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Italiensk
amokløberi
er kunst i
verdensklasse

Cestius-pyramiden i Rom
(cirka 1756). Piranesi
lægger horisonten lavt i
billedet og vrider
perspektivet, så
pyramiden fremstår langt
mere overvældende end i
virkeligheden.

Piranesi – syner
og sandhed
HHHHHH
Indtil 27. feb. 2022
SMK, Statens Museum for Kunst
Sølvgade 48-50, 1307 København K
Tirsdag – Søndag 10 – 18
Onsdag 10 – 20
Mandag lukket

Af Holger Dahl htda@berlingske.dk
erdensklasse, verdenskunst og verdens-dit og dat hører vi nærmest dagligt i det danske vanemisbrug af et
egentlig meget vigtigt ord. For det giver da god mening at sammenligne
sine egne øvelser med det absolut bedste, kloden har at byde på.
Det er kun et problem, hvis man lader inlationen råde og udnævner enhver tilfældig blokvognsartist til verdensklasse, blot fordi han
eller hun er populær i vort lille kongerige.
Så altså – når der for alvor er grund til at råbe verdensklasse, er der også grund til at lytte,

V

og lige nu – og indtil 27. februar 2022 – vil denne anmelder opfordre enhver til at skynde sig
ind på Statens Museum for Kunst og løse billet
til det gamle museums Piranesi-udstilling.
For her er det: Dette er sand verdensklasse.
Overgivent, suverænt, hvinende interessant
og samtidig bare en helt almindeligt virkelig
god udstilling. De altid søvnige lokaler på kanten af Øster Vold kan for en gangs skyld få pulsen på den besøgende op, og for alle, der er
interesserede i popkultur, arkæologi, kæmpestor kunst og fantasiarkitektur, er der bunker
af indhold at hente frem.
Giambattista Piranesi, der levede fra 1720 til
1778, var en central igur i 1700-tallets Rom. På
det tidspunkt blev Pavestaten anset for stivnet
og gammeldags, mens handelsbyer som Genoa
og Piranesis fødeby, Venedig, i langt højere grad
bar frihedens og diversitetens fakkel.
Piranesi kom til Rom som ganske ung og gik
i lære hos gravøren Giuseppe Vasi. Allerede
tidligt ik han at vide, at han tænkte »alt for
meget som en maler« – altså at hans evner ikke først og fremmest var reproducerende, sådan som de blev nødt til at være for en faguddannet gravør.
Dengang var gravørens fag et vigtigt håndværk, men ikke desto mindre et håndværk.
Det, en gravør skulle kunne, var at oversætte
en billedkunstners farver og skygger til punkter og linjer på en så lydende måde, at enhver
beskuer ville føle, at han var tæt på det ægte
værk.
Gravørens kunst var en massekunst med
andre ord. På samme måde som plakater, kiksedåser og tegneseriehæfter var det et par
hundrede år senere. Det glemmer vi bare ofte, når vi ser graikudstillinger fra svundne
tider.
Vi tror uvilkårligt, at Dürer, Rembrandt og,
ja, Piranesi ikke skelnede mellem graikken og
den ’ine’ kunst. Det gjorde de naturligvis. Men
hvor Dürers og Rembrandts graiske blade primært skulle fungere som reklamer for ’the real deal’, så var Piranesi moderne, fordi raderingerne for ham VAR værket.
Ligesom for eksempel Roy Lichtenstein eller Andy Warhol i vor tid tog Piranesi en folkelig kunstform og gjorde den til ’rigtig’ kunst,
og netop dét greb er grunden til, at han skal

ses og påskønnes som en af verdenskunstens
giganter: Ikke ’blot’ på grund af sit værk, men
på grund af den indlydelse, det havde på senere generationer.
Alt det vidste Giambattista Piranesi intet
om, da han ankom til Rom. Efter sin læretid
drog han hjem til fødebyen i et par år, hvor han
blandt andet var i lære hos rokokomaleren Tiepolo, som på det tidspunkt var feteret ud over

KUNST

Giambattista Piranesis værk har inspireret surrealister, scenografer
og arkitekter i århundreder. Nu foldes det kæmpestort ud på Statens
Museum for Kunst.
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verserende strid mellem dem, der hævdede, at
oldtidens Grækenland var civilisationens højdepunkt, og Piranesis venner i Accademia del
Arcadia, som mente, at kejsertidens Rom var
præcis det.
Det mest interessante er, at hans evige berømmelse hviler på blot to gange 16 raderinger
ud af hans enorme produktion. I både 1750 og
1761 udgav Piranesi en bog med ’fængselsfantasier’, »Carceri d’invenzione«: Mærkelige,
amokløbende perspektivøvelser af gigantiske,
lukkede rum med søjler, buegange og trapper,
trapper, trapper.
For enhver person, der har brugt lidt tid på
at øve sig i at konstruere en perspektivtegning,
er det nemt at forstå, hvorfra lysten til at skabe disse overdrevne, imaginære rum kommer
fra. Man gør det, fordi man kan – så enkelt er
det. Piranesis fantasier har imidlertid altid haft
en kraft, der rækker langt ud over det iige:
Fordi de ’kun’ er tegninger, tydeliggør de barokkens idé om det opløste rum på en måde,
arkitekturen kun sjældent selv formår.
Samtidig har deres indlydelse som billeder
altid rakt langt ud over deres tid: Ind i romantikken og dens fascination af ’the gothic’ og
derfra videre til surrealismen og moderne konstruktionskunstnere som M.C. Escher.
Piranesis tegninger har også spillet en enorm
rolle for ilmscenograi: Fra Robert Wienes »Dr.
Caligaris kabinet« fra 1920 til moderne fantasyilm som Harry Potter-ilmene eller Peter
Jacksons Ringenes herre-ilm, hvor Sarumans
onde værksted er ren Piranesi.
For arkitekter har inspirationen været lige
så kæmpestor som for scenograferne. Når arkitekter laver et stort atrium med mange trapper i, taler de uvægerligt om »et piranesisk
rum«. Så alt i alt er Piranesi endt med – helt
som en moderne popkunstner som Warhol i

øvrigt – at kunne hvile sit ry på nogle ganske
få værker, som alle til gengæld kender.
SMKs udstilling er derfor dobbelt skøn, fordi den giver os hele værket og ikke bare de to
gange 16 berømte blade. Vi ser også de mange
vistaer af Roms storslåede ruiner – de serier,
der i samtiden gjorde Piranesi til en holden
mand – og allerede her er lysten til at vride
perspektivet tydelig.
Piranesi arbejdede ofte med to »horisonter«.
Hvis man følger forsvindingslinjerne fra bunden af billederne og derpå fra toppen, kan man
se, at de ikke rammer den samme linje, sådan
som de burde. Det giver »vistaerne« en sær
virkelighedsforskydning, der især bliver tydelig, når der er menneskeigurer placeret i billederne. Figurer, der i øvrigt altid ser ud til at
være i gang med højlydte skænderier eller andre sære aktiviteter.
Udstillingen består for en stor del af værker,
der er en del af Den Kongelige Kobberstiksamlings egen samling, og der er som altid grund
til at glæde sig over, at vi dér har en attraktion,
der vitterligt er – nu siger jeg det igen – verdensklasse.
Så ja, skynd jer til Østre Anlæg og gå billedamok i Piranesi og hans fantastiske verden.
Som med sort/hvide ilm savner man ikke farver ét sekund, og SMK har oven i købet gjort
sig ekstra umage ved at bede kunstnerduoen
AVPD (Aslak Vibæk og Peter Døssing) om at
iscenesætte fængselsraderingerne i et »piranesisk« spejlkabinet, der vrider ens rumopfattelse med et meget billigt trick – præcis som
Piranesi selv ville have gjort det.

Anmeldelsen blev skrevet inden beslutningen
om nye nedlukninger.

3 milliarder år…

Grønlandske rubiner,
South sea perler og godt håndværk
Fra værkstedet i huset
al rimelighed, især for sine byscenerier. Han
tog tilbage til Rom et par år senere og tilbragte
stort set resten af sit liv der. Han trykte enkeltblade af sine vistaer af antikkens Rom, og han
samlede sine værker i store samlehæfter, der
bestemt har været dyre í samtiden, men som
også var den tids populærkunst: Flotte og medrivende billeder af et eller andet mærkeligt.
Piranesi kastede sig på den måde ind i den

En af de mere karakteristiske,
dynamiske fængselsscener fra
1761-udgaven af »Carceri
d’invenzione«.

Skomagergade 9 · 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 36 50 · a-v@guldsmedene.dk
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”trigger-warning”-info

Aarhus Teater har netop
oprettet en side med titlen
”Trigger-warning” på teatrets
hjemmeside. Her opfordres
folk, der er »særlig sensitive
omkring visse temaer eller
situationer og kan opleve
særlig voldsom angst ved at
opleve disse på scenen« til at
kontakte teatret, hvor en
medarbejder vil fortælle
mere om forestillingen og
eventuelle trigger-tematikker
samt virkemidler. Morten

Daugbjerg, kommunikationschef og leder af teatrets
læringsafdeling, oplyser, at
tilbuddet først og fremmest er
målrettet lærerne for de
skoleklasser, der besøger
teatret.
»Vi vil sikre, at unge får en
god oplevelse, og vi vil sikre,
at ingen kommer mentalt
forslåede ud efter forestillingen. Teateret kan være et
overvældende og kontant

sted, fordi du ser det med
levende mennesker,
hvor du kan spejle dig i
problematikken. Derfor vil
vi gerne give lærerne
mulighed for at tale med
sårbare elever på forhånd,
men vi vil også gerne undgå
at spoile forestillingerne ved
at skrive trigger warnings
om handlingen i selve
kommunikationen om
forestillingerne,« siger
Morten Daugbjerg.

Piranesi holdt sig ikke tilbage fra drastisk at overdrive de antikke romerske bygningsværkers størrelse:
”Cestius-pyramiden", Blad fra Udsigter fra Rom, 1748-1778.

Piranesi-udstilling er et
sansebombardement
På amerikanske universiteter
kan studerende på visse
fakulteter støde på triggeradvarsler før et vælgermøde,
eller før de åbner en
undervisningsbog.
Herhjemme kan fænomenet
ses på bl.a DR's hjemmeside.
Foto: Screendump fra dr.dk

Danmarks Radio om mediehusets overvejelser for og
imod at bruge trigger-advarsler, og om det er en praksis,
der med tiden skal udbredes.
Eksempelvis til nyhedsudsendelser, der ofte indholder
både svære og kontroversielle emner.

Julie (Marie Reuther) får sig lidt
af et chok, da hendes familie dør
i et ﬂystyrt i Afrika. Det ansporer
til et dødsønske hos den unge
gymnasiepige i HBO Max-serien
“Kamikaze”. Foto: HBO Max

Julie, og Marie Reuther
fanger hende lige på kornet –
og formår at gøre hende bare
nogenlunde interessant, selv
om opgaven er vanskelig.
For Julie er ikke særlig
spændende. Måske derfor er
plottet i ”Kamikaze” tvunget
til at blive så ekstremt. For
aldrig så snart at Julie har
fået lokket sin far til at lade
hende holde fest i familiepalæet, mens mor, far og
storebror er på eksotisk ferie
i Afrika, vælter hendes til-

I en mail skriver Andreas
Lange, afdelingschef i DR
Eksponering & Brugerkontakt:
»Vi har altid advaret mod
voldsomt indhold jævnfør
DR’s etiske retningslinjer.
Vores brug af trigger
warning på sociale medier
har vi indtil videre kun brugt

værelse sammen. Meget
symbolsk er det, mens hun
står med favnen fuld af
Louis Vuitton-poser, at hun
modtager en sms fra sin far
med besked om, at ﬂyet, de
sidder i, styrter ned, og at
Julie må gøre, hvad hun vil.

Gid det var spændende
Her knækker serien for første gang. For det, Julie har
lyst til, er åbenbart at gå
ned med et brag på samme
måde som forældrene. Det
illustreres i tidslige ekskurser frem i tiden, hvor Julie
er kronraget, tatoveret i
ansigtet og afklædt alle sine
overklassemarkører efter at
være styrtet ned med ﬂy.
Hendes devise er, at jo ﬂere

få gange, og det er en
vurdering fra gang til gang,
hvordan vi gør brugerne
opmærksomme
på
voldsomt indhold. Vi er fuldt
ud bevidste om, at nogle tilgange kan fungere bedre end
andre, fordi det altid kommer an på den konkrete
sammenhæng.«

hasarderede ﬂyveture hun
begiver sig ud på, jo større
er sandsynligheden for at
lide samme skæbne som
resten af familien.
Gid det var mere spændende, end det er, men indholdet og karaktererne i
”Kamikaze” kan desværre
ikke stå mål med den
visuelt lækre æstetik, som
udgør mere end den halve
fornøjelse ved serien. Munk
har virkelig sans for eﬀekterne og fortæller mere
elegant med klip og kamera
end i dialogen. På den måde
synes ”Kamikaze” perfekt
til den Tiktok-generation,
den henvender sig til, men
selv de yngste seere vil
savne dybde i plottet.

Piranesis storslåede,
gådefulde og fantastiske billedverden har
givet inspiration til
bl.a. Harry Potter
-bøgernes Hogwarts.
KUNSTUDSTILLING
PIRANESI
– SYNER OG SANDHED
STATENS MUSEUM FOR KUNST
Sølvgade 48-50, København K
Til den 27. februar

333333
TOM JØRGENSEN
kultur@jp.dk

Det første, en moderne
hjerne tænker er: Wauw,
sikke en fantasi, sikke en
indbildningskraft. Det andet
er: Wauw, her ligger i hvert
fald noget af inspirationen
til Hogwarts, til Moria i
“Ringenes Herre”, til “Blade
Runner” og til de, virker det
som om, utallige ﬁlm og
serier, der viser labyrintagtige underjordiske gange og
endeløse rækker af på én
gang gådefuld og storslået
arkitektur.
Og det hele skyldes én
mand: Giovanni Battista
Piranesi (1720-1778). Nu
viser Statens Museum for
en Kunst en udstilling med
denne kunstner, der var
helt igennem unik, helt
igennem sin egen.

Romerne vs. grækerne
I dag er Piranesi mest kendt
for sine graﬁske tryk
”Carceri” (”Fængsler”)
udgivet i to temmelig
forskellige udgaver: 1750 og
1761. I den sidste ser vi
fantastiske mørke rum med
kraftfulde buer, broer og

gange, hvor indsatte lider
alverdens kvaler. For en
betragter fra det 21. århundrede virker det hele meget
fantasyagtigt, men museet
med kurator Hanne Kolind
Poulsen i spidsen sætter det
ind i en historisk kontekst.
En kontekst, der kommer
som en overraskelse for de
ﬂeste, må man formode.
Den arkitektuddannede
Piranesi skændtes simpelthen med hele det franske
akademi i Paris om, hvem
der havde skabt den
”rigtige” antikke kunst:
grækerne eller romerne.
Franskmændene mente
grækerne med deres
harmoniske og sublimt
afbalancerede kunst og
kultur. For dem var
romernes kunst en grov og
kluntet efterligning af dette
kunsthistoriens absolutte
højdepunkt. For Piranesi,
derimod, uddannet i kanalbyen Venedig, hvor viden
om ingeniørkunst dengang
som nu var et must, var
romernes kunst og arkitektur mere mandig, mere
kraftfuld og mere teknisk
opﬁndsom.
Piranesis kunst, hvad
enten det drejer sig om
”Vedute” (topograﬁske
billeder af byer og seværdigheder), ”Carceri” eller
”Grotteschi” (Grotesker), er
derfor først og fremmest
didaktiske værker, der skal
vise den romerske kunsts
fortrin eller i hvert fald
ligeret over for den græske.

Øjeguf af billeder
Historisk set er det 1700tallets franskmænd med
deres moderne form for
kildekritik og videnskabelige systematik, der sejrer,
men det giver man dem

GIOVANNI BATTISTA
PIRANESI
Giovanni Battista Piranesi
(1720-1778) var født og
uddannet i Venedig.
Fra 1740 boede han i i Rom,
hvor han fra 1745 udførte dels
en lang række kobberstukne
og raderede ”Vedute”, løbende
udgivet i ”Vedute di Roma”,
dels stemningsmættede
arkitektoniske fantasistykker,
udgivet som ”Grotteschi”
(”Grotesker”) og ”Carceri”
(”Fængsler”).
Piranesi arbejdede også som
arkæolog, og hans store viden
om romersk kunst og
arkitektur førte til bøgerne
”Antichità Romane”, 1756,
og ”Vasi, Candelabri”, 1768.

gerne, når det mere end
ophæves af den fantasi,
Piranesis raderinger og
kobberstik fremviser:
absolut øjeguf af billeder,
hvor øjet forvirres af
forvredne perspektiver,
overdrevne dimensioner,
ﬁlmiske lys-/skyggevirkninger og en myriade af
detaljer, der gør, at man kan
kigge på disse billeder igen
og igen og stadig opdage
nye ting.
Piranesis mesterlige
værker iscenesættes på
fornem vis af den danske
kunstnerduo AVPD (Aslak
Vibæk og Peter Døssing),
der har lavet en spejlinstallation fuld af de illusionistiske eﬀekter, man ﬁnder så
mange af hos den gamle
mester. Et absolut sansebombardement af en
udstilling.

