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Introduktion til
Avantgardens Kvinder 1920-1940
Velkommen til Louisiana Undervisning!
Louisianas lærerpakke består af:
En lærervejledning, som indeholder:

Introduktion til de otte kvindelige avantgardistiske kunstnere

Gennemgang af udvalgte værker fra udstillingen

Forslag til litteratur, links o.a.
En powerpoint-præsentation, som indeholder:

Nedslag i udstillingens værker samt perspektiverende billedmateriale

Sonia Delaunay og Sophie
Taeuber-Arp på stranden ved
Carnac, august 1929, iført
strandmode, designet af Sonia
Delaunay

Hvordan bruger jeg Louisianas lærerpakke?
Lærerpakken henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at introducere deres elever til
Avantgardens Kvinder. Det kan anvendes i folkeskole, gymnasiet, HF, seminariet eller andre
steder. Ideen er at give dig som underviser et godt afsæt til at arbejde med værkerne,
kunstnerne og tiden omkring dem sammen med dine elever.

Praktiske oplysninger
Bestil et 1 eller 2 timers undervisningsforløb på tlf. 4919 0719 tirsdag til fredag ml kl. 9-14.
Pris: 1 time: kr. 350,- 2 timer: kr. 750,-. Vælg mellem 1 eller 2 timers undervisningsforløb i
udstillingen eller 2 timers undervisningsforløb med et værkstedsbesøg inkluderet. Læs mere på
www.louisiana.dk/undervising
Ved et besøg på egen hånd skal jeres ankomst anmeldes i forvejen. Det er muligt at booke borde
til frokost-madpakkerne. Når du bestiller undervisning på Louisiana forventer vi, at du følger med
klassen rundt i udstillingen sammen med en kunstformidler. Undervisningen er dialogbaseret,
hvilket gælder ifht. eleverne, men du er også meget velkommen til at deltage i diskussionerne.
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Otte pionerer
Bland kortene / forvir begreberne. Mand? Kvinde? Det afhænger af tilfældet. Neutral er det
eneste, der altid vil passe mig. Hvis der i vores sprog fandtes et sådant pronomen ville man ikke
observere denne flydende sindstilstand hos mig.
Claude Cahun i sin anti-autobiografi, Aveux non avenus (Ikke-bekendte bekendelser), 1930

Den franske kunstner og forfatter Claude Cahun, som citeres ovenfor, udfordrede de gængse
kønsroller og legede bevidst med maskeringer og nye identiteter. Andre kastede sig over
eksperimenter med farver og deres iboende evne til at skabe rum. For andre igen var det den
surreelle verden, med drøm, fantasi, seksualitet og absurditeter, som blev foldet ud.

Claude Cahun, Selvportræt
(med spejlbillede), 1928

De otte kvindelige kunstnere, som Louisiana præsenterer på udstillingen Avantgardens Kvinder,
har alle haft en væsentlig rolle som avantgardistiske kunstnere i Europas mellemkrigsår. Hver
enkelt har bidraget til at forny og udvide kunstbegrebet på internationalt plan i 1920- og ’30erne.
Og netop fordi de var kvinder, har de også haft andre vilkår og forudsætninger at arbejde og
fungere under, end deres mandlige kolleger, venner, konkurrenter og kærester. På dette
tidspunkt var de fleste akademier lukket land for kvinder, men flere uddannede sig inden for
kunsthåndværk og fik dermed et andet afsæt. På den anden side har begrænsningerne måske
også åbnet for en mere fri, individuel og mindre skolet tankegang og kunst hos kvinderne?
Det er første gang disse otte kvinders værker bliver vist sammen. Udstillingen folder deres værk
og liv ud, både individuelt og som et netværk med relationer og ligheder kunstnerne imellem.
Disse kvinder befinder sig hovedsagligt i de europæiske storbyer, som var centre for
avantgarden, dvs. Berlin, Zürich, Amsterdam, Prag, Warszawa og Paris. Her var der mulighed for
at netværke, indgå i kunstnerkredse, udstille med ligesindede og uddanne sig. De var med til at
omdefinere kunsten, og udfordrede samtidig også forestillingerne om, hvad kvinder kan, skal og
må. Avantgardens Kvinder tegner et fornyet kalejdoskopisk billede af dele af avantgardens
Europa.
Udstillingen er opdelt i fem temaer: ”Farvekompositioner”, ”Rumlige konstruktioner”, ”Andre
regler”, ”Nye identiteter” samt ”En anden virkelighed”.

