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La Biennale di Venezia – en af verdens vigtigste 

og største kunstbegivenheder – på blot én dag? 

Åbenlyst umuligt, hvis ikke man finder et fokus-

punkt i dette overbud, så vi vælger det nordiske 

perspektiv. Et kig på programmet for dette års 

Venedig Biennale viser, at alle Nordens lande er 

repræsenteret, selv om nogle af kunstnernavnene 

klinger bemærkelsesværdigt ikke-nordiske: Danh 

Vo som repræsentant for Danmark; Camille Nor-

ment for Norge og Christoph Büchel for Island. 

Hvor nordisk er det egentlig dér sydpå? Her deles 

et par betragtninger om den nordiske kunst på 

biennalen.

Nordic cool

For nu at begynde ’hjemme’: Den Danske Pavillon 

er det første, man møder i Giardini, den park, hvor 

Venedig Biennalens nationale pavilloner ligger. 

Hovedbygningen er et klassisk inspireret hus 

med søljefront, tegnet af Carl Brummer i 1932; i 

1960 tegnede Peter Koch en gul murstens-tilbyg-

ning i funktionalistisk stil. Her vises udstillingen 

mothertongue – modersmål – af den dansk-

vietnamesiske kunstner Danh Vo, der de seneste 

år har boet i New York, nu i Mexico City. Vo er 

NORDEN 

Venedig Biennale. Louisiana Magasin er 
taget til åbningen af den 56. biennale på 
sporet efter det nordiske. Men finder man 
overhovedet noget særegent nordisk?

VENEDIGi

allerede et kendt navn på den internationale 

kunstscene, bl.a. for værket We the People, en 

én-til-én-replika af Frihedsgudinden i 250 stykker, 

spredt rundt i verden. Til biennalen er der valgt 

værker i mindre skala: I pavillonens hovedbyg-

ning er nogle grene og en sprutflaske placeret på 

et af Finn Juhls Judasborde, og overfor finder man 

en af Juhls bænke. I den anden ende af det store 

rum er der en lille kasse, hvori man finder, hvad 

man kan læse i værklisten er et fragment af en 

Apollon-skulptur. Et andet rum er beklædt med 

rødt silkestof, og på gulvet står en samplet skulp-

tur – en kvindetorso i træ med bund skabt af et 

stykke fra en romersk marmorsarkofag. I gangen 

er en Kristusfigur hængt op foran et vindue med 

inskriptioner, lavet af Vos egen far, med citater 

fra gyserfilmen Eksorcisten. I gårdhaven kera-

mikfliser produceret i Mexico med motiv fundet 

i en moské i Cordoba, i et andet rum en kerub i 

en Johnny Walker-whiskykasse med titlen – igen 

fra Eksorcisten – Your Mother Sucks Cocks in 

Hell. Hvilket låner ny betydning til ’den moderlige 

tunge’!

 Altså græsk mytologi møder kristen ikono-

grafi møder Eksorcisten etc. Tilsyneladende ligger 

der en tydelig vision bag denne kultur-sampling. 

Kunstneren har udtalt, at »udstillingen er en slags 

rejse gennem forskellige perioder og kulturer. 

Det er en vigtig pointe, når man får muligheden 

for national repræsentation: At komme med det 

budskab, at kultur ikke er indfødt eller national; 

kultur er krydsbestøvning«.

 Jeg møder kunstneren uden for pavillonen, 

hvor han fortæller, at han ikke blot har orkestre-

ret værkerne i udstillingen, men at han også har 

arbejdet med selve bygningerne: Han har fået ført 

dem tilbage til det originale arkitektoniske udtryk. 

Gennem årene er vindueskarme, døråbninger og 

vinduer i bygningen blevet ændret eller helt blo-

keret; det er nu altsammen nænsomt restaureret. 

Tillige har han, også i overensstemmelse med det 

oprindelige design, fået fjernet al kunstig belys-

ning, hvilket betyder, at pavillonen bliver nødt til 

at lukke tidligere i efterårsmånederne, i takt med 

at dagene bliver kortere. 

