYRUP

NUBLIVERDIN AVIS
OGSÅDITMOBILSELSKAB
Berlingske Mobil er dit nye mobilselskab med 100% konkurrencedygtige priser.
Du får desuden GRATIS mobilsurf på m.berlingske.dk og m.business.dk.

MINUTMOBIL
45 ØRE/MIN. 35 ØRE/OPKALD
16 ØRE/SMS 5 KR./MB

SEKUNDMOBIL
69 ØRE/MIN. 25 ØRE/OPKALD
16 ØRE/SMS 5 KR./MB

Tal, SMS og surf for
200 kr. Kun 29 kr.

INTROTILBUD SE HVOR LET DU SKIFTER

Gå på berlingskemobil.dk
eller ring til 33 75 24 00
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Man kan ikke redde verden med ord, 
men man kan forstå den bedre.

Velskrevet viden

Et solstrejf i en vandpyt
- en musikforestilling om Grethe og Jørgen Ingmann

Trine Pallesen  Tom Jensen mfl.

Tivolis Big Band

Glassalen i Tivoli 16. april - 8. maj 2010
Tivolis Billetcenter 33 15 10 12 · tivoli.dk · billetnet.dk

Billetprisen er inkl. entré til Tivoli

Af LISBETH BONDE

»AT skue det underfulde i Guds lov«, 
står der på en af John Olsens tegnin-
ger, og det er en god selvkarakteristik. 
John Olsen skuer dog ikke alene ud 
på det Gudsskabte, men også ind i sin 
sjæls urolige mørke. Han er en hudløs, 
søgende kunstner, der holder alle døre 
og vinduer åbne for livsunderet – men 
han har samtidig blik for dødens al-
lestedsnærværelse. Han står med det 
ene ben i det 19. århundredes naturali-
stiske tegnekunst – med forbindelses-

linjer tilbage til renæssanceskikkelser 
som Albrecht Dürer og Leonardo da 
Vinci – og med det andet i det 20. og 
21. århundrede med erfaringer fra 
både den abstrakte kunst og instal-
lationskunsten. Det er performative 
værker, som bærer tydelige spor af 
hans krops handlinger, og ingen anden 
nulevende kunstner er så optaget af 
naturens stofrige forekomster som 
han. Ofte lader han naturprocesserne 
færdiggøre sine værker – med nogle 
uberegnelige og nye motiver som 
resultat.

John Olsen opfatter mennesket 
som en del af naturen, især kvinden, 
hvilket fremgår af værkerne i Clau-
sens Kunsthandel i København. Her 
ses ikke så få lidenskabelige fauner 
i clinch med smukke nymfer ... men 
også rådyr, ugler, får, kranier – samt 
disse sorte, amorfe, ekspressive for-
mer, der opstår, når Olsen laver de 
berømte svedetegninger i sin sauna. 
Inden da har han ofte – som en anden 
alkymist – patineret det tykke bøt-
tepapir. Nogle gange toner han det 
mint- eller smaragdgrønt, andre gange 

terrakotta eller okker, så tegningen 
fremstår, som var den et hulemaleri, 
tegnet med kul på en klippevæg for 
titusinder af år siden.

På sin aktuelle udstilling står det 
endnu en gang klart, i hvor høj grad 
John Olsen lader sig lede af sin præ-
cise iagttagelsesevne, som gør det 
muligt for ham at genskabe det sete, 
når han efter en jagt vender hjem til 
gården på Fyn: Han er en af disse ge-
nuine jægerkunstnere, der har en foto-
grafi sk/visuel hukommelse, så han kan 
tegne et rådyrhoved eller en fl ygtende 

hare med zoologens videnskabelige 
præcision. Olsen stikker gerne næsen 
ind i et kranium og studerer det på tæt 
hold. Han ælter i, rører ved og samler 
på naturens mange forekomster. Hans 
kunst er en hyldest til det groende og 
døende princip i naturen.