Årene mellem 1. og 2. Verdenskrig
Hvornår fik kvinder
stemmeret?
1906: Finland
1915: Danmark
1918: Tyskland, Polen
1944: Frankrig
1971: Schweiz

Mellem de to verdenskrige opstår der et væld af nye bevægelser og kreative netværk i et
Europa, som er præget af store politiske og økonomiske omvæltninger. I lyset af 1. Verdenskrig
vokser en ny tvivl og undren frem, hvor både idealer og moralkodeks er alvorligt udfordret og
hvor også stærke socialpolitiske holdninger bliver fremtrædende. Dada-bevægelsen opstår
allerede i 1916 i det neutrale Zürich og breder sig til både Berlin, Paris og også New York.
Konstruktivismen, som har sine rødder i Rusland, vokser ud af drømmen om en ny progressiv
kultur med et dertilhørende nyt æstetisk sprog. Ideer, som leder til bl.a. den hollandske De Stijlbevægelse, den tyske Bauhaus-skole og den konkrete kunst i 1920erne. Surrealismen, som
bygger på dadaismen, udvider senere virkeligheden med drøm og fantasi fra det uudforskede
ubevidste.
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NYE IDENTITETER
Hvordan har det været at være kvinde i 1920erne og 1930erne sammenlignet med i dag?
Mellemkrigsårene rummer mange eksempler på kvindelige kunstnere, som arbejder med
selvportrættet. Værkerne fungerer ofte som dobbeltportrætter, for udover at portrættere
kvinderne selv eksponeres også samtidens blik på kvinden – som kvinde, men også som
kunstner.
En central figur i disse selvportrætter er den franske kunstner og forfatter Claude Cahun (18941954). Allerede i 1912 skaber hun sine første iscenesatte selvportrætter og begynder at arbejde
under forskellige kunstneriske pseudonymer. Livet igennem er Cahun optaget af rollen som
kvinde, kunstner – og først og fremmest individ.
Claude Cahun
Født i Nantes, Frankrig.
Døbt Lucy Schwob. Arbejder
tidligt med flere identiteter og
pseudonymer. I 1915 tager hun
for første gang pseudonymet
Claude Cahun, og ca. to år
senere bliver det permanent.
Cahun har et livslangt forhold og
samarbejde med Susanne
Malherbe, som går under
pseudonymet Marcel Moore.
Cahun og Moore bliver senere
også stedsøstre. Fra 1940
udøver parret aktiv modstand
mod Nazisterne, hvilket fører til
fængselsophold og en – dog
aldrig udført – dødsdom. Cahun
vender i disse år tilbage til sit
jødiske fødenavn.

Claude Cahun,
Selvportræt (som vægtløfter),
1927

Iført boxershorts og hvid dragt poserer Claude Cahun i egen person for kameraet. ”I am in
training. Don’t kiss me” står der skrevet hen over hendes bryst. Det sminkede ansigt, frisuren og
tegnene på dragten mimer karikeret noget feminint. Men hvad er denne figur i træning som?
Vægtløfter? Kunstner? Kvinde? Eller en helt ny identitet?
Cahun iscenesætter sig selv i en række fotografiske ”selvportrætter” i androgyne eller
transseksuelle figurer. Figurerne er enten hinsides de kendte kønsroller, eller også karikerer de
klichéen om samme. Maskerne - eller rollerne om man vil, for Cahun var også optaget af teatret tager dog også afsæt i Cahuns eget ståsted i livet og identitetsmæssige søgen.
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Totor og Popol, hvis navne står skrevet på den ene vægtkugle i fotografiet, er to figurer tegnet af
den belgiske tegneserieforfatter- og tegner Hergé. Hergés Tintin-figur kommer først til i 1929,
Totor er forløberen og bliver udgivet fra 1926-29, altså samme tidspunkt, som Cahun skaber sit
værk.
I sin samtid var Cahun først og fremmest kendt som forfatter i den surrealistiske kreds omkring
André Breton. Fotografiet var hendes ”hobby”. Først langt senere har hendes fotografiske
selviscenesættelser fået stor opmærksomhed og danner i høj grad grobund for senere
kunstnere, fx den amerikanske kunstner Cindy Sherman, som også arbejder med
selviscenesættelser, masker og roller.