Kristeligt Dagblad Onsdag 17. november 2021

Bøger & Kultur 7

Kulturredaktør: Michael Bach Henriksen / kultur@k.dk
Jourhavende: Julie Minnet Høgholm
Denne side er redigeret af Henriette Vabø

Arkitektur som
imaginære rum
1700-tals arkitekten og kunstneren Piranesi hyldede den
italienske antik med prospekter
mellem fortid og fremtid, syner
og sandhed. Gedigen forskning
og formidling fra Statens
Museum for Kunst

udstilling
Henrik Wivel
kultur@k.dk

Den italienske arkitekt og billedkunstner Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) kom fra Venedig. Og man kan
ikke lade være med at tænke på, om han har
taget noget af vandbyens labyrintiske struktur
med sig som mental bagage, da han drog til Rom
for at gøre karriere som arkitekt og frem for alt
billedkunstner.
Piranesis graiske værk er verdensberømt.
Hans billeder skabte et gennembrud for kunstneren allerede i hans samtid, og de er blevet ved
med at fascinere generationer af kunstnere og
kunstelskere. Ja, Piranesis
betydning rækker langt ud
over det kunstfaglige, og
hans arkitektoniske visioner og hemmelighedsfulde rumligheder har inspireret designere af computerspil og ilm i det 20. og
21. århundrede.
Tænk på ”Ringenes herre” og ”Game of Thrones”,
for slet ikke at tale om
Jean-Jacques Annauds ilmatisering af Umberto
Ecos roman ”Rosens
navn”. Her er den blinde
munk Jorges de Burgos’
bibliotekstårn bygget op
som en på alle måder
fængslende, uoverskuelig
og farlig labyrint a la Piranesi. Piranesis visuelle og
arkitektoniske fantasier
åbner op for drømme, fortabelse, pinsler og erindringer om en tabt skønhed og storhed.
Som barn af 1700-tallets oplysningstid ønskede Piranesi at hylde den romerske antik og
dens arkitektoniske udtryk. Med indgående studier af romerske ruiner ville han i renæssancens
ånd genoplive de storslåede forbilleder fra antikken og deres monumentale krat, og som
grundformer for en tænkt og fordrømt fremtid.
Det får hans graiske værk til at stå og sitre mellem sandhed og syn, mellem oplysning og fantasi.
Piranesis gennemslagskrat hang også sammen med hans valg af kunstnerisk genre. I oplysningstidens ånd ønskede han sine arkitektoniske og billedkunstneriske syner udbredt til så
mange som muligt. Derfor graikken. Genren
betød, at hans værk kunne mangfoldiggøres i
bøger og graiske serier, genoptrykkes og reformuleres i nye stadier af tryk. Det betød, at Piranesis værker blev udbredt allerede i hans samtid, og at senere tiders turister på dannelsesrejse til Italien kunne købe Piranesi-tryk med
hjem som en slags vidnesbyrd om Rom og rejsen. Det gjaldt også forskere og samlere, og af
samme grund har Den Kongelige Kobberstiksamling på Statens Museum for Kunst en stor,

meget in repræsentation af Piranesis graiske
arbejder.
De danner grundlag for den aktuelle udstilling ”Piranesi. Syner og sandhed” på museet.
Den første store Piranesi-udstilling i museet siden 1978. Læg dertil et gedigent forskningsarbejde af museumsinspektør Hanne Kolind Poulsen, der i den ledsagende katalogbog gør rede
for de seneste mange årtiers internationale tolkninger af Piranesis værk og dets tids- og kulturhistoriske forankring.
Udstillingen følger kronologisk og tematisk
udviklingen i Piranesis værk med hovedvægten
lagt på hans tre mest kendte og fascinerende
graiske serier: ”Grotesker”, ”Fængselsfantasierne” og ”Romerske ruiner”, der blev til fra slutningen af 1740’erne til begyndelsen af 1760’erne.
Kunstnerens gennembruds- og storhedstid. Det
er serier, man som beskuer kan fortabe sig i.
Nærmest bundløst. Der er så mange detaljer, så
virrende og mangfoldigt et billedsyn.

Uoverskuelige rumligheder
Piranesis billeder og arkitekturvisioner er kendetegnet ved deres mange øjepunkter. Med et
int ord, deres ”polyfokalitet”. Piranesi har som
den mytologiske Argus ikke set med ét øje, men
med hundrede. Detaljeringsgraden er overvældende, ja, den bemægtiger
beskueren, der ikke rigtig
kan slippe ud af hans værker igen. Djævelen gemmer
sig i detaljen og griber ud
eter en.
I Piranesis grotesker er
det nærmest umuligt at sige, hvad de forestiller, eller
hvilket budskab de måtte
rumme. Centralperspektivet er mere eller mindre
forsvundet, og de enkelte
billeder opløser sig i fragmenter af vækster, arkitektur, levende og døde mennesker, kranier og amorfe
mellemkomster, dyriske
fabelvæsener. Groteskerne
er blevet opfattet som en
slags kataloger, hvormed
Piranesi præsenterede sig
og sin kunnen over for de
kunder og akademier, han
gerne ville have fat i og blive en del af.
I de verdenskendte ”Fængselsfantasierne”
lukker Piranesi dørene op for aldeles uoverskuelige rumligheder, der jo forskyder sig indad og
opad med trapper, hængebroer og balustrader.
Selve den rumlige forskydning er det centrale
greb i Piranesis forestilling om det både mentale og fysiske fængsel; åndhistorisk og moralsk
indlejret i epokens debat om retfærdighed over
for grusomhed. Antikke idealer over for nutidens og dens mulige mangel på humanisme og
dens faible for grusomhed.
”Fængselsfantasierne” kan således tolkes
som en slags visuelle partsindlæg. Men frem for
alt er de dybt inspirerende som billeder og arkitektoniske udkast og udsagn. Som arkitektoniske forlæg er de aldeles urealiserbare, gudskelov, vi vil gerne se ind i Piranesis lukkede og
fængslende rum, men vi vil nødigt forblive i dem
eller fanges fysisk ind af dem mellem alle disse
etager, porte og rum og vakkelvorne overgange,
mellem alle disse små bødler og store dyr, der
befolker fængslerne. På Statens Museum for
Kunsts udstilling er netop ”Fængselsfantasierne” iscenesat af den danske kunstnerduo AVPD
– Aslak Vibæk og Peter Døssing – i en labyrint
af spejle, der ganske efektfuldt vidner om for-

Selve den rumlige
forskydning er det
centrale greb i
Piranesis forestilling
om det både mentale
og fysiske fængsel;
åndhistorisk og
moralsk indlejret i
epokens debat om
retfærdighed over
for grusomhed.

0 G.B. Piranesi: ”Vindebroen”.
Grafisk blad fra ”Fængselsfantasierne”
(senere tilstand), efter 1761.
– Foto: Statens Museum for Kunst.

tabelsespotentialet og de manglende orienteringspunkter i Piranesis indre fængsler.

Ruiner i Roms bybillede
De ”Romerske ruiner” kaldes også for ”Veduter”, altså topograiske udsigter. I dette tilfælde til det antikke Rom og imperiets arkitektoniske rester. Bygninger og bygningsfragmenter, som jo den dag i dag fortsat præger Roms
bybillede. De rummer en særlig skønhed og et
særligt vemod i Piranesis produktion. Det siger
nærmest sig selv, at ruinerne er smukke. De vid-

ner om en tabt storhed, en grandiost forvitret
ambition og vision om klassikkens arkitektoniske magt og forbilledlighed. I Piranesis værk er
de romerske ruiner overgroede med græsser,
buske og træer, der så at sige fører ruinerne tilbage til den natur, de engang stred civilisatorisk
imod. Man kommer til at tænke frem i tiden til
romantikken. Til Goethes forestilling om ”ruinværdi”, og til den tyske maler Caspar David Friedrich’ gotiske kirkeruiner midt i Guds almægtige
natur. Han har malet med Piranesi på nethinden.
Piranesi arbejder drevent med skalaforholdene i abildningen af de romerske ruiner. Ruinerne er overvættes store og menneskene bittesmå. Som en slags pædagogiske igurer kravler menneskene rundt i ruinerne og peger på
deres detaljer, deres bygningsmæssige kvaliteter og deres sære blanding af skrøbelighed og

soliditet. Resistens. Ruinerne er udtryk for erosion, men også for uforgængelighed – bygningsdele og billeder på, at antikkens værdier lever
endnu, at forgængeligheden ikke helt har taget
magten. De er billeder på, hvad kunsten kan, og
hvad Piranesi ville – nemlig skabe en metafysisk
arkitektur og en kunst, der overskred tiden og
alle dens begrænsninger.
Forstået således, at Piranesis værk blev anskuet under evighedens synsvinkel, frem for
øjeblikkets.
J

Som Freud skrev, kommer fortrængninger op
til overladen i den ene
eller anden form, og
Kemps to døtre oplevede hende som distanceret. Som akoblet fra
dem og deres behov.

”Mord i kultureliten” er – trods sin tabloide
titel – først og fremmest en nænsom pointering
af, hvordan overbevisninger er lettere at have på
andres vegne. Og hvordan der, når livet rammer
hårdest, er indre kræter i spil, man ikke kan
håndtere.
Tholl bringer dette underliggende budskab
frem på sikker vis og ved hjælp af en dramaturgi og en række velkendte greb, der eterhånden nærmer sig klicheer: De pludselige gennembrud, vilde sammentræf og besøg hos kilder,
hvor vi hører døren blive åbnet, kafe blive hældt
op og så videre.
Men det virker altså, og ligesom Adrian Lloyd
Hughes’ mor fremstod som både menneske og
mysterie, gør Tove Kemp det. Hun er på den
måde et potenseret udtryk for os alle. For de
selvmodsigelser, de særheder og det indre mørke, der er i ethvert menneske. Men som gudskelov sjældent bliver tvunget så hårdt og nådesløst
frem i lyset som i hendes liv. Under alle de smagfulde PH-lamper.
J

5 stjerner
Piranesi. Syner og sandhed. Katalog ved Hanne
Kolind Poulsen. 185 sider, rigt illustreret.
Statens Museum for Kunst, København.
Til den 27. februar 2022.

Mørket under PH-lampen
”Mord i kultureliten” er en
tankevækkende og bevægende
podcast om den tragedie, der
ramte den kulturradikale kreds
i 1953

podcast
Jeppe Krogsgaard Christensen
kultur@k.dk

En af årets store lytteoplevelser
har været DR-podcasten ”Mors afskedsbrev”, hvor Adrian Lloyd Hughes opruller
sin mors liv, fyldt som det var med fortrængninger, pludselig død og kendte mennesker.
Det samme kan siges om Tove Kemp, som er
omdrejningspunktet i ”Mord i kultureliten”. Nok
er det en helt anden fortælling, nok handler den
om et ganske andet menneske, men følelserne
og tematikkerne spejler sig i hinanden, ligesom
historien udspiller sig i et miljø med kendte.
Det er Soie Tholl, som er fortælleren og undersøgeren i de ire afsnit af ”Mord i kultureliten”, som tager udgangspunkt i drabene på
hendes mormors to små drenge i oktober 1953.

Tove Kemp, som mormoderen hed, var ikke
hvem som helst. Hun var jazzsangerinde og var
Poul Henningsens steddatter, og faderen til den
ene af hendes drenge var designeren Verner
Panton. Den anden dreng havde Kemp med
kunstneren Jacob Lorentzen, som hun forlod
kort eter fødslen. Men da deres dreng var fem
måneder, slog det klik for den uligevægtige og
indimellem ”skøre” Lorentzen, som skød de to
drenge og så sig selv. Og pistolen han brugte, ja,
den havde tilhørt minister og forfatter Hartvig
Frisch.
Det er en blodig tragedie blandt kendte, ikke
ulig det man vil kunne opleve i for eksempel
James Ellroys forfatterskab. Men Tholl er ikke
ude eter det opsigtsvækkende, det sensationelle, men undersøger i stedet det ulykkelige
paradoks, som opstod eter mordene.
Kemp var nemlig del af den kulturradikale
kreds, som Poul Henningsen – PH, den store
nytænker og lysmester – ledede. De dyrkede frisind, åbenhed, anti-småborgerlighed og Sigmund Freuds teorier om fortrængningens onde.
Men kort eter drengenes død rejste Kemp til
Norditalien på en kunst- og kulturferie. Og da
hun kom hjem fra rejsen, som hun kaldte ”pragtfuld”, var drengenes ting jernet fra hjemmet.

Ethvert spor. Kemp genoptog sit liv, som om intet var hændt, og bare halvandet år senere ik
hun sin første datter, Louise. Det er Tholls mor,
og hun fortæller, hvordan hun kun har ét minde
om sine brødre. Som barn så hun en dag et billede på hylden af en dreng og spurgte, hvem han
var. Moderen svarede, at det var hendes dreng,
at han var død nu, og fortsatte så sine praktiske
gøremål, som om datteren blot havde spurgt,
hvad klokken var.
Men som Freud skrev, kommer fortrængninger op til overladen i den ene eller anden form,
og Kemps to døtre oplevede hende som distanceret. Som akoblet fra dem og deres behov.
Det er, sådan som det fremlægges, tydeligt, at
Kemp ikke turde knytte sig til børn igen. I stedet
skruede hun op for forbruget af mænd, festede,
spiste gode middage med ”de rigtige mennesker” og talte højt og gerne. Bare ikke om dét.
Det samme gjaldt hendes lige så kulturradikale veninde, den nu nogle og 90-årige Nobbe
Bernild, som Tholl besøger i hendes smukke
hjem. Hun fortæller, at hun også har fortrængt
tragedien. At det var den eneste måde at komme
igennem det på.
Ja, selvmodsigelsen, eller dobbeltmoralen om
man vil, er til at få øre på. De kulturradikale, der

fortrængte, der tænkte på, hvad andre ville
mene, der fremstod alt andet end frie og antiborgerlige, og ”Mord i kultureliten” kan høres
som et angreb på dem; som et forsøg på at skubbe dem ned af den høje hest.
Men sådan fremstår podcasten ikke. Mere som
barnebarnets forsøg på at inde ud af, hvad der
skete, og hvorfor det skete. Suzanne Brøgger,
som har skrevet om mordene i en af sine romaner, fortæller, at det først er i tredje generation
eter et traume, at viljen til klarhed opstår. Det
passer præcist på Tholl, der er interesseret i at
forstå og forklare sin mormors forkvaklede liv.

5 stjerner
Mord i kultureliten. Tilrettelægger: Sofie Tholl.
Podcast på dr.dk/lyd.
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Piranesi og de beskidte trick
Arkitekten Giovanni Battista Piranesi blev en af 1700-tallets mest fascinerende og virkningsfulde kunstnere. Og den dag i dag bliver
arkitekter, filmskabere og spiludviklere stadig inspireret af ham. Hans formidable tegnekunst er nu for første gang i mere end
40 år udfoldet i en større udstilling på Statens Museum for Kunst, ’Syner og sandhed’. Piranesi voksede op i Venedig, men virkede
det meste af sit liv i Rom, hvor han skildrede byens katedraler, ruiner og arkæologiske udgravninger samt fantaserede om
pompøse paladser og dunkle fængsler. Udstillingen viser 120 værker, der sammen med enkelte indlån er udvalgt fra
SMK’s egen betragtelige samling på 450 ark. De er iscenesat i en sortmalet udstilling sammen med en installation
af kunstnerduoen AVPD. Kunst-, arkitektur- og spilanmelderne giver her hver deres blikke på udstillingen.

Kunstanmelderens dom: Krigen mellem oplysning og fantasi udspiller sig inde i Piranesi selv
Oplysningtidens logik
kæmper med en hysterisk
nostalgi efter det ruinøse
i Piranesis kunst. Det er
flot, men lidt underfortalt
på SMK’s udstilling.
MATHIAS KRYGER

Piranesi – syner og sandhed.
SMK, til 27. februar 2022

hhhhhh
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o forhold falder mig i øjnene, når
jeg ser Piranesis raderinger:
1. Menneskene i billederne ligner ofte små ﬂossede karakterer –
fugleskræmsler, som gestikulerer
commedia dell’arte-agtigt.
2. Billederne besidder et ikkeklassisk
nostalgisk forhold til det ruinøse, men
har en mere hysterisk og teatralsk relation til ruinen.
Og således – teatralsk – hænger de to
forhold måske sammen: teater lige ind i
øjet.
Udstillingen på SMK er – uanset hvad –
i sig selv et lille teater med sine sorte
vægge, sine spejlinger og sin spotbelysning. Tænk på teatrets rum over for
kunstgalleriets: teatrets sorte boks vs.
kunstens kubiske hvide gallerier med
ovenlys.
Her på udstillingen er væggene mørke, og oplevelsen er som i teatrets rum
for magi, røg, spejle, spotlys, bedrag og
fantasi. Kunstudstillingernes hvide rum
er ofte forbundet med det modsatte:
klarhed, transparens og ideologisk set
og måske lidt selvhævdende, som et
rum for ærlighed.
De modsætninger, jeg har skitseret
her mellem den sorte boks og den hvide
kube, minder om den modsætning, som
er udstillingens ikke helt vildt tydeligt
fortalte drama.
I samtidens Europa – i 1700-tallet –
fandtes en ideologisk kamp mellem den
rene, klare og lyse græske antik på den
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FAKTA
Giovanni Battista
Piranesi på SMK
Kaldet Piranesi, født i Venedig i 1720,
død i Rom i 1778.
Arkæolog, arkitekt og kunstner,
berømt for sine raderinger af Rom og
for sine ﬁktive fængselsscener.
Udstillingen på SMK har mere end 120
af hans graﬁske værker, størstedelen er
fra museets egen samling og vises for
første gang i over 40 år.
Kunstnergruppen AVPD har udført en
rumlig installation til udstillingen.
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ene side. En side, som forbandt sig til oplysningstidens forestilling om … ja, oplysning og videnskab (vi kunne her og
lidt anakronistisk kalde den fraktion for
’den hvide kube’). Og så, på den anden side, den mere rodede og kringlede italienske antik og kultur, som var (mente
den modsatte ﬂøj) teatralsk og ’tilbagestående’ magisk-religiøst med paven
som et eksempel herpå og med teatret –
de italienske operaer – som modsætninger til den mere kølige begyndende nyklassicistiske kultur, som vandt indpas i
tiden.

