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Af LISBETH BONDE

DEN høje, sorthårede mand Daniel Richter 
(f. 1962) tager imod i Galleri Bo Bjerggaard på 
Vesterbro i København. Han har netop afslut-
tet ophængningen af sin udstilling Love Parade. 
De titelløse værker, der hænger i de kridhvide 
rum ud til Flæsketorvet, handler først og frem-
mest om ørkenkrigeren som romantisk fi gur: 
Vi ser en række arabere på vandring i bjer-
gene, men selv om nogle af dem også kunne 
ligne hippier, der spiller guitar, er der næppe 
tale om nogen skovtur: De har turban på og er 
formummet bag tørklæder, men nogle af dem 
er bevæbnet med maskingevær. Med medier-
nes mange billeder i baghovedet identifi cerer 
man dem fl uks som talebankrigere, selv om de 
virker heroiske med vinden blafrende i deres 
store kapper. 

Den anden motivkreds er naturromantisk. 
Med saftige, ekspressive farver skildrer 
 Richter nogle eventyrlige piger ude i en skov, 
som de synes at være vokset sammen med. 
Han fortæller, at han fi k en pornofi lm fra 
1970erne forærende af sin gode ven, maleren 
og aktionskunstneren Jonathan Meese. Den 
handler om nogle gammeldags klædte piger, 
der går rundt i en skov om natten. Pludselig 
blegner de, da de ude på en måneskinsbelyst 
eng spotter en nøgen mand, der giver sig selv 
et blowjob! Et enkelt maleri uden for katalog 
skiller sig ud dels ved at have en forunderlig 
titel: ’Studie til Dr. Freuds forbløffende tilba-
gekomst’ og er malet i 2005, dels er det i stil 
symbolistisk og er malet med mange lasurer, 
dvs. vi kan se nogle lag af former og fi gurer 
inde bagved. I forgrunden optræder en nøgen, 
androgyn skikkelse med turban og højhælede 
sko. Han breder armene ud og vender dels 
fronten, dels ryggen ud mod os. Her er det køn-
nets kompleksitet, som Richter – med Freud 
– udforsker. De nye værker er således ud-
spændt mellem krigen, naturen og kønnet, tre 
eksistentielle omdrejningspunkter i livet såvel 
som i kunsten.

❑

DET er første gang, Richter optræder i Norden. 
Til hverdag rejser han verden rundt med sine 
udstillinger, hvis ikke han passer sit embede 
som professor i billedkunst i Wien, men hans 
verden udgik fra Slesvig-Holsten, og senere 
fl yttede han til Hamborg, hvor han også blev 
uddannet som kunstner, men først som 30-årig 
søgte han optagelse på Hochschule für Bildende 
Kunst. Han er ikke i familie med sin endnu mere 
berømte navnebror, giganten i tysk kunst Ger-
hard Richter. Richter er et ganske almindeligt 
navn syd for grænsen, fortæller han. På fl ere ni-
veauer kan man sammenligne hans værker med 
den berømte Leipziger-Skoles, de dygtige fi gu-
rative, forhenværende østtyske malere som Tilo 
Bamgärtel, Neo Rauch m.fl ., der vandt så stærkt 
frem efter Murens fald, men Richter er mere 
direkte politisk og har oprindeligt udgangspunkt 
i det autonome miljø i Hamborg, som han i sin 

tid forsynede med plakater, ligesom han lavede 
pladecovers til punkgrupperne i byen. 

– Hvorfor denne titel – »Love Parade«.
»Det er en ironisk titel, som refererer til den 

afskyelige tekno-bøsse-begivenhed, som fi nder 
sted hvert år – også i København. Her raver 
nøgne mennesker døddrukne rundt i gaderne,« 
griner Daniel Richter. »Men jeg kan godt lide 
denne dobbelttydighed mellem noget anarki-
stisk og så noget regelret. Ordet parade refere-
rer jo til noget militaristisk, så man tænker på 
bevæbnede soldater med hjelme, der marcherer 
af sted, men samtidig på nøgenhed og kærlig-
hed.«

– Hvorfor maler du disse talebankrigere i bjer-
gene?