Claude Cahun, Selvportræt, Claude Cahun som ung pige, 1915
Claude Cahun, Selvportræt (kronraget), 1929

Under den ene
maske viser sig en
anden. Jeg bliver
aldrig færdig med
at fjerne alle disse
ansigter.

To yderligere eksempler på Cahuns mange ansigter og identiteter. Cahun synes at spørge:
Hvilket ansigt/maske bærer jeg’et? Hvad er iscenesættelse, og hvad er ens ”sande” identitet?
Ved at barbere sit hår og sine øjenbryn af fjerner Cahun de feminine - og kulturelt betingede attributter. Hun er selvsagt kritisk overfor det kvinde-billede, som dikteres af samfundet.

Claude Cahun

Diskussioner om køn er i fokus i 20erne og 30erne. Den britiske psykoanalytiker Joan Riviere
(1883-1962) udgiver Womanliness as Masquerade i 1929, hvor hun med afsæt i tidens nye
intellektuelle kvindetype beskriver, hvorledes det feminine fungerer som en forsvarsmaske til
dække over en egentlig bagvedliggende maskulinitet. Riviere kommer med observationer af,
hvorledes denne feminine maskerade foregår i mødet med diverse fader-figurer. Fx kan kvinden i
mange af livets sammenhænge agere kompetent, vidende og rationel. Lige indtil hun står over
for en mand i et traditionelt mandefag, bygningshåndværkeren eller møbelposteren, hvor hun
føler hun bør spille rollen som den ”dumme” og lidt hjælpeløse (feminine) part.

Det feminine som maske?

Også den franske (amerikansk-fødte) kunstner Florence Henri (1893-1982) arbejder med
selvportrættet på dette tidspunkt. I - måske hendes mest kendte af disse - Selvportræt i spejl fra
1928, indgår billedet af kunstneren selv som en del af en større kompositorisk helhed. Brugen af
spejle er markant hos flere kunstnere på dette tidspunkt. Særligt ser man dem i stilen, som udgår
fra den tyske Bauhaus-skole i Dessau, hvorfra Henri afslutter et skelsættende studieophold ved
Lazlo Moholy-Nagy og Josef Albers. Her bliver hun optaget af konstruktivismens opstillinger,
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forvredne perspektiver og spejlinger, dropper maleriet og kaster sig for alvor over fotografiet og
dets evne til at skabe rum.

Florence Henri,
Komposition. Stilleben, 1929

Spejlingerne har hos Henri ofte en dobbeltfunktion. I (selv)portrætterne fungerer de som
udvidede og reflekterende lag af jeg’et, hvor også surrealismen har præget Henri. Men de
fungerer også som strukturerende dele i en større kompositorisk helhed. Nye rumlige
konstruktioner opbygges i Henris værker. Hun leger med måden at opleve rum på.
Byggestenene er spejle, skygger, rammer, konstruktioner og linjer, hentet som fragmenter fra en
eksisterende virkelighed.
Samtidig med at Henri får stor succes med sit kunstneriske arbejde vælger hun også et parallelt
og mere kommercielt spor, hvor hun arbejder med nyskabende reklamebilleder.