Som orgier af konditorkage
Piranesi er øjets teater. Hans romerske
ruiner står i raderingerne i fantastiske
stabler som orgier af konditorkage, som
aldrig ville kunne forekomme i virkelighedens langt mere kedelige domæne.
De ﬂossede mennesker – fugleskræm-

Titlen er
'Fantasi over Via
Appia i antikken'.
Med streg under
fantasi.
Bygningsværker,
gravmonumenter,
buster og statuer
står i lag og udgør
et næsten
orgastisk
overﬂødighedshorn i raderingen,
der ﬁndes i bogen
'Romerske Ruiner'
fra 1756 og vises
som et opslag i
den nye udstilling.
Foto: SMK

slerne, som jeg kalder dem – gestikulerer til højre og venstre, som var de i færd
med at føre en ophedet krig på ord.
Men det er alligevel, som om krigen
mellem oplysning og fantasi – mellem
videnskabens og teatrets paradigmer –
udspiller sig inde i Piranesi selv. At han
også er et lidt kedeligt millimeterpapir,
samtidig med at han ser syner.
Interessant er det i hvert tilfælde, at
ganske kort tid efter Piranesi ankommer
der i kunstens historie en anden mester
udi graﬁsk arbejde, som tager kunstens
billede endnu længere ind i fantasiens
forplumrede sfære i sin foregribelse af
surrealismen: spanske Francisco Goya.
Slægtskabet med Goya gemmer sig i folderne i Piranesis billeder. Bag trapperne
og i hjørnerne.
Det er i skyggerne i Piranesis billeder,
at magien ﬁndes.
mathias.kryger@pol.dk

Arkitekturanmelderens dom: Piranesi pirrer vores nysgerrighed. Hvad er der bag den søjle?
Arkitekten Piranesis
rumkunst udfoldede sig
svimlende på papir.
KARSTEN R.S. IFVERSEN
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iranesis tegnekunst er svimlende.
At kigge på hans billeder af arkitektur er at blive suggereret ind i
en verden af uforlignelig dybde.
Hans medie er radering, graﬁk
trykt på papir, altså ren ﬂadekunst, men
alle elementer i ﬂaden handler om at
etablere fornemmelsen af dybde og skala.
Dybden er hos ham ikke bare en matematisk repræsentation af et tredimensionelt rum ned på en todimensionel

ﬂade, som man havde regnet den ud i renæssancen.
Han arbejder konsekvent med kompositioner af for-, mellem og baggrund,
hvor forgrunden som regel ligger helt
eller delvist hen i skygge, som en hvælving, en klippe eller træstammer, der er
rammer omkring et delvist skjult motiv
i mellemgrunden med et hul ind til en
baggrund, der næsten opløser sig i lys.
Med mørke og lys viser han en vej ind i
billedet og iscenesætter den opdagelsesrejse, beskueren er på. Man er ankommet til dette punkt, og så kan rejsen i
princippet fortsætte længere ind i billedet.
Venetianeren Piranesi har taget oplevelsen af sin fødeby med sig, når han ser
på Rom. Indre rum kan være så storslåede, at de kunne være udenfor, og ydre
rum er så tætte, at de føles som indenfor.
Det labyrintiske er altid med, rummet
fortsætter altid bag hjørnet. Antydningens kunst bliver lige så vigtig som den
eksplicitte.
Med illusionistiske virkemidler lånt

fra barokken lader han ikke blot søjler
stikke ud over billedrammen eller
tekstruller folde sig ud som billeder inde i billederne, han opløser til tider den
’korrekte’ rumgengivelse med brug af
ﬂere perspektiver, ﬂere forsvindingspunkter. Raderingen kan således
umærkeligt være bygget op af ﬂere kig,
som om det er resultatet af ﬂere bevægelser. Alt sammen er det med til at give
en fornemmelse af en urolig og utrolig
skala.
Mest udtalt er det i den berømte fængselsserie. Snuskede mørke katakomber,
der i deres konstruktion med hvælv, buer og svære søjler mimer de rene og lyse
katedralrum fra Peterskirken og Pantheon. Altid kun set fra nedefra, med en antydning af et rum, der er langt større end
det, tegningen kan vise.

En overvældende følelse
Den svimlende dybde ligger ikke kun i
denne betoning af rummets grandiositet, men også i billedernes tidsmarkører,
i ruiner, i planter, der rejser sig på byg-

Lyset er en
ledetråd for øjet,
når vi kigger ind
gennem en mørk
ramme mod lysere
rum, der forsvinder
op ad trapper om
bag ved kæder og
søjler i denne
radering fra 1761,
som er en del af
Piranesis
fængselsfantasier.
Er det en
udgravning, en
katakombe eller
en katedral?
Foto: SMK

ninger og vand, som fosser i ﬂoder eller
springer i fontæner. Der i de mere nøgterne arkæologiske tegninger fremstår
hans raderinger altid som opdagelser af
en forgangen, dyb kultur.
Det handler om at skabe en overvældende følelse, en fornemmelse af at
rummet fortsætter og er et resultat af dynamiske processer udspændt over århundreder. Det er en billedverden som
250 år senere stadig lever i bedste velgående i Hollywood og omegn. Piranesi
ﬁnder man i alt fra Fritz Langs ’Metropolis’ over Carl Barks dynamiske billedrum
i hans Anders And-fortællinger til Harry
Potter-ﬁlmatiseringerne.
Det er også bare en bunke visuelle beskidte trick, som arkitekter i dag låner af,
når de skal gøre deres visualiseringer
ekstra dragende. Men det var Piranesi,
der åbnede ballet,og på SMK kan man i
en brillant iscenesættelse fortabe sig i
hans forrygende visioner.
karsten.ifversen@pol.dk

Temaet fortsætter på næste side
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Spilanmelderens dom: Jeg genkender så mange nutidige computerspil-tricks hos Piranesi
Selv om Piranesis
raderinger er i 2D, suges
man ind i dem med deres
abnorme detaljerigdom.
Man skulle tro, han havde
brugt moderne Photoshop.
SIMON LØBER
ROLIGGAARD

hhhhhh
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eg kniber øjnene langsomt sammen, til konturer og former mudrer ud, og kun kontrasterne er tilbage.
Det er en teknik nogle af de bedste såkaldte leveldesignere i computerspilverdenen taler vidt og bredt om, når
de skal beskrive, hvordan de gnidningsløst og uden tekst, ord eller lyd skal guide en spiller gennem en bane i et spil.
Ja, faktisk er det en af de sværeste ting
at kreere en synlig og naturlig vej gennem et tredimensionelt digitalt rum,
hvor man frit kan bevæge sig. Derfor
bruger mange lys og mørke i miljøerne
som en usynlig kompasnål. Lys er for
spillere, hvad et lysstofrør er for møl.
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Og jeg ved godt, at mange af de teknikker spildesignere bruger, selvfølgelig
har deres oprindelse i billedkunsten.
Alligevel er det dybt fascinerende, at
genkende så mange tricks og byggesten
i de knap 300 år gamle raderinger af Giovanno Battista Piranesi, som efter mere
end 40 år i kælderen på Statens Museum
for Kunst igen er taget frem til en ny udstilling.
Særligt fanges jeg længe af den legendariske serie ’Fængselsfantasier’. Her
har man både de oprindelige raderinger
fra 1749-1750 og genbearbejdningerne af
de samme plader udgivet 11 år senere i
1761. Et datidens remake om man vil, der
både ærer og ændrer de oprindelige
værker. Ikke mindst ved i langt højere
grad at gøre brug af kontraster.
Jeg fortaber mig konkret i radering nr.
13a og 13b. Hvor den oprindelige radering er lys og løs og nærmest ligner en
åben borggård, er remaket 11 år senere
langt mere fokuseret og dystert. Her er
der ingen tvivl om, at vi nu beﬁnder os i
en katakombe med tykkere lænker, mere deﬁnerede torturinstrumenter og
langt ﬂere hvælvinger og buer, der skaber en dragende dybde og en umiddelbart uendelig og uhyggelig fængselslabyrint.
Detaljerne vælter ud af billedet, hvor
end man kigger hen, og selv om det blot
er en todimensionel papirside i en gammel bog, gør de tusinder af små streger
og ikke mindst det magiske brug af lys,
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at der skabes en dybdeskarphedsfornemmelse, der gør billedet fyldigt og
levende.

Så godt som et nyt værk
En famøs Tolkien-illustrator som Alan
Lee må have skelet til Piranesi, før han
tegnede Moria-bjergets dværgerige.
Og jeg kan ikke også lade være med at
tænke, at eksempelvis danske Mood
Visuals har set ’Fængselsfantasier’, før de
designede tableauerne brugt i det anmelderroste playstationspil ’God of War’
(2018), at art director Mark Skelton må
have nærstuderet de pompøse og labyrintiske hvælvingskonstruktioner, før
han gik i gang med det ekstremt ﬂotte
remake af ’Demon’s Souls’ (2020) eller at
Lucas Pope, der ene mand har designet
mysteriespillet ’Return of the Obra Dinn’
(2018) nærmest må være superfan af Piranesi. Sidstnævnte spil ligner helt bogstavelig talt de detaljerige raderinger.
Piranesi synes næsten at genbehandle
sine gamle plader, som man i dag omformer, beskærer, tilføjer eller roterer 3dobjekter i et program som Adobe Photoshop. Går man helt tæt på, kan man stadig ane nogle af de oprindelige linjer i
pladen, men den nye version 13b er så
godt som et nyt værk oven på det gamle.
Imponerende.
Også hele kurateringen af udstillingen benytter sig meget tydeligt af tricks
fra måden, man ville konstruere en bane
i et computerspil på. Kunstnerduoen

Fornemmelsen
af dybdeskarphed
er enorm i
Pilanesis værker
og er et af de greb
som computerspiludviklere også
gør brug af ﬂere
hundrede år
senere. Her ses
hans ’Fængselsfantasier’ i to
udgaver. En lys
fra 1749-50 og
en mere dyster
bearbejdning fra
1761. Foto: SMK

AVPD, som er inspireret af Piranesi i den
installation, der er med til at indramme
hele udstillingen, er ifølge duoen selv direkte inspireret af rumoplevelsen i
retrospil som ’Wolfenstein 3D’ (1992) eller ’Doom’ (1993).
Deres ﬁrkantede og kraftigt oplyste
gangsystem med store spejle er på en
gang en forvirrende intervention, der
som Piranesis værker suger en ind, det
er fængselsvæggene til det lille rum, der
indeholder ’Fængselsfantasier’, og så er
det forhindringen frem mod ’banen’ eller udstillingens klare mål: Gipsafstøbningen af en af Piranesis kandelabre.
Den fysiske manifestation af de mange
illustrationer.
Kandelabren står centralt placeret i
den besøgendes synsfelt, så snart man
entrerer udstillingen. Alle linjer peger
frem mod den, og den fungerer således
som det, man i spilverden kalder for en
’diller’ eller ’pølse’ (weenie på engelsk).
En tydelig og oprejst genstand man altid
kan se og som et fyrtårn guider en i den
rigtige retning. Et trick Walt Disney også
brugte til at designe Disney World med.
Det er lidt mærkeligt, at kandelabren
egentlig ikke er lavet af Piranesi, men
støbt af andre ud fra hans tegninger.
Sammen med AVPD’s indrammende installation klarer den dog jobbet i den
forstand, at den trækker beskueren helt
hen til og ind i fængselsfantasierne og
de andre dragende raderinger.
simon.roliggaard@pol.dk
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Statens Museum for Kunst - Overblik - Infomedia Insight

 Statens Museum for Kunst
 Mørket er både voldsomt og nådigt hos Piranesi
 Information.dk, 9. december 2021 20:52, 2040 ord, Id:e896a819,

Hvis man ikke har så aktiv en indre angstbørs som forfatter Harald Voetmann, kan man
måske nøjes med at beundre Piranesis tekniske kunnen på Statens Museum for Kunst og
behøver ikke at vakle skrækslagne derfra. 'Piranesi - syner og sandhed' er en stor
oplevelse

Kultur

10. december 2021
Min angst har været der hele voksenlivet, men den ændrer form. At forsøge at følge med i
dens udvikling over tid er som at følge med i et aktiemarked med både nye og velkendte
aktører. Det, jeg regnede for solide navne på markedet, som trafikfobien eller
socialangsten, er pludselig skubbet i baggrunden og kunne risikere at forsvinde helt, og
højdeskrækken, i dvale siden barndommen, tager over, selvom flyskrækken ikke er taget
til.
G.B. Piranesi, Opdigtet gammelt tempel. Blad fra Arkitekturen og perspektivet, første del,
1743-1744.
Nogle gange dukker helt nye aktører op og får en pludselig, bobleagtig succes. Den
stærkeste af dem lige nu er angsten for store, konstruerede rum. En afart af agorafobi,
men en meget specifik en af slagsen. En åben plads, som Rådhuspladsen, er ikke et
problem. Men Hovedbanens store lukkede rum skaber øjeblikkelig svimmelhed og angst
og får mig til at krybe langs væggene. Statens Museum for Kunst gør det samme. Og
Giovanni Battista Piranesis værker - som lige nu kan opleves der på udstillingen Piranesi syner og sandhed - gør det i så høj grad, at jeg tænker, at kunstneren må have kendt til
den samme skræk. Om ikke andet har han forsøgt at skabe den hos andre.

Skrækken for det udstrakte rum
Jeg læste første gang om Piranesi hos den engelske essayist Thomas de Quincey i hans
Confessions of an English Opium-Eater fra 1821. Her genfortæller de Quincey digteren
Coleridges beskrivelse af nogle værker af Piranesi, som Coleridge kalder for Drømme. Her
i Hans-Jørgen Birkmoses oversættelse:
https://insight.infomedia.dk/MO/893#/duid/e896a819/org
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»Nogle af dem forestillede enorme gotiske sale; på gulvene var der alskens maskineri,
hjul, kabler, bloktrisser, løftestænger, katapulte og så videre og så videre, der udtrykte
vældig magtudfoldelse og nedkæmpet modstand. Der var også en trappe, der sneg sig
langs væggene, og på den trappe så man Piranesi selv famle sig opad; lader man blikket
fortsætte en smule længere ned ad trappen, opdager man, at den brat og abrupt hører
op, uden rækværk og uden at tillade den, der er nået så vidt, at komme et skridt videre
uden ned i dybderne under den. Hvad der end vil blive af den stakkels Piranesi, må man i
hvert fald gå ud fra, at hans anstrengelser på en eller anden måde vil få ende her. Men løft
så blikket, og se en anden trappe, endnu højere, hvorpå man igen aner Piranesi, men
denne gang stående på selve afgrundens rand. Ret blikket opad igen, så ses en endnu
mere himmelstræbende trappe, og igen ses Piranesi i færd med sin møjsommelige
opstigning - og så videre, indtil både den uafsluttede trappe og Piranesi fortoner sig i
mørket oppe under salens loft.«
G.B. Piranesi, Vindebroen. Blad fra Fængselsfantasierne (senere tilstand), efter 1761.
Når jeg her giver plads til de Quinceys genfortælling af Coleridges beskrivelse af Piranesis
værker, er det ikke, fordi den er faktuelt præcis. De værker, Coleridge taler om, hedder
ikke Drømme, men Le Carceri d'Invenzione, Fantasifængslerne, og der er ingen særlig
grund til at tro, at de indespærrede figurer i værkerne skal forestille kunstneren selv. Men
Coleridges beskrivelse gengiver rædslen og fortabelsen i værkerne - nok til, at den rædsel
slår rod i de Quincey, som genkender den fra sine egne opiumsmareridt. Når de Quincey
skriver bogen år senere, er det uden nogensinde at have set værkerne med egne øjne.

Skrækken for det formålsløse
Piranesi, 1720-78, er kendt for sine raderinger og tegninger, men var også arkitekt,
skulptør og arkæolog. Fantasifængslerne - som blev lavet mellem 1745 og 1761, og altså
ikke i en kort anspændt febervildelse - er måske både et hovedværk og en undtagelse i
Piranesis værk. Her har de ruiner, han ellers gengiver nøje og uden at digte i sine
tegninger og raderinger, fået eget liv. De har knopskudt i alle retninger og opslugt
mennesket i sig.
Men selv om bygningerne ikke længere er ruiner, er de stadig så lige formålsløse som
ruiner. Trapper og broer fører ingen vegne. Maskiner og forvoksede torturinstrumenter
ligger og flyder i de på én gang åbne og vrimlende strukturer. De ser ondskabsfulde ud
med deres pigge og modhager, men også mærkeligt løsrevne fra enhver sammenhæng.
Enkelte steder stikker herskabelige ornamenter fra en anden verden ud, spyd med
flossede faner, eller kæmpehjelme som den, der falder fra himlen i Horace Walpoles The
Castle of Otranto.

https://insight.infomedia.dk/MO/893#/duid/e896a819/org
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De afbildede mennesker virker identitetsløse, eller hele deres identitet er at være
indespærret. Nogle står bundet til pæle, andre vandrer udtryksløse rundt i labyrinten,
enkelte støtter sig til hinanden (en smule omsorg findes dog i dette helvede) eller sidder
sammensunkne neden for en bred trappe, der ikke fører til noget.

