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Som et billede på den moderne tid og livet i storbyen trækker 

cirkus i begyndelsen af det 20. århundrede 

avantgardekunstnere til. Den typiske motivkreds med heste, 

klovne, akrobater og scener fra kulissen bliver et populært 

afsæt for tidens eksperimenter med kunstens form- og 

billedsprog. Samtidig er cirkus et sted, hvor den kendte verden 

vendes på hovedet, og hvor det ene forbløffende optrin 

afløser det andet. Kunstnerne skildrer  ikke kun cirkussets 

magi, men også dets absurde aspek-ter og sociale slagsider. 

 

Helt frem til i dag er kunstnere optagede af cirkusmotivet. 

Mange refererer til cirkusset og dets kendte figurer på en 

måde, der fremhæver absurde og groteske sider, ligesom 

kunstnerne trækker på de velkendte fortællinger, der knytter 

sig til fx klovnen, linedanseren og cirkusartisterne. 

 

 
 

Gl. Holtegaards store efterårsudstilling byder inden for i manegen og præsenterer værker af nulevende såvel 

som ældre kunstnere fra ind- og udland. Med rød- og hvidstribede vægge er cirkusteltet rykket ind på Gl. 

Holtegaard. Scenen er sat, og dramatisk belysning sætter fokus på cirkussets bjergtagende højdepunkter og 

nedture. Gl. Holtegaard kaster med udstillingen CIRKUS lys over udvalgte tematikker omkring cirkusmotivet i 

kunsten fra 1890’erne til i dag.  

VELKOMMEN I CIRKUS  

Foto: Gl. Holtegaard 3 



KÆRE LÆRER, 
 
Læringsmaterialet her henvender sig til 
grundskolens mellemtrin og kan bruges i fagene 
billedkunst, dansk og samfundsfag.  
 
Materialet tager udgangspunkt i et udvalg 
af værker fra udstillingen CIRKUS. Det 
kan bruges som forberedelse til eller videre-
bearbejdning efter et besøg på Gl. Holtegaard. 
 
Indledende findes baggrundstekster (henvendt til 
dig som lærer) om cirkus’ oprindelse, klovnen og 
akrobaten, som sætter cirkus i et kulturhistorisk 
perspektiv. Herefter præsenteres otte af 
udstillingens værker med tilhørende 
arbejdsspørgsmål. De findes til sidst i                 materialet og kan printes som hand-out til eleverne.  
 
Materialet fokuserer særligt på klovnen og akrobaten som figurer, der på hver sin måde er relatérbare for 
eleverne og desuden sammenlignelige med sociale roller og menneskelige vilkår i et bredere 
samfundsperspektiv. Klovnen kan fx sammenlignes med den altid morsomme og akrobaten med den perfekte og 
kontrollere personlige fremtræden. Mennesket, der viser sig frem ”som på en scene”. Materialet lægger op til at 
arbejde både historisk, billedanalytisk, kropsligt og mellemmenneskeligt med emnet cirkus og med cirkus-
motivet i kunsten. Cirkusset kan dermed både anskues som en velkendt motivkreds og som spejling på 
samfundet, dets udvikling, krops- og menneskeforståelse. 
 
Vi ønsker god fornøjelse med CIRKUS!  
 
  

Foto: Gl. Holtegaard 
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Cirkus starter som en fremvisning af heste-dressur, 
som efterhånden suppleres med bl.a. klovne, 
akrobater og vilde dyr. 
 
Britiske Philip Astley (1742-1814) opfinder i 1768 
den runde manege som scene for sine hestenumre. 
I 1795 bygger han sit eget amfiteater i det sydlige 
London. Astley er en fantastisk rytter og udnytter, at 
man ved at lade en hest løbe i en cirkel, med en 
diameter på ca. 13 meter, nemmere kan udføre 
balancekunster som rytter. Når man lader hestene 
løbe i en lille cirkel bliver det lettere for publikum at 
se rytterens bevægelser og de forskellige ridt.  
 