RUMLIGE KONSTRUKTIONER

Sophie Taeuber-Arp med
skitserne til Bar Aubette,
1926-27

Sophie Taeuber-Arp,
Bar Aubette (rekonstruktion),
1926-1928 (1998)

Én af Sophie Taeuber-Arps (1889-1943) vigtigste værker er ikke af den traditionelle slags. Det
er en bar. Hun får i 1926 til opgave at designe et stort forlystelsescenter i en bygning fra det 18.
århundrede på Place Kléber i Strasbourg. Stedet skulle indeholde både tesalon, balsal, natklub,
biograf, billardrum, flere barer og en bager. Dele af stedet bliver skabt i samarbejde med bl.a.
Taeuber-Arps ægtefælle Jean Arp og den hollandske Theo van Doesburg. Louisianas udstilling
viser en rekonstruktion, i skalaforholdet 1:1, af det område, som Taeuber-Arp kalder
Aubettebaren. Vægge og loft er inddelt i geometriske farvefelter, som brydes af områder i
sort/hvid-geometri. Rytme og rum opstår gennem brug af farve. Aubettebaren står som et ikon på
Taeuber-Arps forståelse af farver og form som et samlet hele, hvor farve fungerer som et
arkitektonisk element på lige fod med form.
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Den schweiziske billedkunstner startede sin karriere blandt dadaisterne i Zürich, hvor hun viser
en anden kreativ side i sine dada-danse og skæve marionetdukker. Hun er uddannet på
kunsthåndværkerskoler flere steder i Europa, og underviser i tekstildesign i mange år. Her er et
af hendes mål at udrydde blomstermotivet! Sammen med Piet Mondrian og Theo van Doesburg
er Taeuber-Arp en af de centrale personer inden for den konkrete kunst i Europa. Hun og
ægtefællen var nære venner med ægteparret Delaunay og kender også Florence Henri.
Den russiske skulptør Katarzyna Kobro (1898-1951) arbejder i sin serie af rumlige abstrakte
kompositioner på at befri skulpturen. Befri den fra sin ellers traditionelle lukkede objektform.
Skulpturer skal ifølge Kobro inddrage det omkringliggende rum. Det indre (konstruktionen) skal
være forbundet med det ydre (rummet).

Sculpture is the
shaping of space
Katarzyna Kobro,
1929

Katarzyna Kobro,
Rumkomposition, 1928

Som i denne bemalede stålskulptur Rumkomposition, er Kobros skulpturer ofte rytmiske forløb af
flader, arrangeret horisontalt og vertikalt med en organisk form som forbindelsesled eller brud.
Fladerne er i skulpturen her malet i primærfarverne, samt hvid og grå. De spiller sammen med
formerne og skaber tilsammen en tredimensionel effekt i rummet. De fleste af hendes skulpturer
er helt hvidmalede.
Med denne type skulptur bidrager Kobro til videreudviklingen af den konstruktivistiske skulptur.
Kobro er i en årrække gift med den polske maler Wladislaw Strzeminski. Inden hun flyttede til
Polen studerede Kobro hos den russiske, konstruktivistiske kunstner Kazimir Malevich. En
kunstner, som Sonia Delaunay senere udstillede sammen med.
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FARVEKOMPOSITIONER
Ligesom Taeuber-Arp er optaget af farvernes evne til at skabe rum og næsten melodiske
kompositioner, er også Sonia Delaunay (1885-1979) optaget af at eksperimentere med farver
og deres sammensætning. Dalaunays værker befinder sig hovedsagligt indenfor tekstildesign og
maleri, men rækker også ind over kostumer og teater. Sammen med sin mand, Robert Dealunay,
arbejder hun med ”simultanitetsteorien”, ideen om at kontrasterende farver skaber bevægelse og
har sit helt eget sprog. Farven er hos Delaunay, og også Taeuber-Arp, det primære strukturelle
element.

Sonia Delaunay,
Frakke til Gloria Swanson,
1923/24

I mange årtier skaber Delaunay eksklusive tekstiler til Amsterdams luksusvarehus Metz. Denne
frakke, bestående af uldbroderi, er et eksempel på Delaunays eksperimenteren med farverne.
Sammensætningen af farvernes lyse og mørke karakter danner bevægelser og former, som
spejler kroppen, der bærer frakken. Med farver næsten former hun på humoristisk vis en
billeddannelse bestående af frakkens krave, revers og bælte. Delaunay arbejder med modige
sammenstillinger af ”nabo-farver”, og symmetrien i de geometriske, farvede felter brydes af den
asymmetriske lukning i frakken. Frakken blev i sin tid skabt til den amerikanske skuespiller Gloria
Swanson.
Både Delaunay og Taeuber-Arp hentede inspiration i samtidens farveteorier, men også i andre
kulturer, fx folklorismen.