Skrækken for genfærd
Hele Piranesis værk handler om genfærd, om genfærdet af en død verden. I sine
raderinger af Roms ruiner portrætterer han dette genfærd, som det er, med den
monumentale betydning det har haft og endnu har. Men i Fantasifængslerne lader han
det i stedet komme til live. Ikke som en forestilling om, hvordan en given ruin kunne have
set ud i sine velmagtsdage, men en forestilling om, hvad den store døde verdens
efterladte materie i sin formålsløshed ville blive til, hvis den fik evnen til at vokse og blive
en verden på ny.
G.B. Piranesi, Det Flaviske Amfiteater. Blad fra Udsigten fra Rom, 1748-1778.
Da Piranesi lavede sine værker, kunne de ses som portrætter af én død verdens genfærd,
men nu er Piranesis egen verden lige så død. Det ene genfærd kan nu spejle sig i det
andet.

Skrækken for mørket
Mørket er både voldsomt og nådigt hos Piranesi. Det virker truende, men det slører
samtidig strukturerne. Det giver illusionen af uendelighed, men måske skåner det os
samtidig for synet af fængslernes faktiske endeløshed. At befinde sig i den runde sal på
SMK, hvor fængselsværkerne er ophængt, er en stærk oplevelse.
I uhygge minder det om at stå i salen med Goyas 'sorte malerier' på Prado i Madrid. Men
hvor uhyggen hos Goya er personlig og meget kropslig, er den hos Piranesi løsrevet fra
individet. Rædslen er noget rent arkitektonisk.

Skrækken for ophobningen
Da jeg for lidt under 20 år siden læste Thomas de Quincey, fik ovenstående citat mig til at
bestille en bog med Piranesis værker. Jeg kan huske, at det var den første bog, jeg bestilte
fra Amazon, som dengang stadig kun solgte bøger. Og netop Amazon har nu noget af det
skrækindjagende over sig, som man finder hos Piranesi, når man tænker på deres
groteske lagre, de såkaldte fulfillment centres, med ophobninger af forbrugsgoder, som
de ansatte må jage omkring i under hæslige forhold.
https://insight.infomedia.dk/MO/893#/duid/e896a819/org
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I modsætning til Piranesis fængsler er Amazons fulfillment centres logisk opbyggede og
uden den mindste krummelure. Det er enorme kasser fulde af reoler med kasser fulde af
al den moderne verdens lort. Alt er oplyst og organiseret.
Men ophobningen i Jeff Bezos' ønskefængsler er ikke desto mindre af piranesisk omfang
(fulfillment betyder opfyldelse, underforstået af forbrugerens ønsker, men vel også af den
rige tyrans drømme). Det uendeligt bugnende varelager er et drømmefængsel, og måske
den moderne verdens virkelige modstykke til Piranesis formålsløse strukturer.

Skrækken for labyrinten
I Borges' novelle De to konger og de to labyrinter bygger kongen af Babylonien en
labyrint, som han for sjov lokker en arabisk konge ind i. Den arabiske konge finder kun
udvejen ved guddommelig indgriben. Siden invaderer han Babylonien, tager dets konge
til fange og efterlader ham i den arabiske ørken med ordene:
»I Babylonien ville du lade mig gå vild i en labyrint af bronze med mange trapper, døre og
mure; nu har Den Almægtige villet, at jeg skal vise dig min, hvor der ikke er trapper at gå
op ad, ikke døre at åbne, ikke udmattende gange, ikke mure, som spærrer dig vejen.« (Fra
Aleffen, oversat af Peter Poulsen).
Man tænker fængslet som noget, der indespærrer mennesket på en begrænset plads, ved
hjælp af begrænsningen. Men Piranesis fængsler indespærrer gennem deres formålsløse
udstrakthed. Trods mure, trapper og døre, er de mere beslægtede med den arabiske
konges labyrint end med den babyloniske konges.

Skrækken for det uendelige palæ
En tredje variant af labyrinten er det uendelige palæ, som er et genkommende motiv hos
den underkendte danske forfatter Preben Major Sørensen. Adskillige af Sørensens tekster
har en fortæller, som bevæger sig omkring i en form for gammeldags herskabsbolig, der
aldrig hører op, og med samme slags unyttig ornamentering som i Piranesis fængsler.
Sørensen er uden tvivl påvirket af netop Borges, men der er dog forskel på en
bronzelabyrint, som er upersonlig og kun har vildfarelsen som formål, og et uendeligt
palæ. Labyrinten er logisk, selv hvis det er en logik a la Escher, men vildfarelsen i det
uendelige palæ er piranesisk.
Her fra teksten Det uendelige palæs kosmologiske betydning (fra
Vildfarelser, 1999): »Palæet repræsenterer sammen med slottet og kirken i arkitekturen
kulminationen på den vesterlandske kultur. Et palæ er ikke et parcelhus. Hvor billedet af
https://insight.infomedia.dk/MO/893#/duid/e896a819/org
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et uendeligt parcelhus, et lille enfamiliehus med tilhørende småborgerligt værdisæt, der
fortsætter i det uendelige, meget hurtigt vil opløse sig i et uendeligt antal reproduktioner,
en uinteressant ophobning af ensartede konstruktioner, er palæet tilpas rummeligt og
mangfoldigt til at muliggøre en foruroligende vækst ad infinitum Den uhyrlige vækst er
forbeholdt palæer og slotte. Hytterne tillader den ikke. En hytte betyder i al sin trygge
hygsomhed døden ved kvælning. Palæet derimod gør den store vildfarelse mulig.«

Skrækken for det uendelige individ
I Ødelæggelsen 1-11 af Majse Aymo-Boot, 2009, beskrives et dødsrige, som kun rummer
et enkelt individ. Det består, som Piranesis fængsler, af et rum, der virker uendeligt, med
en omvendt trappe i loftet, som fortælleren må løbe af sted på. Samtidig er fortælleren
også fanget i sig selv, i en evig introspektion: » det som tænkte var en hjerneformet attrap
som jeg så, fordi det, der gjorde det ud for mine øjne, ustandselig fløj rundt om det
såkaldte hoved.« Piranesis fængsler og Sørensens uendelige palæer har dog det nådige
ved sig, at de i det mindste er ydre forekomster. Den, der har fortabt sig i sit eget indres
spejlsale, er måske endnu værre stedt.
Et af hovednumrene på Piranesi-udstillingen er hans store gengivelse af Trajan-søjlen i
Rom. Her er tale om et monument for et enkelt individ. Monumentet har to bevægelser:
selve søjlens vertikale knejsen og så det bånd af billedfriser, som snor sig langs søjlen og
afbilder brutale scener fra Trajans krige i Dakien. Når man står foran søjlen i Rom, er det
svært at skelne, hvad der foregår på billedfrisen, men i Piranesis gengivelse står mylderet
af nedslagtninger og systematiske ydmygelser, som individet tårner sig op over (og på
grund af), knivskarpt. Krigen er i sine bugtninger og snoninger uendelig, men individet,
magtfuld som han er, står isoleret på sin dumme kuppel øverst på sin dumme egosøjle.
Hvor pralagtig han end er, er han ikke uendelig - det skulle da være i sin selvforherligelse.

Skrækken for dobbeltgængeren
I Coleridges beskrivelse rummer Piranesis værker en række dobbeltgængere af Piranesi
selv. At han har husket et dobbeltgængermotiv i fængselsværkerne, som ikke egentlig er
der, siger noget om, hvor stærk frygten for dobbeltgængeren var på Coleridges tid. Hans
digterkollega Shelley skal have set sin egen dobbeltgænger, kort tid før han døde, og hos
E.T.A. Hoffmann og senere Andersen mærker man skrækken for fænomenet.
Kunstnergruppen AVPD (Aslak Vilbæk og Peter Døssing) har rundt om salen med
Fantasifængsler på SMK's udstilling bygget en enkel og virkningsfuld installation med
tunneler og spejle. Når man bevæger sig i den, ser man hele tiden sin egen
dobbeltgænger fra ryggen, på vej væk fra én selv i de hvide gange med sort gulv, der
fortsættes i spejlingernes uendelighed. Det er elegant og ikke prangende - uden at
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påberåbe sig megen opmærksomhed tilføjer det denne dobbeltgængerrædsel til
Piranesis fængsler, som Coleridge fejlagtigt tilskrev dem i hukommelsen.
Om man kender Piranesi i forvejen eller ej, er udstillingen en stor oplevelse. Børn vil helt
sikkert også sætte pris på at vandre rundt i spejltunnelerne. Hvis man ikke har så aktiv en
indre angstbørs som mig, kan det endda være, at man kan nøjes med at beundre
Piranesis tekniske kunnen og ikke behøver at vakle skrækslagen derfra.
Uhyggelig kunst, men også en stor oplevelse på Statens Museum for Kunst. G.B.
Piranesi, Murpillen med kæderne. Blad fra Fængselsfantasierne (senere tilstand), efter
1761..
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KUNST

NOVEMBER 7, 2021

PIRANESI ‘SYNER OG SANDHED’
– Statens Museum for Kunst

G.B. Piranesi, Murpillen med kæderne. Blad fra Fængselsfantasierne (senere tilstand), efter 1761.

https://kulturinformation.org/piranesi-syner-og-sandhed-paa-smk/

1/19

11.11.2021 11.08

PIRANESI 'SYNER OG SANDHED' – på SMK✮✮✮✮✮ - Kulturinformation

✮✮✮✮✮

I det store spisefrikvarter var der nogle af os, der synes det
indimellem var sjovt at besøge skolebiblioteket. Her kunne man kaste
sig over tegneserier eller ‘finde Holger’. Eller man kunne kigge i bøger
med finurlige labyrinter, og detaljerigdom i middelalder stil.
Senere findes der i dag talløse computerspil med middelaldertemaer
og uendelige universer i dystre korridorer eller borge med slisker,
trapper, hemmelige rum og skatkamre. Endelig kender vi fra Matrix
filmene syrede parallelle verdner, der bevæger sig på tværs af
tidsaldre og har elementer af ‘gentagelser’ i sig som spejlkabinetter og
teleports.

https://kulturinformation.org/piranesi-syner-og-sandhed-paa-smk/
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G.B. Piranesi, Opdigtet gammelt tempel. Blad fra Arkitekturen og perspektivet, første del, 17431744.

Detaljer ned i detaljen
https://kulturinformation.org/piranesi-syner-og-sandhed-paa-smk/
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Alt det ovenstående er dog ‘kopier’ af noget, vi har set før. Den
italienske kunstner Giovanni Battista Piranesi (1720-78) var en
foregangsmand i denne genre. Manden var dog ikke blot kunstner,
men arkitekt og forfatter og fremstillede op imod 1000 værker i
raderinger og kobberstik, som ledsagede hans forfatterskab.
Hans værker er ofte yderst præcise skildringer af Rom, men iblandet
fri fantasi. Andre gange blev f.eks. fængselsmiljøer skildret i al deres
grumhed med torturredskaber og deslige. Skeletter er der mange af.
Men der er også alverdens andet. Nogle af figurene er så detaljerede,
at een til pressevisningen konkluderede, at blot én figur på et af
værkerne ville tage ham ‘et år’ at tegne – og her skal det så
understreges, at der findes milliarder af den slags detaljerigdom.

G.B. Piranesi, Cestius-pyramiden. Blad fra Udsigter fra Rom, 1748-1778.

Fold-ud
Den Kongelige Kobberstiksamling under SMK ligger inde med ca. 450
af disse værker, som jo altså er grafiske produktioner, men trykt fra
https://kulturinformation.org/piranesi-syner-og-sandhed-paa-smk/
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originalen. I SYNER OG SANDHED vises vi for første gang i 40 år 120 af
disse ‘blade’. Dertil har man også føjet indlån til, og har suppleret med
bøger fra Det Kongelige Bibliotek, som også viser Piranesi’ værker. I
flere af disse bøger kunne man folde siderne ud, så hele motiver på
over 3 meter kommer til syne.
Moderne Sci-Fi
For at fuldende dette forhistoriske sci-fi univers har SMK trukket en
genistreg op til nutiden og har hyret kunstnerduoen AVPD. Aslak
Vibæk og Peter Døssing har således bidraget med en ‘konstruktion’, de
kalder ‘Stalker X’. Deres bud på en slags nyfortolkning af Piranesi er så
forrykt godt skruet sammen, at man bogstavelig talt ‘tror det er løgn’ –
hvilket det i øvrigt også er! – du snydes nemlig! ‘Stalker X’ SKAL
opleves – især vil den appellere til teenagere, der ynder gaming
(måske er den ikke så rar for familiens mindste). Konstruktionen
fortæller da også, at man skal færdes med forsigtighed. AVPD leverer
en vare, der er SMK og Piranesi værdig.
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G.B. Piranesi, Vindebroen. Blad fra Fængselsfantasierne (senere tilstand), efter 1761.

Til og med februar 2022 kan man besigtige dette usædvanlige trip på
Statens Museum for Kunst og møde en tusindkunstner, der læner sig
op af Leonardo da Vinci (1452-1519) i sin hittepåsomhed, tænken ud af
boksen, og som nødvendigvis må have inspireret Tolkien og Matrix.
PIRANESI ‘SYNER OG SANDHED’ på SMK er svær at ryste af sig.
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Indgangsparti til udstillingen. I baggrunden: Marmorkandelaber i gips dekoreret med tyrehoveder.
Skabt på baggrund af en radering af Piranesi. Foto: Niels Lyksted
Af Niels Lyksted
Italienske Giovanni Battista Piranesi (1729-78) var arkitekt af uddannelse, men i dag er han
mest kendt for sin omfattende produktion af grafiske værker, som blev publiceret i bøger og
sikrede ham stor anerkendelse allerede i hans samtid.
Motiver fra Rom var Piranesis foretrukne emne fra karrierens begyndelse til hans død. Han
arbejdede specielt med dynamiske kompositioner, fantastiske lyseffekter og dramatiske
præsentationer. De foretrukne motiver var Colosseum, Cestus-pyramiden og Peterskirken bygninger som alle fremstår meget større i hans grafiske værker, end de er i virkeligheden.
Det fortælles, at den tyske forfatter, videnskabsmand og filosof Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832) var så begejstret for Piranesis illustrationer, at han ved første øjekast blev lidt
skuffet, da han så motiverne på stedet.
Fængselsfantasierne
Efter at have udarbejdet en lang række traditionelle turistprospekter af Roms seværdigheder
lod Piranesi sig ikke nøje med at gengive, hvad han så. Han inddrog i stadig højere grad
fantasien i den grafiske kunst. Med Piranesis mest berømte værkserie Fængselsfantasierne
udforskede han yderligere mulighederne for at anvende perspektiv og rumlige illusioner. Målet
var tilsyneladende at udnytte de grafiske teknikker maksimalt.
Piranesis scenerier inkluderede nu også snirklede gange, svævende broer, dunkle
fængselsscener, storslåede templer, pompøse paladser og glamourøse haller. Mon ikke han har
været til stor inspiration for instruktørerne af tv-serier og film som Game of Thrones og
Ringenes herre? Og formentlig vil kommende generationer af enthusiaster inden for fantasy
universet blive lige så fascinerede over Piranesi fortryllende verden.
https://kunstnyt.dk/lyksted-piranesi.html
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Fascinerende fup
I 1760’erne begyndte Piranesi også at restaurere, udstille og sælge arkæologiske fund fra
udgravninger i Rom. Han gengav disse fund i sine grafiske værker. Også her arbejdede
Piranesi i feltet mellem sandhed og fantasi!
Et godt eksempel herpå er udstillingens eneste skulptur. Den er ikke fundet i hel tilstand, men
sammensat af fragmenter fra udgravninger på samme sted. Undersøgelser fra 2013 skønner, at
omkring 75% af materialerne var nye, dvs. fra 1700-tallet. For Piranesi var der imidlertid ikke
tale om falsknerier, men om kreative genskabelser. I dag vil man formentlig kalde det
vildledende markedsføring. Men fascinerende er den!
Den romerske kunst var ikke den eneste, som inspirerede Piranesi. Han holdt også af kunst fra
Grækenland og Ægypten. Han gjorde sig snart til fortaler for, at designere og arkitekter skulle
have komplet frihed til at benytte inspiration fra alle tider og steder.
Manipulator
Piranesi var en manipulator af de helt store, hvilket hans samtidige formentlig havde svært ved
at gennemskue. Det kan vi heldigvis i dag. Og vi kan derfor benytte hans værker til at sætte
spørgsmålstegn ved den måde billeder fungerer på, og få os til at reflektere over billeders
strategi for påvirkning af betragteren og ikke mindst, hvad dette kan bruges til.
Udstillingens kurator, Hanne Kolind Poulsen, understreger, at Piranesis værker ikke er lavet til
at skulle betragtes på væggen. Og slet ikke bag glas. Man skal se dem nedefra og op på de
store blade, når man sidder med bogen foran sig på et bord, og ikke fra midten og op eller ned,
som når man står foran et billede på en væg. I bogen kan de ikke overskues i ét blik, man er for
tæt på. Beskueren tvinges til at synke ned i motiverne og lade øjet vandre. Man tvinges til at
“se”. Det er desværre kuratorens privilegium, men jeg tror hende gerne!
En uendelig spejlgang
Den moderne kunst indgår også i Piranesi-udstillingen. Det drejer sig on konstruktionen
Stalker X udført af kunstnerduoen AVPD (Aslak Vibæk og Peter Døssing). Duoen arbejder i
krydsfeltet mellem billedkunst og arkitektur og indgår derfor som en naturlig del af Piranesis
univers.
Installationen består af fire ens gange, der tilsammen danner et kvadratisk gangforløb. I mødet
mellem hver gang er et spejl monteret i en 45 graders vinkel, hvilket skaber en visuel uendelig
lang gang. Det man ser og navigerer efter, er altså en lige gang, mens den rute, man
tilbagelægger, er kvadratisk. Ligesom Piranesis værker umiddelbar ser rigtige ud, er dette værk
ved nærmere eftersyn også en konstruktiv umulighed.
Udstillingen Piranesi - syner og sandhed byder kort sagt på et forunderligt billedunivers, der
manipulerer nådesløst med sit publikum. Det er nu mere end 40 år siden, at Piranesis
hovedværk, værkserien Fængselsfantasierne, senest blev vist på Statens Museum for Kunst, så
benyt endelig lejligheden til at se den. Bliv udfordret på forholdet mellem virkelighed og
fantasi. Det er en stor oplevelse!
Statens Museum for Kunst: “Piranesi - syner og sandhed”. Omkring 120 af Piranesis værker
vises nu for første gang i over 40 år. Desuden indgår AVPDs konstruktion “Stalker X i
udstillingen. SMK har udarbejdet et fornemt katalog i stort format, der går i detaljer med
Piranesis værk. Udstillingen vises frem til 27. februar 2122.

https://kunstnyt.dk/lyksted-piranesi.html
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I forgrunden ses Trajansøjlen.
Den er fremstillet på fem store blade med en samlet længde på knap tre meter og en bredde på knap en meter.
Det hele er overbevisende flot og visuelt formidlet. Foto: Niels Lyksted.

https://kunstnyt.dk/lyksted-piranesi.html
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Piranesis version af Cestius-pyramiden fremstår langt større, end når man ser den i Rom, takket været
de små mennesker ved dens fod. Undertiden kaldes de for “insektmennesker”, dels på grund af deres størrelse, dels
fordi de kunne virke lidt uhyggelige. Blad fra Udsigter fra Rom. (1748-1778). Foto: SMK.