Astley udvikler en forestilling baseret på 
fremvisning af forskellige ridediscipliner, og omkring 
manegen sidder publikum og lader sig imponere, 
dels af Astleys dressur af hestene og dels af hans 
talent som rytter. Han introducerer klovnen, som en 
parodi på rytteren, og ridende akrobater i 
forestillingerne. 
 

I en tid, hvor heste er et almindeligt transport-middel 
og et kostbart dyr i stalden, er der en generel folkelig 
erfaring med, hvor vanskeligt det er at dressere og 
beherske heste. Hestenumre er derfor særdeles 
attraktive og imponerende. Folk bliver tiltrukket af 
Astleys forestillinger, som bliver startskuddet til 
nutidens cirkus.  

CIRKUS BLIVER TIL 

Diana Benneweis i Cirkusbygningen 1970.  
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I 1870’erne og 1880’erne introducerer franske 
malere cirkusmotivet i kunsten. Det moderne cirkus 
vinder især indpas i Paris i løbet af 1800-tallet, og 
ved århundredets midte er Paris cirkus’ absolutte 
hovedstad. De følgende årtier bliver det et fast 
tilbud i byens spektakulære forlystelsesliv. Et 
fashionabelt mødested for byens borgere, som også 
tiltrækker flere kunstnere i tiden, heriblandt den 
kendte maler og grafiker Henri de Toulouse-Lautrec. 
Cirkus spreder sig til adskillige storbyer, og i 1886 
indvies Cirkusbygningen i København. 
 
Årtiet 1909-1919 bliver et af de mest vitale og 
dramatiske i det 20. århundredes kunst. Det er en 
tid præget af en sprudlende optimisme og 
begejstring for det moderne liv, men samtidig også 
politiske spændinger, der kulminerer med 
Verdenskrigens udbrud i 1914.  
 
Cirkus tilbyder det modsatte af dagligdagen i 
industrialiseringens blomstringsår. Publikum 
præsenteres for et koncentrat af farver, glitter, 
fantasi og spænding, og manegens magi er en 
 
 
 

CIRKUS & KUNSTEN  
oase og et tilflugtssted midt i en ellers industrigrå  
og alvorlig virkelighed. Utrolige scenarier som 
akrobatens kunstner, linedanserens skæbne-svangre 
balanceagt og domptørens farlige tæm-ning af vilde dyr 
repræsenterer ekstraordinær kontrol af såvel krop, dyr 
og tyngdekraft og er intet mindre end fortryllende 
underholdning.  
 
Naturligt er det derfor også, at kunstnere i første 
halvdel af 1900-tallet kaster sig over dette eventyr af 
forførende motiver. Men årsagen til kunstnernes 
exceptionelle opmærksomhed omkring cirkusmotiv-et 
skal ikke kun findes i fascinationen af det ydre, dvs. af 
farver og skæbnesvangre handlinger under 
cirkushvælvingens tag. Cirkus trækker også på en indre, 
psykologisk måde. 
 
Kunstnerne føler sig beslægtede med cirkusartist-erne, 
der som de selv lever i samfundets udkant og vier deres 
liv til kunstens verden. Cirkus-artisterne står, ligesom 
kunstnerne, i kontrast til det bedre borgerskab. 
Cirkusartisten er således almindeligt brugt som et 
billede på kunstneren selv, og cirkus bliver et billede på 
kunsten. 
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Cirkusartister er alt det, som det bedre borgerskab ikke er. 
Den omrejsende cirkusartist er outsideren, der står uden 
for fællesskabet. Cirkusmanegen er som en romersk arena 
for klovnen – et eksponeret, skæbnesvangert øjeblik til 
frydefuld skue for borgerskabet.  

 

Siden romantikken har klovnen figureret som et 
selvportræt af kunstneren.  

 

Undertiden udvikler og blander de forskellige klovneroller 
sig, men uanset hvordan kunsten afbilder hhv. Pjerrot 
(den tavse og sorgfulde klovn), Harlekin (den arrogante og 
snu) eller August (den naive og klodsede), er der en 
parallel mellem artist og kunstner.  
 