»Jeg ville gerne drille publikum lidt, for jeg 
er udmærket klar over, at folk tror, det er ta-
lebanere, men alle folk i disse bjergegne ser 
sådan ud, hvad enten det drejer sig om iranere, 
turkmenere, uzbekere, afghanere eller pakista-
nere. Ville vi tilsvarende sige, at enhver mand i 
uniform er nazist? Det tribalistiske, de arabiske 
stammer på vandring, er også en romantisk 

kliché, som jeg gerne ville undersøge, og den 
guitarspillende mand er jo repræsentant for 
kunstneren.«

– Som ung var du autonom i Hamborg. Hvor-
for søgte du mod kunstverdenen?

»Jeg befandt mig i en mental krisetilstand, og 
sådanne kriser kan man kun løse med kunst. 
Tidligere havde jeg tegnet og lavet plakater 
og pladeomslag til punkbands. Men det var 
reklame-kunst, ikke selvstændige kunstvær-
ker. Jeg begyndte først at male sådan rigtigt i 
1995.«

❑

UDSTILLINGEN består fortrinsvis af mindre 
værker i modsætning til tidligere, hvor den me-
get ekspressive og fortællende Daniel Richter 
excellerede i kæmpeformater og »udgød« kraft-
fulde, pastost malede og stærke statements om 
sin egen tid, men med masser af referencer til 
bl.a. ældre billedkunst. De nye værker er mere 
lavmælte, ja nærmest forsigtige. Richter er 
åbenlyst på vej et nyt sted hen.

– Du bruger næsten altid forlæg fra masse-

medierne? Hvordan forholder du dig i dine male-
rier til den såkaldte virkelighed?

»Det er svært at sige. For mig er maleriet et 
forsøg på at klargøre en bestemt form for sand-
hed, som man også kunne kalde virkeligheden. 
Malerierne er spekulationer over virkeligheden 
eller måske snarere billedernes virkelighed og 
deres fascinationskraft. Virkeligheden formidles 
jo altid gennem fotos i offentlighedens cirkula-
tion, og dette komplekse repræsentationspro-
blem interesserer mig.« 

Daniel Richter gør reverens til bl.a. de tyske 
neo-ekspressive 1980er kunstnere – især Ge-
org Baselitz, som han er meget optaget af – men 
han griber også helt tilbage til den ekspressive, 
belgiske maler James Ensor (1869-1949) og 
deler i en række malerier dennes forkærlighed 
for tableauer med grotesk-vrængende, maske-
klædte mennesker. Den menneskelige komedie, 
kunne man med Balzac sige. Det er evident, at 
hans værker er postkonceptuelle, dvs. han er 
klar over maleriets kriser og dødsdomme og de 
mange indvendinger, der er fremsat imod det i 
løbet af det 20. århundrede, ligesom han citerer 
frit fra de mange maleriske eksperimenter fra 
impressionisterne og frem. Han gør yderligere 
honnør til en postimpressionistisk overgangsfi -
gur som Pierre Bonnard, hvilket på udstillingen 
navnlig fremgår af malerierne med pigerne 
i skoven. Hans fortællende malerier er dog 
samplet fra mange forskellige visuelle kulturer 
– også erindringsspor og især avisfotos indgår. 
Indtil 2000 malede Richter abstrakt, fordi »jeg 
skulle igennem den fase for at kunne male det, 
jeg gør i dag,« som han siger. Men som vi har 
kendt ham indtil nu, er han en vild maler længe 
efter de vilde, en maler, der maler signalkraf-
tige billeder, der emmer af gåder og hemmelig-
heder. Ofte skildrer han mennesker i profane 
situationer med en neonfarvet aura omkring sig, 
så de fremstår universelle og dermed trækker i 
retning af det mytologiske.

Daniel Richter: Love Parade. Galleri Bo Bjerg-
gaard, Flæsketorvet 85A. ti.-fr. 13-18, lø. 12-16. 
Til 16. januar 2010 .

Interview. I sine ekspressive malerier skildrer den tyske kunstner Daniel Richter tilværelsens gådefuldhed – og pirker til vores fordomme.

En fortæller fra undergrunden

Daniel Richter. 