 Selv om der hos Vo er et udblik mod alver-

dens kulturer og kunst, er der altså også i høj 

grad en interesse for det nationale at spore i selve 

indlejringen i den nordiske byggetradition og de 

forskellige Finn Juhl-møbler, der er bragt ind i 

udstillingen som readymades. Sammen med den 
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materialet – det ’finske guld’ – træproduktionen, 

der danner grundlag for velfærdsstaten (herunder 

kunstscenen) i Finland. 

 I alle de tre nordiske pavilloner fornemmer 

man at der er noget særegent nordisk på spil i og 

med den bevidste brug af de oprindelige arkitek-

turer. Selv om både den danske og den nordiske 

pavillons kunstnere er af ikke-nordisk oprindelse, 

lader de ligesom finnerne den arkitektoniske 

ramme virke som (lidt mere end bare) resonans-

bund for værkerne. 

Historieskrivning

Men hvad sker der, når en nordisk kunstners 

værker udstilles i et rum frigjort fra nordisk 

arkitekturhistorie? Sveriges bidrag finder man i 

biennalens andet hovedområdet, Arsenale, der 

er Venedigs gamle flådeområde. Her vises den 

svenske kunstner Lina Selanders udstilling Ex-

har spillet på. Den store lyd- og ruminstallation 

Rapture er skabt af den amerikanske kunstner 

Camille Norment, der bor og arbejder i Norge.

I den anden ende af Giardini ligger Den Finske 

Pavillon, der er bygget af Finlands store arkitekt, 

Alvar Aalto, i 1956. Aalto er bl.a. kendt for design 

i træ og har også her udelukkende brugt træ fra 

Finland, malet blå med tre store hvide trekants-

konstruktioner monteret på bygningens sider og 

bagsiden, hvilket bringer mindelser om det finske 

flag. I år er det kunstnerduoen IC-98, der repræ-

senterer Finland i et mørklagt lille udstillingsrum, 

kun oplyst af en sort-hvid film. En bunke kul er 

placeret foran filmskærmen, hvor tegninger af 

skove og stjerner fader langsomt ind og ud til 

lyden af tung drone-musik. Det virker umisken-

deligt finsk! Og læser man udstillingsprogrammet 

bliver det bekræftet: Værket forholder sig til byg-

ningen som historisk dokument, til nationen og 

stramme iscenesættelse af værkerne fremstår det 

alt i alt very Nordic cool. 

Arkitektur som resonansbund

Helt omvendte arkitektoniske greb er på færde i 

Den Nordiske Pavillon, der er nabo til den danske: 

Her taler vi snarere dekonstruktion end rekon-

struktion. Både uden for og inden for bygningens 

glasvægge er der opstillet glas-i-stål-rammer, 

der kunne ligne dele af den oprindelige bygning, 

designet af Sverre Fehn i 1962. Men glassene er 

smadret, og skårene danner mønstre på jorden. 

Hvorfor de smadrede glas, kan man spørge? 

Handler det om nedbrydning af (den nordiske) 

sammenhængskraft? Eller er glasset splintret af 

den skingre lyd, der kommer ud af mikrofon-lig-

nende højtalere fra loftet? Det er et lydværk kom-

poneret for glasharmonika, et for længst glemt 

instrument som bl.a. Mozart og Marie Antoinette 

Installationsfoto fra Camille Norments udstilling Rapture i 
Den Nordiske Pavillon. I baggrunden ses søjlefronten af 
Den Danske Pavillon

Installationsfotos fra Danh Vos udstilling Mothertongue  
i Den Danske Pavillon
Foto: Øverst Tomas Bertelsen, nederst Nick Ash 
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Måske 
møder man 
også noget 
Nordic cool. 
I hvert fald 
møder man 
nogle meget 
forskellige 
nordiske 
pavilloner, 
der ikke kun 
fejrer stolte, 
nordiske 
traditioner.