 

Peter Land, 5. maj, 1994 (film stills)  

KLOVNEN & KUNSTNEREN  
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KLOVNETYPER 

 

AUGUSTKLOVNEN 

Kendes på den røde næse, en malet mund og 
alt for store sko. Han er en munter og klodset 
klovn med et barnligt sind. Augustklovnen 
kom frem i 1800-tallet som modstykke til den 
hvide klovn. 

 
 

DEN HVIDE KLOVN 

Går fornemt klædt, har hvid ansigtssminke og 
sukkertophat. Den hvide klovn er snus-
fornuftig og selvhøjtidelig. Han forsøger at 
opdrage på sin klodsede modpart, men ofte 
er det Augustklovnen, der narrer ham til sidst.  
 

 

HARLEKIN 

Stammer fra 15-1600-tallets italienske 
commedia dell’arte-teater  

(komedie). Oprindeligt er han en 

komisk tjener med sort halvmaske og laset tøj. 
Lapperne på tøjet bliver senere til den ternede 
dragt, han kendes for i dag. Harlekin optræder i 
cirkussets ordløse pantomimer som en parodi 
på den overfladiske gentleman, som vinder 
Columbines hjerte. 

 

 

PJERROT 
En følsom klovn, der ligesom Harlekin stammer 
fra commedia dell’arte. Han er håbløst forelsket 
i Columbine, men udsættes for drillerier fra den 
snu 

Harlekin. Med andre ord, en tragikomisk figur. I 
romantikken og mod 1800-tallets afslutning 
anses Pjerrot for en romantisk figur med et 
følsomt kunstnersind.  
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AKROBATEN 

Ordet akrobat betyder: “en, der bevæger sig ved 
hjælp af eller på det yderste af sine lemmer” som 
fx linedans, der har været en halsbrækkende 
underholdning ved festlige lejligheder langt 
tilbage i tiden.  
 
Efterhånden udvikler betegnelsen “akrobatik” sig 
til ikke blot at være linedans, men til at dække 
discipliner generelt, hvor kroppen er artistens 
primære rekvisit ved udførelsen af fascinerende 
og krævende præstationer.  
 
I de førindustrielle samfund er kroppen et 
arbejdsredskab og et magtsymbol, i den 
industrialiserede verden taber den terræn til 
maskinerne. Cirkus sætter den igen i centrum – i 
saltomortalens eller linedansens nervepirrende 
sekunder.  

  
 

Viggo Rivad, Linedans, 1952 sølv/gelatine på barytpapir, 26,5 × 36 cm 
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Michael Kvium (f. 1955) er kendt for 
at male grimme mennesker i dystre 
omgivelser. Han tager ofte fat på 
livets mørke sider på en alvorlig, men 
samtidig lidt sjov og humoristisk 
måde. 

 

Maleriet Illusion viser en mand, som 
har taget et cirkushest- og 
rytterkostume på. Hesten minder 
både om en cirkushest og om de 
heste, man kan sidde på i karrusel-ler. 

 

Det var den engelske militærmand, 
Phillip Asley, der opfandt cirkus. I en 
rund manege med savsmuld viste han 
akrobatik på hesteryg foran et 
publikum.  

Michael Kvium 
Illusion (2017) 
Olie på lærred, 300 × 320 cm 
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• Hvad ser I på billedet? 

• Hvilke detaljer får I øje på? 

• Hvordan er stemningen? 

• Hvor er personen henne? Hvad er det for et sted? 

• Hvilken slags cirkusartist ligner personen? 

• Hvad får maleriet jer til at tænke på?  

 
 

 

 

Cirkus sætter folks følelser i spil. Klovne får folk til at grine, og 
luftakrobater får dem til at gyse og blive imponerede. Publikums 
reaktioner og klapsalverne er vigtige for artisterne. 

 

• Fordel jer ud på gulvet og stil jer præcis som personen. I skal  

  efterligne kropsholdning og ansigtsudtryk  

• Hvordan er det at stå sådan? 

• Hvordan tror I, det er at være ham? 