Karakteristisk for Piranesis bygninger er, at de næsten ikke kan være i billedet.
Derved forvandles de til ikoner, man kan “tilbede” og ikke mindst huske.
Det Flaviske Amfiteater, kaldet Colosseum. Blad fra Udsigter fra Rom (1748-1778). Foto: SMK

https://kunstnyt.dk/lyksted-piranesi.html
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Arkæologien fascinerede Piranesi meget.
På hans tid blev der gjort betydelige fund, som han måtte afbilde.
Her ses en række antikke templer. Foto: Niels Lyksted

Piranesis bøger er udgivet i meget store formater.
Et opslag kan være op mod 60 x 80 cm. Foto: Niels Lyksted

https://kunstnyt.dk/lyksted-piranesi.html
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I denne bog sammenlignes forskellige romerske joniske kapitæler med græske eksempler. Foto: Niels Lyksted

Et kig ind i en konstruktiv umulighed.
Installationen består af fire ens gange, der tilsammen danner et kvadratisk gangforløb.
Visuelt føles det, som om man går ad en uendelig lang gang.
Lignende oplevelser kan man finde i Piranesis billedunivers. Kunstnerduoen AVPD. Foto: Niels Lyksted

https://kunstnyt.dk/lyksted-piranesi.html
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Moderne gipskonstruktion udført af Factum Foundation for Digital Technology in Conservation efter radering i “Vaser, kandelabre”:
Marmorkandelaber dekoreret med tyrehoveder. Gips, 285 x 89 x 81 cm (Udsnit). Adam Lowe, Madrid. Foto: Niels Lyksted
Tekst Niels Lyksted
Fotos SMK og Niels Lyksted
Kunstnyt.dk
4. november 2021

https://kunstnyt.dk/lyksted-piranesi.html
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Art Review: Visionary, innovative printmaker with a contemporary twist
★★★★★☆

The Colosseum. Plate from Views of Rome, 1748-1778
November 24th, 2021 5:16 am| by Stephen Gadd

The National Gallery of Denmark is showcasing one of the finest engravers of the 18th century. His large-scale prints, packed with incredible detail,
provide much to marvel at.
Giovanni Battista Piranesi is probably not a name that rings many bells unless you’re an art buff. Born in Venice in 1720 to a stonemason father and
brought up on the Classics, he was later apprenticed to an uncle who was responsible for restoring historic buildings. His career took off rapidly, as his
talents were quickly recognised. He was also a qualified architect and an archaeologist.

Although famous in his own time, if anything his reputation has grown subsequently, and he has been a recognisable influence on architects, artists,
film-makers and even computer game developers.
France/Greece vs Italy/Rome
In Piranesi’s time, there was an intense rivalry going on between French intellectuals and their Italian counterparts over which of the ancient
civilisations was more ‘civilised’ and sophisticated: ancient Greece or ancient Rome. The French felt that the Romans had somehow corrupted a pure
style and over-embellished it, whilst the Italians saw this as a sign of progress and a cultural highpoint.
The ‘Imaginary Prison’ series has been interpreted by some art historians as a contribution to this argument, as in the second series there are some
named people being unjustly executed or tortured by Nero’s tyrannical henchmen. The Italians argued that Nero’s reign was decadent and tyrannical
because he had abandoned ‘Lex Romana’ and introduced a new legal system based on ideas from Greece – a somewhat arcane point perhaps, but
worth bearing in mind when you view the prints.
Piranesi also used the ruins of ancient Rome to promote his point of view, and amongst his best-known works are those depicting the Colosseum: The
Forum and Cestius’s Pyramid. On the other hand, his images were not always completely true to life; he played around with perspectives and, for
example, the pyramid is much larger than it really is. Piranesi often peopled his images with figures, but they are usually very small and almost
insignificant.
Privacy
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(http://cphpost.dk/wp-content/uploads/2021/11/picture-2-pyramid.jpg)
The Pyramid of Caius Cestius seems to have grown
Stairways to heaven
Regarding contemporary relevance, anyone who has read or seen a Harry Potter film will immediately be able to recognise the staircases that seem
to go nowhere or are moveable. Dutch graphic artist Maurits Escher’s impossible constructions also have their roots in the ‘Imaginary Prisons’ series.
The first state of this consisted of 14 etchings and was published in 1750, untitled and unnumbered. Piranesi later reworked the plates and added two
prints, together with numbers and titles for some of them. There is a vast difference between the two states: the first being much lighter, whilst the
second really does exude a dystopian doom and gloom.
This series really made his name and they were published in a so-called elephant format – a whopping 550 x 400 mm. They were originally bound into
books and designed to be read that way. Later, many of the books were broken up to extract the prints. In many cases, any commentary that went
with them was discarded.
Nice little earner?
As a trained architect, Piranesi was interested in design and Egyptian art and antiquities. He created many drawings of ‘Egyptian’ chimney pieces and
some of these were manufactured – often to sell to rich English visitors to Rome passing through on the Grand Tour wanting to take something back
to furnish the stately home and show off their good taste.
These chimney pieces were not based on any one particular Egyptian original, but were created from a number of sources, with a good deal of flair
and fantasy.
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(http://cphpost.dk/wp-content/uploads/2021/11/picture-3-prison-bridgefirst-state-scaled.jpg)
The Drawbridge – first state
It’s all done by mirrors
In the centre of the exhibition there is also a new installation created by AVPD (Aslak Vibæk and Peter Døssing) utilising two-way mirrors that form
rooms and corridors “creating an architecture with an impossible perspective” – all very much in the spirit of the Italian master.
With more than 120 works on show, you can really delve into Piranesi and have fun trying to decode some of those hidden meanings!

()

()

()

Piranesi: Visions and Veracity
ends Feb 27, open Tue-Sun 10:00-18:00, closed Mon; National Gallery of Denmark, Sølvgade 48-50, Cph K; over-27s: 120kr, under-27s: 95kr,
under-18s free adm; smk.dk
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Fantasy-arkitekt fra 1700-tallet

DET SKAL DU
I WEEKENDEN

Farverige franske
penselstrøg

HVEM
Hanne Koldin Poulsen

Den danskbaserede franske kunstner
Coline Marotta er et af de store talenter i vækstlaget af billedkunstnere.
Coline Marotta er uddannet fra Det
Kongelige Danske Kunstakademi i
2017, og fra denne weekend frem til
23. december kan du opleve hendes
værker på galleriet Brigade på Vesterbrogade i København. I en tid, hvor efterårsmørke og endnu en coronabølge truer, giver Marottas rolige, farverige og optimistiske strøg et kærkomment afbræk.

HVAD
Museumsinspektør og
seniorforsker på SMK
HVORFOR
"Syner og sandhed" med
værker af Giovanni Battista
Piranesi (1720-78) kan ses
på SMK til 27. feb. 2022

Coline Marotta – “Keeping in Touch”
kan ses hos Brigade indtil 23. december. Læs mere på brigade.site
Af Chris Pedersen
Hvad er det særlige ved Piranesi?
Piranesi besidder en enorm fascinationskraft, som har rakt langt udover
hans egen samtid. Han var uddannet
arkitekt, men er især kendt for sine mesterlige raderinger. Hans værker var
egentlig et politisk indspark i en fejde
mellem Frankrig og Italien. Frankrig
var i oplysningstiden meget optaget af
det antikke Grækenlands kunst, mens
Piranesi opsøgte og tegnede de gamle
bygninger og udsigter i Rom. Han fremhævede disse som endnu mere storslåede og dragende end de græske bygninger – og ofte også mere monumentale,
end de egentlig var i virkeligheden.

Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Er der mere varm vin?

Hvorfor titlen “Syner og sandhed”?
Fordi man i Piranesis billeder altid genkender virkeligheden (sandheden),
men den bliver til syner, fordi han manipulerer med proportionerne.
Er der nogle særlige steder, hvor
man kan man se det?
Piranesis version af Cestius-pyramiden
fremstår f.eks. betydeligt større end virkelighedens pyramide. Og i Goethes
rejseerindring “Italiensk rejse” beskrev
han skuffet, hvordan virkelighedens
Rom var en smule mindre grandios, end
Piranesis raderinger havde sat ham i
forventning.

Hvordan kan man se Piranesis indflydelse nu?
Piranesis univers har inspireret både
arkitekter, kunstnere, filmskabere og
spiludviklere. Særligt indenfor fantasy-genren er der mange spor efter ham.
Et godt eksempel er J.R.R. Tolkiens uni-

verser, hvor man kan genkende de dybe
skakter, vidderne og de detaljerede og
dystre rum. I udstillingen på SMK kan
man desuden se en kunstnerisk intervention af den danske kunstnerduo
AVPD, som er dybt inspireret af Piranesi og den måde, han skaber rum på.

Det er ikke til at komme uden om. Julen er ikke langt væk, og for mange er
juletid lig med gløggtid. Men gløgg er
ikke bare gløgg, så inden du forfalder
til at købe den samme gamle, julekrydrede papvin, som du plejer, kunne
du jo overveje at besøge Torvehallerne i København, der søndag afholder
det uofficielle DM i gløgg. Bag konkurrencen, der har været afholdt siden
2014, står Lasse Skjønning Andersen
fra Grød og pizzakokken Gorm Wisweh.

Der kan tegnes en direkte
linje fra G.B. Piranesis
“Fængselsfantasier“ fra
midten af 1700-tallet til
eksempeltvist J.R.R.
Tolkiens . PR-foto

DM i gløgg søndag 21. november kl. 12.
Se torvehallernekbh.dk/dmiglogg

Kryb i ly for regnen

Mon ikke justitsministeriet
har et svar klar omkring
sms'erne, når valglokalerne
er lukket i morgen aften …
Journalist og politisk analytiker Michael Kristiansen
var forudsigende på Twitter – og fik ret.

WEEKEND

REDAKTØR
Chris Pedersen, chpe@borsen.dk

KOMMENTARER OG IDEER
til redaktionen kan sendes til weekend@borsen.dk

Arkivfoto: Søren Bidstrup

UG E N S C I TAT

Amerikanske Lin-Manuel Miranda
kan i forvejen kalde sig skuespiller,
sanger, sangskriver, rapper, producer
og manuskriptforfatter, og nu også filminstruktør. Og er man ikke bange for
musicalgenren, kunne Mirandas debutfilm “Tick, tick … Boom!” være en
oplagt kandidat til søndagens sofafilm. Anmelderne har indtil nu været
glade for filmen, der bl.a. har både Andrew Garfield og Vanessa Hudgens på
rollelisten og handler om den amerikanske komponist og dramatiker Jonathan Larson, som er kendt for at have skrevet musicalen “Rent”.
“Tick, tick … Boom!” har premiere
på Netflix fredag 19. november.

07.01.2022 11.12

Statens Museum for Kunst - Overblik - Infomedia Insight

 Statens Museum for Kunst
 Nye og gamle labyrinter
 Kunstavisen, 18. december 2021, Sektion 1, Side 12, Finn Hagen Madsen Finn@studio8.dk..., 559 ord, Id:e8992bdf,

Stor udstilling med grafikeren og arkitekten Piranesi på SMK.
I 1700-tallet var franske og italienske tænkere uenige om det var den græske eller den
romerske kunst der var den mest storslåede. Den italienske arkitekt og arkæolog Giovanni
Batttista Piranesi (1720 - 1778) mente som sine landsmænd, at den romerske kunst havde
løftet den græske kunst til nye højder. Dette blev den drivende kraft hans kunst, hvor han
skildrede romerske bygninger og ruiner med stor energi, i sin levetid producerede han
mere end tusinde grafiske værker der næsten alle var en hyldest til romerrigets arkitektur
og kunst.
Små mennesker og store paladser I sine første år videreformidlede han ideen om den
romerske storhedstid gennem motiver som Colosseum, triumfbuerne, viadukterne og
lignende, alle var udført i meget detaljerede ætsninger. Perspektivisk korrekte delikate
grafiske blade med mange toner og stregtykkelser. Han var uddannet arkitekt og absolut
ikke bange for knastørre gengivelser hvor billedernes menneske figurer blot var medtager
for at angive størrelsesforholdet, eller rettere: i Piranesis fortolkning var menneskene med
for at få bygningerne til at virke endnu mere storslåede. Som kunstner var Piranesi meget
bevidst om grafikerens rolle. Han skal nok gengiver tingene korrekt, men gøre det på sin
egen måde og i pagt med sin tids stil og ånd, noget der ses tydeligt i Piranesis værker på
udstillingen.
En ny labyrint SMK er selv i besiddelse af en omfattende samling af Piranesis grafiske
værker, og da det er 40 år siden de sidst har været vist den frem, har man denne gang
valgt værkerne i en af de store sale og med en nutidigt tilgang. Den moderne vinkel
opleves bl.a. i en installation der er lavet specielt til udstillingen. Kunstner duoen AVPD
(Aslak Videbæk og Peter Døssing) har skabt en spejllabyrint, hvor man går i en kvadrat,
men oplever det som en lang gang - svært at forklare yderligere, det skal bare opleves!
Installationen der hedder "Stalker X" er helt i tråd med den måde hvorpå Piranesi
udfordrer vores rumlige opfattelse i sine fængselsbilleder. Fængselslabyrinter Piranesis
visuelle hukommelse var skarp, det ses tydeligt i hans serie med fængselsfantasier. Her
reformulerede han de arkitektoniske elementer fra ruiner og paladser. Han skabte et
fantasifængsel af snirklede gange og svævende broer, tredimensionelle uhyggelige
labyrinter der taler lige ind i angsten for fortabelse. Udstillingens tilrettelægger Hanne
Kolind Poulsen siger om dette værk : " I billederne bliver syner til sandhed og sandhed til
syner". På udstillingen kan man se Piranesi over skulderen ved at studere flere faser af
samme grafiske blad. Serien gjorde ham meget berømt i sin tid og har siden givet
inspiration til scenografien i film som for eksempel Ringenes Herre og Harry Potter.
https://insight.infomedia.dk/MO/893#/duid/e8992bdf
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Skribenten Piranesi De ret store grafiske værker på udstillingen er alle skåret ud af de
bøger de oprindeligt har siddet i. Værkerne blev fra begyndelsen solgt som illustrationer
til bøger, hvor Piranesi ofte selv skrev teksterne til illustrationerne. Det er bøger om
arkæologi, arkitektur og design, som konsekvens af den internationale interessen for
hans værker er der udover italiensk også udgaver på både tyske og engelsk. Et
bemærkelsesværdigt flot og stort værk på udstillingen, er den tre meter lange ætsning af
Trajan-søjlen; også dette værk var oprindeligt foldet ind i en bog og må have krævet et
bibliotek af en vis størrelse! Der er rigtigt meget at opleve og studere på SMKs flot anlagte
udstillingen! Statens Museum for Kunst Sølvgade 48-50, København K Frem til 27. februar
2022.
Piranesi, "Vindebroen" et blad fra fængselsfantasierne efter 1761.

https://insight.infomedia.dk/MO/893#/duid/e8992bdf
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Piranesi – syner og sandhed
4 nov 2021 → 27 feb 2022
Udstilling
SMK - Statens Museum for Kunst
København

LIGE ÅBNET

Labyrintiske gange,
svævende broer, pompøse
paladser og dunkle
fængsler. Det kunne være
scener taget ud af Game of
Thrones eller Ringenes
Herre, men billederne er
skabt tilbage i 1700-tallet af
den italienske kunstner
Giovanni Battista Piranesi
(1720-78).
Piranesi er en af sin tids
mest betydningsfulde
Fængselsfantasierne (senere tilstand), efter 1761
kunstnere og har været en
inspirationskilde for både
arkitekter, kunstnere, filmskabere og spiludviklere.
Han er uddannet arkitekt, men er i dag mest kendt
for sine grafiske tryk, der inviterer beskueren ind i
verdener, der er både velkendte og fremmede.
Piranesi gengiver nemlig ikke den virkelighed, han
ser 1:1. I stedet udfordrer han forholdet mellem
virkelighed og fantasi ved at tilføje dramatiske
elementer og manipulere med perspektiverne.
G.B. Piranesi: Murpillen med kæderne. Blad fra

Udstillingen rummer også en kunstnerisk
intervention af den danske kunstnerduo AVPD, som
er inspireret af Piranesi og optaget af, hvordan vi
opfatter og skaber rum. Interventionen består af en
spejlgang, som publikum kan træde ind i, men hvor
alt ikke er, som det synes at være…
Kilde: SMK – Statens Museum for Kunst

Kortdata ©2021 Google

SMK - Statens Museum for Kunst
Sølvgade 48-50
1307 København K
Tir-søn 10-18
Ons 10-20
Entré til udstillinger
Børn under 18 år: Gratis entré
Kontakt
+45 3374 8494
www.smk.dk

Udstilling
Piranesi – syner og sandhed
4 nov 2021 → 27 feb 2022
Giovanni Battista Piranesi
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Horace Engdahl
”Ingen går fri från avund, det vore löjligt”
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svensk teater präktig och
irrelevant?
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Giovanni Battista Piranesi, Cestiuspyramiden, ur sviten "Utsikter frånRom", 1748-1778
Foto: STATENS MUSEUM FOR KUNST

Giovanni Battista Piranesis ögonblicksbilder från det förflutna tar plats på
Statens museum for kunst i Köpenhamn.
Magnus Florin fängslas av propagandisten som ville få Rom att
återuppstå.
Text Magnus Florin

Dela

Kopiera länk

SENASTE NYTT
Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar
av konstnärliga verk.