Generøst har han gestaltet naturun-
deret i alle dets skikkelser og foræret 
os en del af sig selv hver eneste gang: 
Som en ekspressiv naturalist og liden-
skabelig naturdyrker og romantiker 
med en fi ntmærkende tilgang til sit 
objekt – det være sig ydre eller indre 

– er han en ener. Udstillingen bevæ-
ger sig fra det sart hviskende til det 
ekspressivt råbende og er så tæt, at 
de intime rum i Clausens Kunsthandel 
denne gang tager sig ud som et helt 
lille museum. Man skal give sig god 
tid, for hver tegning sitrer af liv og 
rummer sin egen fortælling.

John Olsen: Tegninger i 
forskellige materialer. 
Clausens Kunsthandel, 
Toldbodgade 9, Kbh.  
Hver dag frem til 31. marts.

Kunst. John Olsen brillerer med sin tegnekunst på sansestærk udstilling.

Faun og nymfe

Af LISBETH BONDE

I september 2008, da den økonomiske boble netop var bri-
stet, men krisen endnu ikke kunne mærkes på det vildt spe-
kulative og ekspanderende kunstmarked, satte den britiske 
billedkunstner Damien Hirst (f. 1965) 223 værker til salg på 
Sotheby’s i London. Under titlen Smukt for evigt inde i mit 
hoved og under den for Hirst sædvanlige medievirak und-
sagde han sine gallerier og puttede hele gevinsten ned i sin 
egen lomme. I forvejen havde han delvist tvunget dem i knæ 
ved at presse deres provision ned fra de normale 50 procent 
til 30 procent. Sotheby’s havde »kun« estimeret en salgssum 
på 600 millioner kroner, men på de to dage, auktionen va-
rede, sneg det samlede salg sig op på en milliard kroner.

Ord som kurspleje og lidt for rettidig omhu for egne kapi-
talinteresser dukker op igen og igen i vurderingen af denne 
auktion, der handlede langt mindre om kunst end om inve-
stering. Var der tale om et aftalt spil med Hirst’s gallerister, 
giganterne Jay Jopling, ejer af White Cube i London, og 
amerikaneren Larry Gagosian, der har gallerier i New York, 
Rom, Athen, London, Los Angeles og Hongkong? Med denne 
del-og-hersk-strategi tvang Hirst sine gallerister til at byde 
værkerne op. Havde de siddet passivt tilbage, var de nemlig 
selv blevet tabere, da de lå inde med – havde det vist sig – et 
stort antal usolgte Hirst-værker. Auktionen gjorde fi nansge-
niet Hirst til den rigeste kunstner nogensinde. Guldkalven 
(2008), en kalv i formaldehyd i en glasmontre med forgyldte 
stålrammer, opnåede rekord med et hammerslag på 97 ml-
lioner kroner. Noget af et symbol at sende i cirkulation for en 
kunstner som Hirst, der danser med verdens rigeste sam-

lere. På den mest spektakulære og uhyg-
gelige vis synliggjorde han den uhellige pagt 
mellem kunst og kapital. Dog kunne al den 
virak ikke opstå, hvis ikke værkerne var så 
ubestrideligt begavede og uhyggelige, som 
det er tilfældet. Hirsts greb er sikre, og 
værkerne har en uafviselig fetich-karakter. 
De er the real thing, rene kultobjekter og me-
get tydelige i deres signaler.

I 2007 skabte han således et uhørt dyrt værk 
med titlen For Guds kærlighed (2007). Det er 
en platinafstøbning af et grinende kranium, og 
det ligger klart i forlængelse af Hirsts dirrende 
dødstematik. Kraniet er besat med 8601 min-
dre diamanter, der dækker hele dets overfl ade. 
Panden er besmykket med en pæreformet 53 
karat diamant omgivet af fjorten 37 karat dia-
manter – som en hyldest til menneskehedens 
intelligens. I en ny bog redigeret af Arkens di-
rektør Christian Gether, er der en analyse af 
værket. Dets fascinationskraft består blandt 
andet i kombinationen af skrækindjagende va-
nitassymbol og uhørt rigdom og evighed. Hirst 
har tidligere hævdet, at værket var blevet solgt, 
men faktum er, at det stadig ikke er lykkedes at sælge det til 
udbudsprisen på en lille halv millard kroner. Hirst er formo-
dentlig nødt til at vente på bedre tider og har i mellemtiden 
oprettet et interessentselskab, der ejer det.