Daniel Richter: Uden titel. 2008. Olie på papir. 

»Jeg ville gerne drille publikum 
lidt, for jeg er udmærket 

klar over, at folk tror, det er 
talebanere, men alle folk 

i disse bjergegne ser sådan ud, 
hvad enten det drejer sig om 

iranere, turkmenere, uzbekere, 
afghanere eller pakistanere. Ville 

vi tilsvarende sige, 
at enhver mand i uniform 

er nazist?«

Af METTE SANDBYE

SIDEN årtusindskiftet har 
der i samtidskunsten væ-
ret en tydelig tendens til, 
at kunstnerne rettede 
fokus fra egen navle og 
ud i verden, mod det 
politiske og samfunds-
mæssige. Det er en 
tendens, man for alvor 
får øjnene op for netop 
nu med de mange 
miljø- og klimaoriente-
rede kunstudstillinger, 
som COP15 også har 
affødt. Nogle er mindre 
heldige, andre er rigtig 
gode og viser, hvordan 
kunsten kan være med til 
at artikulere en anden form 
for mentale billeder end de 
tørre klimatal og måske kan 
få os til at tænke eller formulere 
noget, vi endnu ikke vidste, at 
vi kunne tænke. Nå men, når alt 
det er sagt, så er det faktisk også 
ret velgørende og i alt fald opmærk-
somhedsskabende, når man får en 
pressemeddelelse ind ad døren for en 
udstilling med titlen »En helt normal 
udstilling«, der begynder sådan her: 
»Overgaden viser for første gang en 
helt normal udstilling. Et gennemsnitligt antal kunstnere er 
blevet bedt om at bidrage med normale værker, der henven-
der sig til et alment publikum. Udstillingen bestræber sig på 
at holde sig inden for det normales rammer: både det der fra 
et kunstnerisk synspunkt betragtes som normalt, og det der 
almindeligvis opfattes som normalt.« 

Dette »helt normale« afsæt er i sig selv en god og sjov 

idé, og med en henvisning til Pia Kjærs-
gaard og et plakatværk af Peter Holst 

Henckel lover udstillingen da også 
at give svar på, »Hvem det egent-

lig var, der løb nøgen hen over 
scenen og sagde ’pling’?« For 
naturligvis er der masser af 
ironi og »samfundsmæssighed« 
i al denne tilstræbte norma-
litet. Lige ved indgangen 
mødes man af Anders Vistis 
opslagstavle fra en opgang i 
et boligkvarter fyldt med den 
slags nabobeskeder om fester, 
rod, affald og meget mere, som 
vi alle kender og som samlet 
her fremstår yderst besynder-
lige, ligesom Ulla Hveisel via 
plakater, brochurer og fi ktive 
voxpops forsøger at indkredse 
»det tavse fl ertal«, »folkedy-
bet« og »den gyldne middelvej«, 
og Thomas Kvam har reduceret 

kendte kunstværker til gennem-
snitlige farvefl ader. Det er alle 

værker, der peger på, at forestil-
lingen om det gennemsnitlige og 

normale enten er uinteressant eller 
i værste fald dybt absurd og ligefrem 
frastødende. Svenske Catti Brandelius 
synger – udklædt som Miss Universe 
– en popsang i den svenske metro, 
hvor det normale og dets latente bi-

zarre bagside synges ud for fuld ørehængende udblæsning. 
Det er også rigtig fi nt, at udstillingen har medtaget to vær-
ker af henholdsvis Stig Brøgger og Albert Mertz fra 1972 
og 1969, der begge på dagsfrisk vis spidder kernefamiliens 
angivelige normalitet og »de venstrefrelste mod forbruger-
samfundet« over fredagsmiddagens gode rødvin, som det 
hedder i Mertz’ tekstværk. Alt i alt en seværdig udstilling 
ud over det normale.