ANDRE REGLER
Både i 1920ernes dada og 1930ernes surrealisme finder man en stærk socialpolitisk bevidsthed
med anarkistiske tendenser. Hos flere af kunstnerne, bl.a. Hannah Höch, Claude Cahun og Dora
Maar, ser man en optagethed af samfundet og det politiske liv.
Hannah Höch (1889-1978) er med til at grundlægge dadabevægelsen i Berlin. Sophie TaeuberArp er også en del af denne kreds, sammen med bl.a. Kurt Schwitters og Raoul Hausmann.
Dadaismens foretrukne udtryksform blev collagen, som den netop tidligt bliver udført af Höch. I
sine fotomontager arbejder hun med collageteknikken og henter sit råmateriale i virkelighedens
fotografier og trykte magasiner. Höch og dadaisterne finder i fotomontagen og collagen en
perfekt mulighed for at bryde med centralperspektivet og oliemaleriets snærende bånd. Ved
hjælp af en cut and paste-teknik kan der leges frit med (fotografiske fragmenter af) virkeligheden.

Hannah Höch, Flugt, 1931

Hos Höch er afsættet således virkelighedens trykte billeder, de ryger på dissektionsbordet, revet
ud af deres kontekst for at indgå i nye sammenhænge. Ved at bryde med perspektivet og
konteksten, udfordrer Höch vante måder at se verden på og tænke om den. Höchs fotomontager
er ofte politiske kommentarer til samfundskonstruktioner og fx kønsroller.
Ved Rigdagsvalget, den 14. september 1930, får Det Nationalsocialistiske Parti sit store politiske
gennembrud med 6,5 mio. stemmer (18,3 %). Partiet bliver dermed det næststørste parti i
Tyskland. Höch sympatiserede med kommunismen, og hendes værk Flugt synes at være en
temmelig klar kommentar til det samfund, hun ser komme. En sammensmeltning af kvinde, abe
og barn på flugt fra faderfiguren i ørnens forklædning.
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Også hos fotografen Dora Maar (1907-1997) ser man en optagethed af den aktuelle virkelighed.
Gadebørn og hjemløse, samfundets udstødte og skæve eksistenser optager hende i en række
socialkritiske fotografier.

EN ANDEN VIRKELIGHED
Dora Maar,
Uden titel (Drømmeagtig),
1935

Fra midten af 1930erne tager hun efterfølgende fat på mærkelige og næsten ”umulige”
sammenstillinger, hvor hun lader disse skæve eksistenser møde nye baggrunde i det, der skulle
blive Maars surrealistiske fotomontager. Flere virkelighedsplaner sammenstilles i fotomontagen
Uden titel (Drømmeagtig), hvor Maar har placeret fotografiet af to sammenfiltrede drenge,
oprindeligt fotograferet på gaden, men nu i forgrunden af en smuk mytisk scene, med lange
arkader og en (også indsat) kvindelig krigergudinde. I andre værker bruger hun Orangeriet i
Versailles som baggrund. Det sceniske set-up har en næsten filmisk dimension. Det er
overraskende og ofte foruroligende sammenstød, ganske som i det famøse – og for
surrealisterne hyldede - møde i Lautréamonts Maldorors sange fra 1869, hvor det hedder: Smuk
som det tilfældige møde på et operationsbord mellem en symaskine og en paraply.
Kunstnere som Dora Maar, Florence Henri, Claude Cahun, Hannah Höch og Germaine Dulac er
optaget af at udvide den eksisterende virkelighed med drøm og fantasi og med psykoanalysen at
dykke ned i det underbevidste.