 Tag endelig til Venedig og oplev dette over-

bud af verdens kunst, nordisk eller ej. I køerne til 

de nordiske pavilloner hørte jeg fx om Joan Jo-

nas’ filmværker med bier og fisk (Den Amerikan-

ske Pavillon), Chiharu Shiotas ruminstallation af 

røde garntråde og nøgler (Den Japanske Pavillon), 

Sarah Lucas’ kæmpestore plastiske fallosskulptur 

og amputerede mannequiner med cigaretter i 

andre kropsåbninger end munden (Den Britiske 

Pavillon), Simon Dennys kritik af overvågnings-

samfundet (Den Newzealandske Pavillon) samt 

Shilpa Guptas og Rashid Ranas fælles udstil-

ling, My East is Your West (Indiens og Pakistans 

samlede bidrag). Måske møder man også noget 

Nordic cool. I hvert fald møder man nogle meget 

forskellige nordiske pavilloner, der ikke kun fejrer 

stolte, nordiske traditioner, men som også disku-

terer med dem, som udfordrer forestillingen om 

Nordic cool. Og som afspejler diskussioner, der er 

højaktuelle i den virkelige verden – Islands moské 

i Venedig til eksempel. 

nedlægges til fordel for en samlet international 

udstilling. Ved forrige biennale blev diskussionen 

om national repræsentation aktuel i en dansk 

kontekst, da Statens Kunstråds Internationale 

Billedkunstudvalg, der traditionelt selv står for 

kurateringen, udpegede den græske kurator Kate-

rina Gregos til at stå for udstillingen i Den Danske 

Pavillon. Med Speech Matters valgte Gregos at 

fokusere på et tema, der i hendes øjne repræ-

senterer danskhed, nemlig ytringsfrihed, fremfor 

national kunstnerrepræsentation. Således var kun 

to af kunstnerne i udstillingen danske, hvilket 

vakte noget røre. Modsvaret lød, at forestillingen 

om kultureksport gennem simpel eksponering er 

ude af trit med virkelighedens kunstscene. 

Modellen med de nationale pavilloner er i sin na-

tur et (kultur)politisk anliggende; de er oprindelig 

tænkt som kulturelle forposter for de lande, de re-

præsenterer. Afspejler den model en kunstverden, 

der ikke længere findes og – i et større perspektiv 

– et utidssvarende billede af verden? Er Olympi-

ske Lege for kunst for længst blevet overflødigt? 

cavation of the image – Imprint, shadow, spectre, 

thought. Jeg møder kunstneren i det 320 m2 store 

rå murstensrum, med draperede tæpper som en 

art vægge mellem udstillingens fem filminstalla-

tioner. Selander fortæller, at hun med det samme 

forelskede sig i rummet fordi det er fuldt af histo-

rie. I sine filminstallationer kredser hun netop om 

forskellige perioder og begivenheder i historien, 

ofte traumatiske, eller med hendes egne ord om 

»… forholdet mellem det moderne samfunds 

fremgang og undergang, dets sejre og nederlag«. 