❑

CLAUSENS Kunsthandel er et af byens ældste gallerier. 
Det ligger fordelt over fl ere etager med små stueagtige rum 
og knirkende trapper imellem. Charmerende lokaler men 
ikke altid så nemme at udstille større formater i. Cai Ulrich 
von Platen (f. 1955) har taget konsekvensen og pakket sine 
malerier ind i ét stort iscenesat, forunderligt og faktisk ret 
mesterligt greb, hvor han bygger videre på de stueagtige 
rammer, har sat ekstra døre, forhæng, vinduer og vægge ind 
og transformeret lokalerne til syv tematiserede rum som 
lysthus, kammer, havestue og kunsthal. Disse »nye« rum 

danner så rammen om en ophængning af hans malerier, 
der i en fi gurativ stiliseret form med klare farver fordelt på 
store fl ader bl.a. også fremstiller »det normale« som tomme, 
desperate jakkesæt, der fl akser forvildet om i luften eller 
mummitroldagtige og westernlignende landskaber, der på 
én gang er smukke og urovækkende. Von Platen har også 
eksperimenteret med størrelser og måderne at ophænge og 
indramme sine billeder på; nogle hænger helt tæt, og i have-
stuen kan man fra en bænk dvæle ved et kæmpemaleri, der 
parafraserer Manets Olympia og Goyas Maya, eller man kan 
stikke hovedet ind i en minikunsthal med mere abstrakt-
ekspressionistiske minimalerier.

❑

SIDSTE stop på kunstrundens normalitetsafsøgning gælder 
Maiken Bents udstilling Every Room has a Smell i udstil-
lingsstedet IMO på Carlsbergområdet. Titlen hentyder til 
den lugt af sure tæer og sved, man forbinder med en gym-
nastiksal, og som alle sikkert husker. Maiken Bent (f. 1980) 
har omskabt galleriet til en gymnastiksal med ribber, buk, 
måtter og hulahopringe, der alle sammen har fået et twist. 
De er indpakket i læder i stærke farver eller omviklet med 
snore og kæder. På den måde fremhæver og forstærker hun 
meget overbevisende og – som von Platen – i ét stort greb 
nogle aspekter af træningsrummet, som allerede fi ndes der 
– mellem det fornuftsbetonede, det torturkammeragtige, 
det sansestimulerende og ligefrem fetisherotiske, og endelig 
det formelt æstetiske. Denne fl ertydighed forstærkes ved, at 
man ved indgangen mødes af en videoprojektion med et be-
rømt ti-minutters uddrag fra Hollywoodmusicalen Footlight 
Parade fra 1933, hvor Busby Berkeley har koreograferet og 
iscenesat et fuldkommen forrygende synkronsvømmenum-
mer med hundredvis af ens klædte svømmepiger, der til 
smægtende toner danner de mest fabelagtige formationer. 
Det er et radikalt eksempel på dét, den store tyske kultur-
teoretiker Siegfried Kracauer kaldte »Massens Ornament«, 
og som han så transformeret fra Hollywoodfi lmene til 
 nazismens masseoptog (fi lmen er fra samme år, som Hitler 
overtog den tyske Rigsdag). Sekvensen passer kongenialt til 
Bents udstilling, men den er så uimodståelig fantastisk, at 
den også truer med at stjæle hele opmærksomheden. Bents 
udstilling er anbefalelsesværdig, men hvis man hører til 
dem, der skal lokkes lidt for at komme til den installatoriske 
del af samtidskunsten, så tag derud denne weekend, som er 
sidste chance for at opleve Berkeleys smægtende svømme-
piger.

En helt normal udstilling. Overgaden, Overgaden Neden 
Vandet 17, Kbh. Til 24. januar 2010.
Cai Ulrich von Platen: Tal til mig. Clausens Kunsthandel, 
Toldbodgade 9, Kbh. Til 19. december.
Maiken Bent: Every Room has a Smell. IMO, Ny Carlsbergvej 
68. Til 21. december. Busby Berkeley vises kun til 5. december. 

Kunstrevy. Trods den aktuelle optagethed af klima, politik og miljø, er der også udstillinger, der bare handler om hverdagen.

Åh så dejligt normalt ...

Maiken Bent: Equipage. Blandteknik. 2009.

Cai Ulrich von Platen: Museum. 2009. 
 Clausens  Kunsthandel.

Busby Berkeley: By a Waterfall. (Synkronsvømmere) 
1933. Foto. 
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