26 dec En trippad utställning om mode på

Fotografiska
23 dec Budskapet lyder: Gör Rom stort igen!
16 dec Pinsamt att kalla henne en feministisk

upptäckt

07 dec Salad Hilowle hade kunnat gå djupare
20 nov Ska vi förstå dem som bokstavliga

änglar?

06 nov Jag vill stjäla med mig hans sopiga

lilla bebis
06 nov Vi tittar på oss själva som insekter i

https://www.expressen.se/kultur/konst/budskapet-lyder-gor-rom-stort-igen/
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Mere end 1000 mærker i Magasin
Magasin Du Nord

RECENSION. Med fina linjer etsar han fram Fontana di Trevi, där Anita Ekberg
en gång skulle ta sitt berömda dopp. Giovanni Battista Piranesi (1720-78)
skapar en spektakulär ögonblicksbild där samtidens romare samlas runt ett
slösande fantasteri av marmor, vatten och mytologi. En etsning för marknaden –
den eviga staden var tidigt turisternas kultplats.
Men för Piranesi låg fontänens verkliga märkvärdighet inte i den barocka
yppigheten, utan i den gamla romerska ingenjörskonst som fick vattnet att flöda.
Fontana di Trevi är slutstationen för den underjordiska akvedukten Acqua
Vergine, ursprungligen skapad år 13 före vår tideräkning, på kejsar Augustus
tid.
Så när romarna på Piranesis etsning dricker av fontänens vatten läppjar de
också på ett förflutet storslaget Rom.
Och just det var budskapet till samtiden. Inte sorg över något förlorat, utan
tvärtom glad uppfordran. Smaka källvattnet! Låt Rom återuppstå!
En häpnadsväckande visuell kraft slår emot mig när jag ser den nya
Piranesiutställningen på Statens museum for kunst i Köpenhamn. Och den
kraften kommer ur budskapet – det är utställningens övertygande poäng.
Bildkonstnären, arkitekten, designern och arkeologen Piranesi tar ställning som
propagandist i den stora grekisk-romerska kontrovers som uppfyllde hans
samtid. De franska upplysningsmännen – som Voltaire – hade fräckheten att
hylla den grekiska antiken och nedvärdera romarna som bleka härmare. Medan
Piranesi & co ansåg grekerna tråkiga och akterseglade av romarnas
självständiga och tekniskt avancerade konst och kultur.

Giovanni Battista Piranesi, blad ur sviten "Fängelsefantasier", efter 1761
Foto: STATENS MUSEUM FOR KUNST

Den märkvärdiga sviten ”Fängelsefantasier” – är den inte motsatsen till
propagandabudskap? Dunkla rum utan utgång, uppbrutna perspektiv som hos
M.C. Escher. Underliga maskiner, jättelika hjul och hängande kättingar som på
en gång associerar till skeppsvarv, tortyrkammare och teater. För romantikerna
https://www.expressen.se/kultur/konst/budskapet-lyder-gor-rom-stort-igen/
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RECENSION: Piranesi på Statens museum for kunst

var de
drömkammare, intuitivt ritade under påverkan av inre tvång, hög feber
LITTERATUR KONST MUSIK SCEN UNG KULTUR FILM & TV IDÉ SKRIBENTER
och sinnesvidgande droger. Baudelaire, Fritz Lang och Borges fantiserade
vidare i de spåren.
Men man kan se på fängelsesviten med kyligare blick. Det gör också museets
Hanne Kolind Poulsen, som står bakom både utställningen och den rika
katalogen. För henne är den första utgåvan från 1749-50 framför allt ett
mästarprov avsett att visa fantasirikedom och teknisk skicklighet. Medan de
hårda omarbetningarna i den andra utgåvan 1761 ansluter sig till den
antigrekiska propagandan. På så vis att Piranesi här vill gestalta det förfall som
kom med det grekiska inflytandet, då den ädla romerska rätten började brytas
ned av despotiska kejsare.
Så även här är det underliggande budskapet: Gör Rom stort igen!

PODCAST

LOGGA IN

KONST
PIRANESI. SYNER OG SANDHET
Statens museum for kunst, Köpenhamn
Till 27/2 2022

Magnus Florin är författare, kritiker och medarbetare på Expressens kultursida.
LÄS MER:

Jag vill ha Evert Taube – inte hans beundrare

LÄS MER: Det egna rummet kan också bli en kvinnofälla

”Jag vet ingenting osexigare än avund”
KULTURKRIGET: Daniel Sjölin möter Horace Engdahl

13:37

KULTURKRIGET. Daniel Sjölin möter Horace Engdahl i ”Kulturkriget” för
att prata om den värsta dödssynden. ”För mig är avunden en råtta, säger”,
säger Horace Engdahl.

Dela

Kopiera länk

Anmäl text- och faktafel Anmäl till Medieombudsmannen

Därför blir vi inte kvitt
Sovjetunionen
https://www.expressen.se/kultur/konst/budskapet-lyder-gor-rom-stort-igen/
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Piranesi at the National Gallery of Denmark: Arts Intel Report

A M o n t h ly

C u lt u r e M at r i x

F o r t h e C o s m o p o l i t a n T r av e l e r

Giovanni Battista Piranesi, “The Pyramid of Caius Cestius,” 1748-1778.
Courtesy of the National Gallery of Denmark.
https://airmail.news/arts-intel/events/piranesi-5211
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Piranesi at the National Gallery of Denmark: Arts Intel Report

Piranesi
U N T I L F E B R U A R Y 2 7, 2 0 2 2
N AT I O N A L G A L L E R Y O F D E N M A R K / C O P E N H A G E N / A R T

“I need to produce great ideas,” said the printmaker Giovanni
Battista Piranesi, “and I believe that if I were commissioned to
design a new universe, I would be mad enough to undertake it.”
Though Piranesi was an Italian architect, he became famous for
his grand illusions in print. Born in Venice in 1720, trained as an
engineer, Piranesi etched everything from fantastic building
complexes to dreamlike surrealist structures. His background in
stage design, coupled with tales of Ancient Rome told to him by
his brother, a priest, inspired his visions. Piranesi’s floating bridges
and palaces, his imposing dungeons, are here on view. —E.C.
VISIT

National Gallery of Denmark
Sølvgade 48-50 1307, Copenhagen, Denmark
Get Directions »

start a new search

S U B S C R I B E R S O N LY

Start your free trial to access the full Arts Intel Report
Subscribe to A I R M A I L to access every article
and search our entire Arts Intel Report.
SUBSCRIBE NOW

Already a subscriber? Sign in here.
https://airmail.news/arts-intel/events/piranesi-5211
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Da vedere

November var en travl måned for
nyhedsbrevets skribenter og anmeldere.
De har bl.a. været på Statens Museum for

Piranesi – Syner og Sandhed
d. 4.11.21 – d. 27.2.2022,
Statens Museum for Kunst
Trøffeljægerne fra Piemonte

Kunst, til den italienske filmfestival

Vises bl.a. i Grand, Vester Vov

”Cinema made in Italy” og til karrieresnak

Dagmar.

med Gyldendals pressechef, Tamara
Zlebacic von Pein, der er cand.mag. i
italiensk. Resultatet af disse besøg og
snakke kan I læse i decemberudgaven af

Vov, Park Bio, Gentofte Kino og

È stata la mano di Dio
Vises bl.a. i Grand, Vester Vov
Vov, Park Bio og Valby Kino.

Da sentire

Italiensfagets nyhedsbrev. Redaktionen

Goliarda Sapienzas

ønsker alle en glædelig december måned

klassiker forud for sin tid,

og god jule- og læseferie! Vi sender

KUA2, Karen Blixens vej 8,

desuden en særlig tak til vores

nødvendig på mail :

samarbejdspartnere Statens Museum for
Kunst, Grand og Camera Film.
Buona lettura!

”Kunsten at glædes” –
d. 8.12.21, kl. 15.15 - 17.00,
lokale 15A.0.13, (tilmelding
jdz911@hum.ku.dk).
Introduktion til
udenlandsophold
(Erasmus) for
italienskstuderende på
KU, den 14.12, kl. 12.00 i
lokale 24.1.26 med
Studievejledningen og
Erling Strudsholm

PIRANESI INDTAGER SMK
Af Louis Prip og Troels Markussen

Vores kunstanmeldere Louis og Troels
fra 3. semester blev inviteret på Statens
Museum for Kunst for at se og anmelde
udstillingen Piranesi – syner og sandhed.
De blev vist rundt af Kurator Hanne
Kolind Poulsen, der fortalte dem om
udstillingen og kunstneren bag: Giovanni
Battista Piranesi (1720-1778). Piranesi –
syner og sandhed kan opleves frem til d.
27. februar 2022.
Du kender måske ikke navnet Piranesi.
Men det burde du. Den venetianske
kunstner, der havde sit virke i Rom, var
en af 1700-tallets mest betydningsfulde
figurer i den italienske kunstverden.
Allerede som ung blev han optaget i den
prestigefyldte forening af kunstnere,
politikere og monarker, L’Accademia
degli Arcadi, der var toneangivende for
tidens kunstneriske strømninger. Mest
berømt er Piranesi for sine raderinger motiver der ridses og ætses ind i
kobberplader. Men han var også arkitekt

G.B. Piranesi, Murpillen og kæderne, Blad fra Fængselsfantasierne (senere tilstand)

og arkæolog, hvilket skinner igennem i

efter 1761

hans kunst. Han deltog i udgravninger
over hele Italien og netop disse
udgravninger skulle få stor betydning for
hans kunstneriske virke.
I 1700-tallet diskuterede franske og
italienske intellektuelle om det var
antikkens Grækenland eller det antikke
Rom der havde den meste imponerende
arkitektur, en diskussion der kaldes den
græsk-romerske kontrovers. Mens
franske akademikere argumenterede for,
at den græske arkitektur var den
romerske overlegen, stillede Piranesi og
hans landsmænd sig i opposition.
Piranesis kunstneriske vision var at vise
det antikke Rom som uforligneligt.
Hans værker indbefatter således
adskillige motiver fra Rom, de såkaldte
Vedute, der skulle fremstille Rom som et

højdepunkt indenfor civilisation,

Det virker på en måde urimeligt, at

kreativitet og innovation. Mere

Piranesis værker ikke er bredere kendt.

iøjnefaldende er værkerne, der illustrerer

Men det gør måske også udstillingen dét

Piranesis arkitektoniske visioner: de

mere seværdig. Det føles som at gå ind i

imaginære templer, paladser og

et mørklagt skattekammer, når man

kirkerum, der ligner noget fra et parallelt

træder ind i de dunkle udstillingsrum, alt

univers eller en feberfantasi. Billederne

imens at kunstnergruppen AVPD’s

er brutale og en fryd for øjet, selvfølgelig

labyrintiske spejlrum forstærker

udført med mesterlig omhu og sans for

mystikken. Sammenlignet med hvad vi i

detaljen. Drømmebillederne og deres

dag tager os til takke med, er Piranesis

fascinationskraft havde til formål at

visioner grænsende til det maniske og

fungere som inspirationskilde for

vanvittigt befriende, og man bør unde sig

samtidens arkitekter. Mest berømt er

selv, bare for en stund, at glemme

Piranesi dog for sine klaustrofobiske

hverdagens trummerum ved at lade sig
synke ned i Piranesis fængslende

Carceri, fængselsfantasier, der viser en
række fiktive fængselskomplekser, med
endeløse gangbroer, vindeltrapper og
uløselig geometri.

dybsind.

Hvid sne eller hvide trøfler?
Af Mette Nepper Stagehøj Jørgensen og Søren Visti Kjeldgaard Hansen

FILMANMELDELSE
5/6 HVIDE TRØFLER:
Trøffeljægerne fra Piemonte, en
dokumentar af instruktør-duoen
Michael Dweck og Gregory
Kershaw.

Da vi ankommer til biografsalen mandag
eftermiddag er der fyldt godt op på
pladserne. Folk hvisker rundt omkring på
rækkerne om filmen mon er dubbet,
hvilket Søren og jeg håber den ikke er. Vi
ser frem til at høre den norditalienske
dialekt, og vil prøve at følge med uden
de danske undertekster. Det skulle dog

Foto:	
  Camera	
  Film

vise sig at være et fromt håb...
dunkle baggårde hvor mørke skikkelser

For når alt kommer til alt, er det jo også

I en af de første scener møder vi en

snakker om kvalitet, pris, farve, lugt og

blot en relativt idyllisk fortælling om

ældre herre der hverken lige fik sig

gram gør at man næsten kan glemme,

mænd og deres kæledyr - en slags

hustru eller børn, men i stedet fandt den

om det der handles er trøfler eller stoffer.

Peddersen og Findus på italiensk - der

store kærlighed i Piemontes skove. Han

For ikke at tale om de telefonsamtaler på

hygger sig med at være på opdagelse

har nemlig viet sit liv til ét formål: at finde

internationale sprog mellem en velklædt

ude i naturen sammen. Naturligvis tilsat

de berømte hvide Alba-trøfler.

trøffelsælger og anonyme rigmænd hvor

et skvæt undergangsromantik om, at de

Her tilbyder en forretningsmand ham en

der nævnes beløb på tusinder og atter

unge trøffeljægere kun gør det for

blankocheck for hans bedste koordinater,

tusinder af euro.

pengene, hvorimod de ældre er drevet af

hvortil han svarer, at selv hvis han havde

en mere ædel ånd, hvorfor en også

haft en søn, havde sønnen heller intet

Det står i himmelråbende kontrast til de

vælger at trække sig fra branchen, fordi

fået at vide. Trøffelkoordinater er noget

gamle gubber og deres ydmyge livsstil,

miljøet simpelthen er blevet for hårdt og

man tager med sig i graven.

der udfoldes i de vidunderligt smukke

det hele for meget.

Denne sekvens sætter meget effektivt

skud af den piemontesiske natur i alle

scenen for hvilket miljø vi har med at

afskygninger og fra alle vinkler - vi får

Trøffeljægerne fra Piemonte er en

gøre. Det er en benhård business, der

endda lov til at se en jagt fra hundens

interessant film, der på trods af sit langt

ikke er for sarte sjæle. Man gør alt for at

perspektiv, med kameraet monteret på

fra hæsblæsende handlingsforløb

ryste konkurrerende trøffelspioner af sig,

hovedet. Det er et næsten forvirrende

portrætterer et fascinerende miljø fyldt

og sikre at ens bedste steder forbliver

dynamisk afbræk fra resten af

med italienske arketyper, der dog formår

hemmelige. Samtidigt er det godt at

cinematografien, består af stillestående

at holde sig på den rette side af det

investere i en mundkurv til sin dyrebare

skud, der indrammer menneskenes

klichéprægede, en sådan film nemt

hund, for ellers kan den meget vel blive

gøren og laden i billedskønne

kunne henfalde til.

slået ihjel af de giftfælder konkurrenterne

omgivelser.

sætter ud. Og særligt de natlige scener i

CINEMA MADE IN ITALY – ITALIENSK FILMMARATON
Mellem den 21.-24. november blev der i Grand Teatret i København afholdt filmfestivalen: Cinema Made in Italy i samarbejde med Cinecittà.
Vores filmanmeldere Søren og Mette, fra 1. semester, er taget med og giver deres anmeldelser.