 Det første værk man møder er en seks 

meter lang vitrine med en serie af 26 radiografier 

– hvide ark med abstrakte grå-sorte plamager, 

som kunstneren selv kalder uranfotografier. Hun 

forklarer, at de er fremstillet helt uden lys, kun 

ved hjælp af uranens radioaktive stråling med en 

eksponeringstid på 4-6 uger. Og radioaktivitet, 

skal det vise sig, løber som en rød tråd gennem 

Selanders udstilling. Om sort/hvid film-montagen 

Lenin’s Lamp Glows in the Peasant’s Hut fra 2011 

siger kunstneren: »Den handler om filmmediet 

som værktøj i opbygningen af samfund. Jeg har 

blandt andet brugt klip fra en film af den sovje-

tiske instruktør Dziga Vertov fra 1928, der hylder 

elektricitet som forudsætning for udviklingen af 

det moderne samfund. Det har jeg blandet med 

mine egne optagelser fra en rejse til Pripjat, der 

efter Tjernobyl-katastrofen har været en spøgel-

sesby.« 

 Værket Anteroom of the Real (2011) er en 

vitrine, der udstiller nogle af de objekter, hun 

præsenterer i udstillingens øvrige filminstallatio-

ner, eksempelvis en uran-sten, en mønt, et fossil, 

en film på iPad, hvor en hånd bladrer igennem 

fotografier fra den forbudte zone rundt om Tjer-

nobyl. Det med at dokumentere er karakteristisk 

for kunstnerens værker: »Jeg arbejder meget med 

at indsamle arkivmateriale, med at undersøge 

forholdet mellem erindring og historieskrivning,« 

siger Selander, der skynder sig at tilføje: »Men 

jeg er ikke journalist – for mig handler det om 

at vise, at historien netop altid er skrevet, at den 

altid er nogens udlægning, dvs. konstrueret.« Der 

er ikke meget nordisk stof at finde i de historier, 

hun undersøger – fra Tjernobyl over Hiroshima til 

Tyskland. Men nu er vi jo også langt uden for de 

nationale pavilloners arkitektoniske rammer. 

(U)national repræsentation

Islands repræsentation på biennalen berører hel-

Lina Selander foran vitrinen med 'uranfotografier' Installationsfoto fra Lina Selanders udstilling Excavation 
of the image – Imprint, shadow, spectre, thought
© Lina Selander. Foto: Andrea Rossetti

ler ikke noget særegent nordisk. I lighed med den 

svenske udstilling finder den ikke sted i en pavil-

lon med national arkitektur: Den har beliggenhed 

i en nedlagt kirke fra det 10. århundrede – Santa 

Maria della Misericordia – og det er schweizeren 

Christoph Büchel, der repræsenterer den nord-

atlantiske republik. Kunstneren har i samarbejde 

med det islandske ministerium for videnskab, 

kunst og kultur, samt muslimske fællesskaber i 

Venedig og Island, fået opført en moské i den 

nedlagte kirke – den første i Venedigs historie! 

Den vil være fungerende gennem alle bienna-

lens 7 måneder. Er Islands valg af en schweizisk 

kunstner udtryk for, at national repræsentation er 

en forældet model i den moderne (kunst-)verden? 

 Biennalens præsident, Paolo Baratta, har i 

år betonet vigtigheden af at bevare de nationale 

pavilloner, også nu 120 år efter biennalen første 

gang slog dørene op, fordi de giver plads til en 

»pluralisme af stemmer«. Diskussion rækker 

mindst tilbage til 1998, hvor der blev fremført 

det synspunkt, at de nationale pavilloner burde 
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Lærke Rydal 
Jørgensen (f. 1986), 
cand.mag. i litteratur-
videnskab. Redaktør  
på Louisiana.

I år er nigerianske Okwui Enwezor, direktør 
for Haus der Kunst i München og tidligere 
kurator på bl.a. documenta 11 i Kassel i 2001, 
kurator for biennalens internationale udstil-
ling, hvor 136 kunstnere er repræsenteret. 
Enwezors samlede vision for udstillingen er 
socialt og politisk funderet: Under titlen All 
the World’s Futures ønsker han, som han 
skriver i udstillingsmanifestet, at lægge op 
til refleksion over vor tidsalders konflikter – 
politiske og humanitære katastrofer, økonomisk 
krise, viruspandemier, flygtningestrømme og 
naturkatastrofer. 

Biennalen er åben indtil 22. november 2015. 
Læs mere på: labienale.org

Venedig Biennalen regnes som en af de vigtig-
ste internationale kunstbegivenheder. La Bien-
nale di Venezia blev grundlagt i 1895 af den 
italienske konge Umberto I og dronning Marg-
herita de Savoia og kan dermed fejre  120-års 
jubilæum i år. Biennalen fandt oprindeligt sted 
i Padiglione Italia i Giardini, haverne. Fra 1907 
begyndte lande at bygge nationale pavilloner 
– først Belgien og senest Australien, der i år 
indviede deres pavillon. Udover de nationale 
pavilloners udstillinger, er der en international 
udstilling. Biennalens andet hovedområde lig-
ger i Arsenale, Venedigs gamle flådeområde,  
og dertil kommer pavilloner og andre udstil-
linger spredt rundt i Venedig by – i alt har 88 
lande i år nationale pavilloner på biennalen 
(oprin deligt 90). 

Installationsfotos fra Christoph Büchels udstilling The 
Mosqué i Den Islandske Pavillon i Santa Maria della 
Misericordia-kirken 
Foto: Casey Kelbaugh