Den engelsksprogede bog er en håndsrækning til publi-
kum, der møder Hirsts værker på Arken, som har den stør-

ste Hirst-samling i Danmark – om ikke i 
Norden. Christian Gether fortæller levende 
om sin deltagelse i ferniseringen på »For 
Guds kærlighed« i Hirsts galleri White 
Cubes afdeling i Mason’s Square i det indre 

London. Det var en fantastisk iscenesæt-
telse, hvor værket først blev afsløret som et 

relikvie, som man nærmede sig med lige dele 
ærefrygt, fascination og angst, skriver Gether, 
der tilskriver det en »sublim uendelighed« 
og læser det op mod mexicanernes dødekult. 

Værket rækker både tilbage til barokken og dens 
hyppige brug af kranier som vanitassymbol og 

frem til minimalismen med de serielle ræk-
ker af diamanter. Gether bringer desuden et 
interessant interview med kunstneren. Det 
vigtigste er at få folk til at høre efter, hvis 
man skal ændre deres holdning, siger Hirst. 
Og det sker bedst ved at forskrække dem: »Jo 
farligere ting, des tættere på kommer folk,« 
siger han og betegner sit nylige vendepunkt 
som yderst tiltrængt, fordi han ikke længere 
tror på sit hidtidige projekt: Efter auktionen 
fyrede han sine 150 assistenter og gik over 

til at male, hvilket har nedkaldt en byge af kritik fra den 
britiske kritikerstand, der mener, at han er en elendig maler. 
Selv føler han, at hans liv er blevet mere ukompliceret, efter 
at han er begyndt at male.

Den danske kunsthistoriker Marie Laurberg ser på Hirsts 
værker som et bevidst forsøg på at appropriere marke-

tingstrategier på kunst, men Hirst tager ikke klart afstand 
fra dem, skriver hun med god ret. Også den amerikanske 
kunsthistoriker Thomas Crow vier Hirsts markedsstrate-
giske kompetence opmærksomhed og sammenligner ham 
med en rockstjerne, mens den amerikanske kritiker Barry 
Schwabsky ser ligheder hos Hirst med den britiske maler 
Francis Bacon, der også elskede at indramme sine malerier 
bag glas og tykke rammer, ligesom han ofte omsluttede sine 
malede fi gurer med en slags gennemsigtige kasser, hvilket 
Hirst tydeligvis har adopteret i sine mange montrer med 
døde dyr.

Selv om Damien Hirst anvender mange religiøse referen-
cer, er han ikke kristen. Han forfægter det synspunkt, at 
Gud ikke er et overnaturligt fænomen, men at han lever i 
mennesket. Denne kropsliggørelse gennemsyrer hele hans 
fænomenalt iscenesatte værk. Den nye bog trænger ind 
bag mediehysteriet for at undersøge de betydninger, som 
værkerne sætter i spil. På minussiden kunne man godt have 
ønsket sig en noget mere kritisk tilgang til Hirsts økonomisk 
hypede værk, ligesom der er en del overlapninger artiklerne 
imellem. Desuden savner man en overbliksartikel, der gen-
nemgår oeuvret fra A til Z, men det er bestemt et væsentligt 
bidrag til forståelsen af den allestedsnærværende samtids-
kunstner – og det ekstreme fi nansgeni.

Arken Museum for Moderne Kunst: Damien Hirst. Arken 
Bulletin 4, 2009. Red.: Christian Gether og Marie Laurberg. 
Med bidrag også af Rex Butler, Alex Coles, Thomas Crow, 
Christoph Grunenberg, Petra Lange Berndt og Barry 
Schwabsky. 120 sider, rigt illustreret.  Ishøj 2009.

Bøger. Britiske Damien Hirst infi ltrerer pengeverdenen med sine hypede dødsværker. 

Ny udgivelse fra Arken går bag om mediefænomenet og fortolker værket.
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Dødens diamanter
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