Lacci - Daniele Luchetti (2020) //
Mette

være en psykisk syg kunstner og dette
vises gennem et portræt, der er så
skånselsløst, at det til tider er svært at
være vidne til. Men var det en god film?
Tjaa, det rette ord er nærmere
tankevækkende.
Notturno - Gianfranco Rosi (2020) //
Mette

Der må ligge et vist pres på at vælge den
første film til at starte en filmfestival som
denne. At vælge Lacci var bestemt ikke
et dårligt valg. Jeg kendte hverken til
instruktøren eller bogen denne film er
baseret på, men er klart blevet nysgerrig
på at undersøge begge nærmere. Filmen
portrætterer et dilemma, som de fleste
mere eller mindre kan sætte sig ind i.
Hvornår skal man klippe snorene til et
forhold man ikke længere får gavn af?
Det kan være så trygt at være i det, men
hvem gør det egentlig godt for? Filmen
portrætterede meget yndigt det dilemma,
og hvordan efterreaktionen på mange
års undertrykte følelser lige pludselig kan
komme op til overfladen. Volevo
Nascondermi - Giorgio Diritti (2020) //
Søren

I predatori - Pietro Castellittos (2020)
// Mette

Jeg vidste godt dette ville blive en barsk
film inden jeg tog ind og så Rosis
Notturno. Da jeg i beskrivelsen læste at
filmen er optaget i blandt andet Syrien og
Irak, blev jeg godt klar over at den nok
ville kunne give en klump i halsen.
Krigsfilm er ikke den genre jeg vælger
først, men jeg ville gerne udfordre mig
selv på denne filmfestival. De
langsomme scener tog mig med ind i
stilheden der finder sted om natten og
portrætterede den dagligdag som
desværre stadig er aktuel for mennesker
i de ovennævnte lande. En usikkerhed
om, hvornår det næste skud affyres,
finder mor og barn mon hinanden, og
hvad sker der når solen står op igen.
Le Conseguenze dell’Amore - Paolo
Sorrentino (2004) // Søren

Vi kender alle myten om den vanvittige
kunstner, der i en balancegang mellem
det gale og det geniale krænger stor
kunst ud af sin forpinte sjæl. Denne
fetichering af galskaben er dragende,
men når man ser Elio Germano i rollen
som den naivistiske maler Antonio
Ligabue, står særligt én ting klart. Der er
intet glamourøst over at rent faktisk at

en stor beundrer af La Grande Bellezza
og Youth er det en fejl. Den er
umiskendeligt Sorrentino idet den
skildrer en verden i de højere luftlag, har
et både eksperimenterende og
bjergtagende audiovisuelt udtryk og
naturligvis har den ulasteligt cool klædte
Toni Servillo i hovedrollen. Der hvor den
kommer til kort ift hans senere film er, at
den insisterer for meget på handling og
karakterudvikling, hvilket gør den en
smule for jordnær. På trods af dette, er
det dog en man roligt kan sætte sig og
se, for det er en glimrende film.

Den store Paolo Sorrentinos
gennembrudsfilm er, i modsætning til
resten af festivalens film, af ældre dato.
Jeg har dog aldrig fået den set, og som

Dette var min sidste film på festivalen.
Efter Notturno ønskede jeg sådan at
slutte af på en let note, og det kom jeg
også til. En ung mand sælger et ur til
1000€ til en bedstemor og så prøver
hendes fascistiske sønner at fange ham.
Nietzsches gravsted terroriseres og en
filminstruktør må håndtere en sag
omkring uagtsomt manddrab. Desuden
bliver der rappet sjofel fransk rap til
bedstemors 90 års fødselsdag. En
storyline hvor alle trådene til sidst bliver
filtret ud og man finder ud af hvem den
egentlige gerningsmand er. På nogle
punkter er denne film måske lidt plat,
men det er også rart en gang imellem at
kunne slå hjernen fra og bare se en sjov
film.

	
  

Månedens italienskprofil: Mads Brøndum Klinge,
Markedskonsulent i Landbrug & Fødevarer

Hvad er det vigtigste, du har lært

tilbage engang i mellem og blot nyde, at

under din uddannelse, som du bruger

man også har mulighed for at lære ting

i dit arbejde i dag?

for interessens skyld. Skulle jeg dog

Jeg tror, det vigtigste jeg har lært, er

alligevel knytte et par få ord til en mulig

kulturforståelse. I mit arbejde snakker jeg

relevans ville det være, at den giver et

dagligt med folk fra hele verden og

indblik i det religiøse samfund et land

forskellige typer af folk fra hele verden.

som Italien stadig den dag i dag tydeligt

Det kan være ambassaderne, hvor tonen

bærer præg af. Dette kan hjælpe os til at

er meget formel, og hvor der kan blive

forstå en mentalitet, som nogle gange

snakket længe om meget lidt såvel som

kan føles langt væk fra vores egen og

med hardcore handelsfolk, hvor du

tilpasse os.

maksimalt har 30 sekunder til at få alle
foto credit: Landbrug & Fødevarer

Mads Brøndum Klinge er
Markedskonsulent i Landbrug og
Fødevarer. Som markedskonsulent
sidder han med eksport af økologiske
fødevarer til hele verden samt
konventionel gris til Japan og Kina.
Hvordan vil du beskrive din profil og
hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg blev uddannet Cand.mag. i Italiensk
sommeren 2020. Det var en turbulent tid,
hvor jeg sad i praktik på
handelsafdelingen på den danske
ambassade i Rom, samtidig med at jeg
skrev speciale. Alt sammen imens
corona gjorde sit indtog i Italien som den
første europæiske destination. Jeg har
igennem hele mit studie haft interesse for
den kommercielle-politiske vinkel på
studiet og dens applikation i en dansk
kontekst, som glædeligt har været muligt
at forfølge. Dette var også grunden til at
jeg valgte at tage praktik på
ambassaden, som ultimativt også har
ført til mit nuværende job som
markedskonsulent i
interesseorganisationen Landbrug &
Fødevarer. Helt konkret hjælper jeg
danske virksomheder med at komme ind
på udenlandske markeder – dette både
ift. handelspolitiske spørgsmål,
certificeringsafklaring, kontakt til
indkøbere/distributører/grossister, og alt
der måtte høre sig til af regler og
kontakter.

budskaber ud og til at fange deres

Hvilke aspekter af det italienske

interesse. Derfor er det vigtigt at vide

samfund mener du, at vi i Danmark

hvordan kulturen spiller ind og kende til

kan lære af at forholde os til eller lade

de træk, som kendetegner kulturen og

os inspirere af?

situationen. På den måde sikrer man de

Den flittighed der er blandt italienere.

bedste forudsætninger for succes i

Den er meget beundringsværdig. Vi er

arbejdet. Det er i den grad noget vi har

heldige i Danmark, at vi har

lært på studiet, da forskellene på

sikkerhedsnetværk og regler som gør, at

Danmark og Italien (og internt i landene

systemet holder hånden over os. Vores

for den sags skyld) til tider kan være

velfærdsmodel er bestemt noget vi kan

enorme, og derfor potentielt set er en

være stolte af. Den har de ikke på

faldgrube, selvom intentionerne fra

samme måde i Italien, og derfor ser man

begge parter muligvis har været reelle

ofte, at det handler om at være den

nok.

bedste for at sikre fremtiden. Jeg siger
ikke, at vi har det for nemt i Danmark og

Hvorfor er det relevant at have

livet nogle gange ikke kan gå imod os,

studeret "Den Guddommelig

men jeg synes vi til tider er lidt for

kommedie", når man er

forkælede – lidt for curlingbørn for at sige

markedskonsulent i Landbrug og

det på nudansk. Netop på det punkt ville

Fødevarer

jeg pege på Italien som et sted, hvor

Jeg kunne sagtens sidde og komme med

disciplinen og arbejdsmoralen er

en masse fine ord på hvorfor Den

vanvittig imponerende – om end det ofte

Guddommelige Komedie havde relevans

er af de forkerte grunde. Med flittighed

ifm. mit arbejde, men sandheden er, at

og dygtiggørelse kommer man langt, og

den nok ikke har haft den store. Og det

det er Italien med sin imponerende

kan også være helt ok, for værket er

historie om noget et eksempel på.

blevet læst og elsket under min studietid,
om end det blot har været af ren og skær
interesse. Det er også en erkendelse
man må gøre sig selv på et så bredt fag
som italiensk: alt du kommer til at lære
kommer ikke til at være lige brugbart ude
i den virkelige verden. Det vil altid være
umuligt at lave et fag, hvor alting er
100% relevant for samtlige studerende.
Derfor er det også i orden at læne sig

	
  

Karrieresnak med
Gyldendals pressechef og cand.mag.
i italiensk, Tamara
Zlebacic von Pein

med. I sin praktikplads på DR gjorde hun

Vincent Achong Karker,

brug af de overordnede kompetencer i

Hvor mange mål skal Mario Balotelli

kommunikation og formidling som studiet

score for at blive italiener?

gav hende med i rygsækken.

En oversættelse af Pap Khoumas

“Hvilken karakter fik du til din eksamen

L’anima nera del calcio

tidligere?” … “fint du får det samme”,
konkluderede il professore og så nemt

Mads Brøndum Klinge,

Af Jeppe Stenderup Brødsgaard og Laura Lindengren

var det.

“When in Rome“ - En kritisk analyse af

Andersen

Et studie som Italiensk giver mulighed for
en fremtid der kan strække sig vidt og
bredt, hvilket Tamara er et inspirerende
eksempel på. Disse eksempler glæder vi
os til at se, røre og opleve mange flere
af. Fra første semester lyder en kæmpe
tak til Tamara, for at dele ud af sine
historier og for at inspirere os til at udvide
vores karrierehorisont.

Passion og ideologi. Om Pier Paolo
Pasolinis realismesyn
Richard R. Gestelands business
behavior profiles, til brug i et
forretningsmøde mellem danske og
italienske SMV’er
Anne Michelle Christensen,
La lingua italiana tra Dante, Bembo e
Sabatini. Una ricerca linguistica

Årsfesten 2021

sull'influenza di Dante sull'italiano
contemporaneo

Hun kigger på uret, hun kigger op.
Siri Rønne Christiansen,

Hun sad og kiggede skiftevis ned på
armbåndsuret og lige ud i luften, mens
hun med al den tålmodighed der var

Freja Elizabeth Friis-Holm,

tilbage, ventede på at komme til

Kunsten at lade kulturer (sam)tale.

eksamen. “Pranzo” lød det fra den

En undersøgelse af begrebet

italienske underviser. Men med en

intercultural dialogue, gennem

hjemrejsebillet til selv samme

oversættelse af Igiaba Scegos La mia

eftermiddag måtte hun overbevise il

casa è dove sono

professore om at udskyde frokosten.

Den 19. november fejrede vi 11

Som svar, smed han stængerne op på

nyudklækkede kandidater. Herunder kan

Maria Mellemgaard,

skrivebordet, og med hans eneste ord,

I læse navne og titlerne på deres

Undersøgelse af brugen af hjælpemidler

“dimmi”, var eksamen i gang.

specialer, fra venstre:

i forbindelse med oversættelse, med
fokus på det kognitive aspekt i

Fredag d. 26/11 kl 11 mødte 1. semester
en inspirationskilde der gav et endnu

Christine Rudbøg, The Secret Doctrine:

oversættelsesprocessen.

mere klart billede på hvad der kan være

en undersøgelse af hvordan sprog

Et nærstudie af en studerendes tilgang til

om hjørnet på rejsen gennem den

skaber verdener og verdener skaber

den givne opgave

italienske levevej.

sprog

Med historier som denne underholdt
Tamara om sin tid på Roma 3 og om det
kulturchok hun oplevede da hun
studerede et semester i Italien.
Tamara Zlebacic von Pein er kandidat i
Italiensk sprog og kultur. Hun er i dag
pressechef på Gyldendal, men startede
sin karriere i forlagsbranchen i 2008, da
hun fik mulighed for at arbejde med
Claus Clausen på Tiderne Skifter. Her
startede hendes vej, som særligt bar
præg af den litterære interesse hun sad

Christian Oldenborg,
FRA HORA TIL ORA OG DETS
KOLLOKATIONER - En diakron og
synkron undersøgelse af ora og dets
kollokationer
Oliver Aske Hansen,
Fascismen og Den Store Krig. En
undersøgelse af den italienske fascismes
myte om Den Store Krig gennem en
analyse af taler og monumenter

Jasmin Holm,
Narrativitet og retssalskrimier. Et studie
af Gianrico Carofiglios litterære
tematiseringer af lov og narrativitet
Mads Larsen (in absentia),
Videreformidling af sprogvariation i
tekstning. Tekstning og oversættelse af
den italienske krimiserie Suburra
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POP/ROCK

Taylor Swift kopie

Vi anbefaler

PR-foto

TEATER I BØRNEHØJDE
Astrid Lindgrens “Brødrene Løvehjerte” er en vidunderlig
men også melankolsk fortælling om livet og døden, her set
og oplevet i børnehøjde, hvad der imidlertid ikke gør forestillingen mindre uegnet for voksne. Tværtimod. Det Kongelige Teaters velfungerende sceneversion af den verdensberømte bestsellerroman er med andre ord absolut værd at
bruge en aften på. Og glem nu ikke det måske oversete gudbarn, som blev ignoreret tidligere på året, eller den næsten
glemte nevø og niece. Husk at brug en aften som denne sammen med dem. Det vil ikke blive glemt af dem, heller ikke på
den lange bane. Spiller frem til 29. december. Lars Wallenberg

ET FUNKY
FAMILIEDYNASTI
Femi Kuti bærer på en arv,
der ikke kun handler om
musik. Hans far, Fela Kuti
(1938-97), var den mest
berømte musiker i Nigeria
og brugte sin indflydelse
politisk til at gå mod landets militærdiktatur. Fela
blev samtidig hyldet globalt for sin visionære fusion af vestafrikanske rytmer og funk. Femi Kuti
spillede som ung med sin
PR-foto
far og har lige siden holdt
ånden fra afrobeatet i live. På tirsdag slipper han horn og
slagtøj løs i Studie 2 i DR Koncerthuset i København. Det lyder som en kur mod vintertungsind. Niels Pedersen

SE SÆRLIGE SYNER
Med inspiration fra græske og romerske ruiner har italienske Giovanni Battista Piranesi (1720-78) skabt scener af morbide fangehuller og dystre labyrintiske gange. Den italienske hovedstad Rom dannede rammer for de fleste af hans
skildrede kunstværker. Billederne er skabt tilbage i 1700tallet, og værkerne inviterer beskueren ind i verdener, der
PR-foto
kan føles både velkendte og fremmede
på én og samme tid.
Piranesi gengiver ikke virkeligheden 1:1,
han
manipulerer
med perspektiverne
og smækker en fantasi over virkeligheden.
Du kan lade dig forføre af Piranesis billeduniverser, når Statens Museum for
Kunst viser udstillingen “Piranesi – syner
og sandhed”. Udstillingen kører frem til
27. februar 2022. SA

Taylor Swifts
genindspilning af
hitalbummet “Red”
handler ikke om
musik. Det er stadig
en blændende popplade, men den nye
udgave er resultatet
af en kamp om
rettigheder

TAYLOR SWIFT: RED
(TAYLOR’S VERSION)

Nyt album ude nu. Universal.

Af Niels Pedersen

T

aylor Swift var rasende, da
hendes pladeselskab Big Machine blevet solgt i 2019. Hun
fik ikke mulighed for at købe
sine masterindspilninger fri, og selvom hun netop selv havde underskrevet
en ny kontrakt med giganten Universal, mente hun, at de tidligere samarbejdspartnere førte hende bag lyset.
Hun ville sikre sig fuld kontrol over
alle aspekter af sine sange og album, og
den 31-årige sanger og sangskriver luftede sin vrede offentligt og erklærede,
at hun ville gå i gang med at genindspille de seks album, det drejer sig om.
Genindspilningerne skaber nye produkter, som hun alene kontrollerer, og
det kan være mange penge værd.
Hvis f.eks. en reklame- eller spillefilm ønsker at licensere en ældre Taylor Swift-sang, behøver hun ikke dele
indtægterne med andre. Hun tilbyder
bare en af de nye versioner.

Taylor Swift skruede på “Red” ned for
violiner og banjo og bragte blandt andre de svenske hitmagere Max Martin
og Shellback ombord. Deres tre pletskud “22”, “I Knew You Were Trouble”
og “We Are Never Ever Getting Back
Together” leverede placeringer på
pophitlisten og flyttede sounden i en
mere elektronisk og tidstypisk retning.

Ikke alene

Stadig stærk
Det er den tekniske baggrund for, at
“Red (Taylor’s Version)” findes og slutter sig til “Fearless (Taylor’s Version)”,
der udkom tidligere i år.
Der er intet kunstnerisk behov for at
indspille “Red” en gang mere, det er
penge og rettigheder, ikke kunst, det
handler om.
Når det er sagt, er der ikke noget i
den nye udgave, der gør “Red” til et
dårligere album. Det er stadig et blændede møde mellem pop, radiorock og
country, som i 2012 var med til at rykke
Taylor Swift ud af Nashville og gøre
hende til international stjerne.
Hun var dengang en ung sanger og
sangskriver med en stærk countryfanbase, og hun havde set, hvordan Shania
Twain gav den traditionelle countrymusik et spark bagi og blev kæmpestor
med universelle popsange som “That
Don’t Impress Me Much”.