Germaine Dulac,

Filminstruktøren Germaine Dulac (1882-1942) er allerede i 1920erne aktiv indenfor
surrealismen. Filmen Præsten og Konkylien er et godt eksempel på, hvorledes disse
avantgardistiske kvinder er blevet overset i kunsthistorien. Dulac producerer i 1928 denne
surrealistiske film, hvor Den Andalusiske Hund af Luis Buñuel og Salvador Dalí først bliver vist i
1929. I dag anses Præsten og Konkylien som den første surrealistiske film. Filmen skildrer en
præsts besættelse af en kvinde, der er i et andet forhold. Drøm og absurditet flettes ind i dette
surrealistiske univers, hvor billeder af spejlinger (som vi også ser det hos fx Florence Henri) og
byen som psykologisk rum er en vigtig del af billedsiden.

Præsten og Konkylien, 1928

Om
udstillingen
Avantgardens Kvinder
rummer ca. 200 værker,
alt fra maleri, fotografi
og collage over film og
skulptur til tekstiler, et
dukketeater og en barkonstruktion, som du
kan gå ind i. På
udstillingen finder du
værker inden for
dadaisme,
konstruktivisme og
surrealisme.

Litteratur, links o.a.









Avantgardens Kvinder, Louisiana Museum for Moderne Kunst, 2012
Colour Moves: Art and Fashion by Sonia Delaunay, 2011
Ruth Hemus, Dada’s Women, 2009
Don't kiss me : the art of Claude Cahun and Marcel Moore, Jersey, 2006
Joan Riviere, Womanliness as Masquerade, 1929. Uddrag af teksten findes på nettet.
http://www.jeudepaume.org/pdf/PetitJournal_ClaudeCahun_GB.pdf
Germaine Dulacs Præsten og Konkylien kan ses på YouTube. Louisiana præsenterer i
samarbejde med Cinemateket i København et filmprogram med en række af Dulacs
film. Læs mere på louisiana.dk
Kvinfo.dk

Louisiana Museum of Modern Art 2012.
Tekst: Helle Søndergaard. Redaktion: Elisabeth Bodin.
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Powerpoint-præsentation
1. Claude Cahun, Selvportræt (som vægtløfter), 1927

2. Claude Cahun, Selvportræt, Claude Cahun som ung pige, 1915
Claude Cahun, Selvportræt (kronraget), 1929

3. Florence Henri, Komposition. Stilleben, 1929
I Henris fotografiske spejlkompositioner løber surrealismens psykologiske lag sammen med
avantgardens interesse for nye rumlige konstruktioner. Henri inkluderer begge spor i sit fotografi.
Spejle danner strukturerende linjer mellem flere virkelighedsspor.

4. Sonia Delaunay, Frakke til Gloria Swanson, 1923/23
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5. Sonia Delaunay og Sophie Taeuber-Arp, Bretagne, 1929
Frakker og tekstiler designet af Sonia Delaunay

6. Sophie Taeuber-Arp, Bar Aubette, 1926-28
Rekonstruktion 1:1, 1998. Træ, MDF-plader, bemalet. Måler 326 x 507 x 347 cm

7. Katarzyna Kobro, Rum-komposition, 1928
Skulptur, jern, smedet og bemalet. Måler 80 x 21 x 21cm

8. Germaine Dulac, Præsten og Konkylien, 1928
Film, s/h stumfilm. ca. 40 min. Kan ses på YouTube

9. Hannah Höch, Flugt, 1931
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10. Dora Maar, Uden titel (hånd-konkylie), 1934

11. Cindy Sherman, Bus Riders, 1976
Den amerikanske kunstner Cindy Sherman er én af de mange (kvindelige) kunstnere, som har
ladet sig inspirere af Claude Cahuns tidlige selviscenesættelser. Her ses Sherman i én af sine
tidligste serier, Bus Riders, 1976, hvor hun har fotograferet sig selv i en række af forklædninger.
Ligesom Cahun er Sherman optaget af køn, identitet, maskeringer og roller.

12. Man Ray, Rrose Sélavy, 1921
Man Ray fotograferer i 1921 Marcel Duchamp i sit alter ego, den kvindelige Rrose Sélavy.
Navnet spiller på det franske ”Eros, c’est la vie”.

13. Florence Henri med venner på besøg hos Piet Mondrian (til højre), Paris, 1930

14. Sonia Delaunay og Sophie Taeuber-Arp på stranden ved Carnac, august 1929, iført
strandmode, designet af Sonia Delaunay
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