Albumforside. PR-foto

Der er intet kunstnerisk behov for at
indspille “Red” en
gang mere, det er
penge og rettigheder,
ikke kunst, det
handler om

Swift er ikke den første kunstner, som
tager drastiske metoder til hjælp for at
komme ud af konflikter. Rockgruppen
Def Leppard genindspillede sine største hits efter uenighed om digitale rettigheder, og herhjemme har Dodo &
The Dodo’s gjort det samme. Hvis du
lytter til “Vågner i natten” på Spotify,
er det ikke et minde fra 1980’erne, men
en nyere udgave, der dukker op.
Sangene på den friske version af
“Red” lyder stort set som de oprindelige. Taylor Swifts stemme er modnet og
virker ikke så spids som tidligere, og
der er måske lidt mindre kor på “Red
(Taylor’s Version)”, men ellers er opdateringen yderst diskret og tro mod originalen.
Mange fans ejer allerede “Red” og
for at gøre det attraktivt at sikre sig
2021-udgaven også, er den bøffet op
med en stribe sange fra arkivet, nye duetter med Phoebe Bridgers og Chris

SPOTlight...
SPOTpå begivenheder
FOTOGRAFER
PÅ VEJ FREM
● Siden 1997 har Fotograisk Center hvert år
inviteret en gæstekurator til at pege på seks
unge, talentfulde fotografer, der udmærker sig
særligt på deres felt. I år er gæstekurator Louise
Lassen fra udstillingsstedet Meter, der har
udvalgt værker af Liv Latricia Habel. Tore Hallas, Mathieu J.H. Hansen, Signe Rohardt Lund,
Michael C. Madsen og Luna Emilie Printz Scales.
I tråd med Meters proil har hun lagt vægt på
eksperimenterende, undersøgende og kritiske
projekter. Flere af de unge fotografer er uddannet i udlandet og får med udstillingen mulighed
for at introducere deres arbejde i Danmark.
UDSTILLING: Ung dansk fotograi 2021.
Fotograisk Center. Fra lørdag til 19. december.

Lyset drager over Danmark i
denne tid. Fra fredag og frem til 30.
december kan lysfestivalen “Frozen
Kingdom” opleves i Aabenraa.

FANTASIENS GRÆNSELAND
● Italienske GIOVANNI BATTISTA PIRANESI er en af
1700-tallets mest fascinerende kunstnere. Han var uddannet
arkæolog og arkitekt, men blev mest kendt som kunstner –
især for sine fantasifulde og stemningsmættede raderinger
af blandt andet iktive fængsler og storslåede templer, fulde
af snirklede gange, svævende broer og mystiske maskiner
med mere, altid balancerende på grænsen mellem fantasi og
virkelighed. På udstillingen “Piranesi” viser Statens Museum
for Kunst fra torsdag hele 120 af hans graiske værker.
UDSTILLING: PIRANESI. Statens Museum for Kunst,
fra torsdag til 27. februar.

Værd at se
Traditionen tro viser SOPHIENHOLM
KUNSTHAL fra på lørdag Snedkernes
efterårsudstilling, der i år kan fejre 40års jubilæum med et væld af godt, dansk
kunsthåndværk. Kan ses frem til 7. januar.
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NETOP NU ∕ KUNST

LISBETH BONDE er
en af landets førende
kunstskribenter. Har
været kunstredaktør
ved Information og
kunstskribent ved
Weekendavisen.
P.t. kunstkritiker ved
Kristeligt Dagblad og
kunsten.nu. Hun har
skrevet lere bøger
om kunst.

Graik er originalkunst i lere eksemplarer

SMK udsat for kabaret
Kunstnerduoen Astrup & Bordorf udgøres af billedkunstneren og
ilmmageren Kirsten Astrup (f. 1983) og performeren og tekstforfatteren Maria Bordorf (f. 1988). De har markeret sig på kunstscenen med nogle bemærkelsesværdige og stærkt underholdende
ilmkabareter, der leverer samfundskritik med både kærlighed og
humor. De har tidligere bl.a. spiddet de førhen så stolte etater DSB
og Post Danmark, der i dag ikke just er noget at prale af. Nu har
kunstnerduoen begået en ny ilmkabaret med titlen Kunstmuseet,
hvor de forholder sig kærligt-kritisk til Statens Museum for Kunsts store kunstsamling. Værket er en
del af udstillingsrækken SMK Plus, hvor samtidskunstnere inviteres til at gå i dialog med museets
samling. De to kunstnere har valgt at gå til opgaven ved at se på samlingen som nationalt fælleseje.
De spørger til, hvad det i dag vil sige, at et folk ejer 700 års kunsthistorie, og hvad kunstmuseet – og
kunsten i det hele taget – betyder for samfundet. Den nye ilm, som sekunderes af en kunstinstallation,
kan opleves på Statens Museum for Kunst i X-rummet frem til 1. december. Filmen blev optaget på
SMK, der er Danmarks modermuseum, under coronanedlukningen og foregår både i samlingsudstillingen og bag kulisserne: på konservatorværkstedet, i arkiverne, vagtrummene og i kældrene. Som i
duoens tidligere værker er de medvirkende en blanding af professionelle skuespillere (Danica Curcic,
Duli al-Jabouri, Xenia Noetzelmann), dragperformere, museets ansatte og glade amatører. Også Poul
Nesgaard dukker op i en af scenerne. Filmen varer 35 min. og har en række musik- og sangnumre, der
skaber en enhed i samspil med den gennemarbejdede billedside.

UDSTILLINGER ØST FOR STOREBÆLT:
Den amerikanske kultinstruktør David Lynch
(f. 1946) var, før han sprang ud som en af verdens
mest begavede ilmauteurer i den mere spooky
ende af skalaen, uddannet som billedkunstner og
har en lang række kunstudstillinger bag sig. Nu
viser Nikolaj Kunsthal udstillingen Ininite Deep
med fotograier af mesteren. Til 16. januar.
Værker på papir af en af 1700-tallets mest
inciterende kunstnere vises nu på Statens
Museum for Kunst indtil 27. februar. Det drejer
sig om Giovanni Battista Piranesi (1720-78), der
som få andre kunstnere evnede at manipulere
med virkelighedsfremstillingen, så syner bliver til
sandhed, og sandhed til syner. Det er mesterlig
illusionskunst. Den svenske kunstner Anders
Zorn (1860-1920) var en af sin tids mest elskede
og berømmede kunstnere. Allerede i en ung alder
opnåede han stor international succes med sine
latterende portrætter af samfundets spidser.
Senere kom hans mange sensuelle kvindeskildringer til. Ordrupgaards Malerisamling viser
udstillingen Det bedste under solen. Til 9. januar.
36 BO BEDRE

UDSTILLINGER VEST FOR STOREBÆLT:
Go Extreme. Kunsthal Aarhus. Til 30. januar. Kunstnere
og ekstremsportsudøveres verdener indgår i en dialog,
hvor det kreative og kommercielle møder det underholdende og eksistentielle. Værkerne tematiserer forholdet
mellem krop og sind og menneskets jagt på ekstraordinære præstationer. Frem til 20. februar kan man på
Holstebro Kunstmuseum opleve en dialogudstilling
med tre store personligheder, hvis yderligtgående værker
spænder over den moderne kunsts begyndelse: Olivia
Holm-Møller, Asger Jorn og J.F. Willumsen. Udstillingen,
der tidligere blev vist i Kunstforeningen Gl. Strand, er
kurateret af billedkunstneren Erik Stefensen i
samarbejde med Kunstforeningen Gl. Strand.
Allan Otte: Naturligvis. Brandts. Til 20. februar. Otte
(f. 1978) er blevet kaldt samtidskunstens svar på L.A.
Ring. Som den eneste kunstner i sin generation, der er
født og opvokset på en bondegård, hengiver Otte sig i sit
maleri til livet på landet anno det 21. århundrede. Det er
mesterlige værker, malet med en række selvpålagte,
tekniske “benspænd”. I hans motiver sporer man hverken
sentimentalitet eller nostalgi, da han anser malkerobotter
for at være en befrielse i landmandens hverdag.

Graik kommer af det græske ord graphia, der betyder
tegning eller skrivning. Ordet er en samlebetegnelse
for mediets mange forskellige trykketeknikker. Lad os
nævne i læng: Dybtryk – her opsamles tryksværten i
fordybninger på en trykplade, og til dybtryk hører
ætsning, kobberstik og fotogravure; linoleumssnit og
træsnit, som derimod er højtryk, hvor trykfarven
fordeles på de dele af laden, hvor der ikke er skåret
noget væk; litograi eller stentryk (af det græske lithos
– sten), der er et plantryk. Her benyttes en særlig
kalksten fra juratiden, som hentes i stenbruddene ved
Solnhofen i Bayern. De graiske teknikker kræver gode
håndværkere, som arbejder med på sidelinjen som
fødselshjælpere, når kunstnerne går i gang i
værkstederne – typisk i ugelange, intense forløb.
Her i landet kan vi bryste os af nogle af verdens ineste
graiske værksteder. De arbejder jævnligt sammen
med nogle af de helt store internationale navne. Det
gælder Edition Copenhagen, et litograisk værksted
med tilhørende stort galleri på Christianshavn, og
kobbertrykkeren Niels Borch Jensen, som har
værksted med galleri på Amager foruden et galleri i
berlinerbydelen Charlottenburg. Borch har netop
lanceret kunstcirklen Borch Collective, hvor Borch
sammensætter en serie forskelligartede tryk af seks
samtidskunstnere, der cirkulerer mellem medlemmerne. Nævnes skal også det litograiske værksted og
galleri i Valby, Hostrup-Pedersen & Johansen, der i dag
ledes af Søren Ellitsgaard. Også Færøerne kan være
stolte af deres litograiske værksted Steinprent på
havnen i Thorshavn. Det ledes af danskeren Jan
Andersson. Et stort antal nordiske og internationale
kunstnere tager gerne turen til Færøerne for at skabe
unikke litograier. Det kræver meget af kunstneren at
skabe god graik, og på Kunstakademiet i København
undervises der speciikt i de graiske teknikker. Det
sker på Graisk Laboratorium, tidligere Graisk Skole,
hvor store graikere som Palle Nielsen og Vibeke
Mencke Nielsen tidligere har inspireret lere yngre
kunstnergenerationer. I dag er laboratoriet opdelt i en
afdeling for dybtryk, højtryk og litograi og en afdeling
for serigrai og risograi. Sidstnævnte er en digital
farvefotokopieringsteknik, hvor der anvendes
trykfarve. Mange
betydelige kunstsamlere
begyndte med at samle
på graik, da den er
mindre kostbar end
unikaværker. Hermed er
inspirationen givet videre
til de unge læsere og
andre interesserede.

ANDERS ZORN,
I skærgården, 1894,
Nasjonalmuseet, Oslo.
Værket kan opleves
på Ordrupgaard.
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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Statens Museum for Kunst (SMK) har nu ramt tidsånden meget godt med udstillingen
“Piranesi – syner og sandhed“. Her tænker vi dog ikke så meget på præsentationen af
Giovanni Battista Piranesis (1720-1778) mange raderinger af Roms antikke arkitektur, men
på kunstnerens Carceri-serie, på dansk kaldet Fængselsfantasier.
Med en præcis og dyster streg optegner Piranesi det ene fantasifængsel efter det andet, der
med stentrapper, trisser, reb og vindebroer sender beskueren helt ude i tovene. Det er, som
om intet rigtigt hænger sammen. Perspektiverne virker ude af proportioner, det hele er
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Frem med fængselsfantasierne - Føljeton

mærkeligt
forskudt
og usammenhængende. Menneskene bliver musesmå i mødet med det
Dagens
forsideForsiderNyhedsbreve
monumentale
gange og app
trapper fører tilsyneladende ud i intetheden.
SøgMinbygningsværk,
sideInstaller
Øjnene bliver kørt rundt i manegen i en forgæves jagt på mening. Og så er det hele tilmed
meget mørkt.

Sø

Hvis hun ikke allerede har været derinde og beundre den italienske mester, vil vi da anbefale
Inger Støjberg (UFG), at hun tager et smut forbi SMK, før hun skal ind og brumme den. Når
den tidligere integrations- og udlændingeminister ikke selv havde fantasi til at forestille sig,
at hendes ulovlige instruks om at adskille unge asylpar ville føre til en fængselsdom ved
rigsretten, kan hun da med fordel låne lidt dystopiske drømmebilleder af Piranesi. Måske vil
hendes snørklede, lidt ulogiske forklaringer af instruksen sågar blive sat i nogle nye,
spændende perspektiver.
Selv hvis man ikke er blevet idømt 60 dages ubetinget fængselstraf for overtrædelse af
ministeransvarlighedsloven – hvor hele 25 ud af 26 dommere er enige i, at man bør kendes
skyldig – vil vi dog faktisk påstå, at man kan have godt af et skud SMK-kurateret Piranesi.
Der er ligesom noget i klaustrofobien, der også rimer på omikron. Når man det ene øjeblik
kan læse om nye smitterekorder, og i det næste øjeblik om småbekymrende
risikovurderinger fra Statens Serum Institut (SSI) – der bl.a. fortæller, at den nye
coronavariant snart kan blive den dominerende i Danmark med 10.000 daglige tilfælde – ja,
så begynder det da at lugte lidt indelukket.
Ovre hos vore kære, norske naboer har statsminister Jonas Gahr Støre allerede sat foden
ned med en række nye restriktioner, der blandt tæller et såkaldt “skænkestop“. De næste fire
uger må restauranter, caféer og hoteller simpelthen ikke servere alkohol. Så kan man da tale
om en straf, der ville jage en skræk i livet på de fleste danskere (hvis fadøl til knap 100 kr.
ikke allerede gjorde tricket). Imens spekulerer den norske sundhedsstyrelse i, at man om tre
uger kan have op mod 300.000 daglige smittetilfælde. Det lyder umiddelbart lidt
sortseende.
Som Claus Thorn Ekstrøm, professor på biostatistisk afdeling på Københavns Universitet,
fortæller til DR, er hele snakken omkring omikron stadig præget af stor usikkerhed. Vi ved
endnu ikke, hvor dårlig en nyhed varianten reelt er. Eller som Ekstrøm også siger: “Enten
kommer det ikke til at blive så problematisk, eller også kommer det til at gå rigtig, rigtig
skidt.“ Ak ja, hvem ved, hvor pandemiens utallige vindeltrapper vil føre os hen? Trøsten
kunne utvivlsomt være bedre (vi havde da fantaseret om en mere normal vinter), men i det
mindste er “Piranesi“ ikke det værste navn til en ny coronatid. For med så mange trapper
må der vel være mindst én, der fører os ud af mareridtet. /David Dragsted
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https://nummer9.dk/podcast/radio-rackham-piranesi/

Radio Rackham: Piranesi
26. december 2021 af Matthias Wivel

UDSYN Radio Rackham kigger nu på en af ikke blot kunsthistoriens, men populærkulturens kæmper,
grafikeren Giovanni Battista Piranesi, som med sine arkitekturfantasier var med til at omdanne den
vestlige kulturs imaginære rum. Også i tegneserierne.

Hængebroen, fra serien Carceri d’invenzione, efter 1761

https://nummer9.dk/podcast/radio-rackham-piranesi/

Piranesi er mest berømt for sin serie af såkaldte Fængselsfantasier — Carceri d’invenzione (to
hovedudgaver, 1550 og 1561) — der iscenesætter enorme katakombagtige og evigt forgrenede rum med
accenter af indespærring, tortur og fortabelse. Disse uudgrundelige rum nedbryder den arkitektoniske
logik, de umiddelbart er konstrueret efter, og tangerer derved noget uudgrundeligt og underbevidst. Ren
civilisation, ingen natur.

Den gotiske bue, fra serien Carceri d’invenzione, efter 1761
Den forestilling om det uoverskueligt kolossale, om arkitekturen som mentalt landskab og billede på
civilisationen. Kunsthistorisk foregreb han Cézanne og kubismen, mens hans påvirkning på den
moderne populærkultur ses i alt fra H. P. Lovecrafts R’Lyeh til the Grand Staircase i Hogwarts, og fra
Fritz Langs Metropolis til Jean-Jacques Annauds filmatisering af Umberto Ecos Name of the Rose. I
tegneserien spøger han i alt fra Windsor McCays Befuddle Hall til Philippe Druillets elefantine
fantasier; fra selvmordsskakten i Moebius og Jodorowskys John Difool til Francois Schuiten og Benoît
Peeters serie om Hemmelighedsfulde byer. Herhjemme fandt han sin fornemmeste arvtager i grafikeren
Palle Nielsen.

Grotesk, 1747-9

https://nummer9.dk/podcast/radio-rackham-piranesi/

En stor havn, fra serien Opere varie, tidl. 1550erne
Piranesi (1720—1778) var fra Venedig, men tilbragte størstedelen af sin karriere, fra sidst i 1540erne og
frem, i Rom. Der blev han en af byens definitive skildrere, på tværs af historien — fra antikkens
fragmenterede storhed til samtidens byplanlægning, og fra den klassiske arkæologi til fantasiiens fortid.
Vi kortlægger karrieren og analyserer udvalgte værker i anledning af den store udstilling, kurateret af
Hanne Kolind Paulsen, som kan ses på Statens Museum for Kunst i København indtil 27. februar, når
der ikke er coronalukket.

Fundamenterne til Hadrians mausoleum (Engelsborg), 1756
Artiklen her er illustreret med nogle af de billeder, vi særligt omtaler, men vi dækker et langt større
udvalg af produktionen. Check vores Instagram de næste dage for mere!

https://nummer9.dk/podcast/radio-rackham-piranesi/

Radio Rackham · UDSYN Piranesi

Fantasi over Via Appia i antikken, 1756

Hadrians mausoleum, 1756