 

 

 

1 Beskriv maleriet 

2 Se ham!  
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Miriam Bäckström 
The Opposite of Me is I (2011) 
Gobelin, 2,80 × 10,00 m 
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Han følger os med øjnene, og vil os noget. 
 

Gobelinen (et vævet vægtæppe) er lavet ud fra et 
fotografi og kan med sin kæmpe størrelse minde om et 
filmlærred eller et scenetæppe.  

 

Gobelinen er som et fotografi, men i en størrelse, vi 
ikke plejer at møde. Værket er langt større, end hvad vi 
kan overskue med et enkelt blik.   
 

Miriam Bäckström (f. 1967) er svensk fotograf og 
arbejder ofte med ”det iscenesatte”, dvs. noget, der 
er arrangeret for at opleves på en særlig måde. Fx 
er et teaterstykke iscenesat, så det skal ligne eller 
minde om en skov, en dagligstue eller noget helt 
tredje.  
 

I værket, Det modsatte af mig er jeg, ligger den 
svenske skuespiller Börje Ahlstedt på en sofa i 
Pjerrot-kostume. Mange kender Pjerrot som en 
forelsket klovn. Her ligger han som en gammel 
mand og kigger direkte på os.  
 

Courtesy  Miriam Bäckström og Nils Stærk. Foto: Malle Madsen 



• Hvad ser I på billedet?  

• Hvordan ser Pjerrot ud? 

• Hvad lægger I mærke til ved det rum, hvor han ligger? 

• Hvordan er lyset i værket? 

• Hvorfor tror I, at han ligger der? 

• Hvad gør værkets størrelse ved oplevelsen af det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkus er et skue, dvs. et fantastisk eller usædvanligt syn. 
Skuespillere ses i film og på teatre. Og helt almindelig mennesker 
stiller sig ”til skue” i tv-shows og på sociale medier. Ofte 
iscenesættes shows og billeder, så de skaber en særlig fortælling.  

 

• Digt sammen en historie om den Pjerrot, I ser på  

  billedet. Hvad er der sket lige før? Og hvad skal der  

  ske lige efter det øjeblik, hvor han ligger der på sofaen? 

 

 

 

 

 

 

1 Beskriv værket 

2 Til skue 
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Tal R 
Spotlight (2009) 
Harelim, pigment og (voks)farveblyant på lærred, 200 × 200 cm 
 

Tal Rosenzweig (f. 1967), bedre kendt som Tal R, 
er dansk-israelsk kunstner. Han maler farverige 
malerier, der kan virke sjuskede, men de er 
omhyggeligt lavet. Tal R arbejder både med 
abstrakte mønstre og genkende-lige motiver.  

 

I det store maleri Spotlight (rampelys) står en 
klovn alene i manegen. Han er helt bleg og 
forsvinder næsten i lyset. Cirkusklovne er 
normalt farverige og et festligt indslag, der får 
folk til at grine, men her er det måske 
anderledes.  

 

Tal R har malet med ”harelim”: en 4000 år 
gammel teknik, hvor farvepigment opløses og 
males på lærredet i mange fine, tynde lag uden 
mulighed for at redigere. Man skal male rigtigt 
første gang. Ligesom klovnen i billedet skal 
udføre sit cirkusnummer 'rigtigt’, når han 
optræder i manegen. 
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• Hvad ser I på billedet? 

• Hvilke liner, former og farver er der?  

• Hvordan adskiller klovnen sig fra sine omgivelser? 

• Hvad er det mest festlige i billedet - klovnen eller hans 

  omgivelser? 

• Hvad får klovnen jer til at tænke på? 

 

 
 

 

Meget er på spil for cirkusartisterne, når de optræder.  

De skal leve op til publikums forventninger: Klovne skal  

være sjove, akrobater skal kunne en masse med deres kroppe og 
ikke snuble eller falde etc. 

 

• Hvordan tror I, det er, at være lige præcis den her klovn?  

• Hvordan ville I selv have det i spotlyset? Ville det være  

  sjovt, en drøm eller skræmmende? 

 

 

 

1 Beskriv maleriet 

2 Smil, du er på! 
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Hans-Peter Feldmann 
Uden titel (u.å)  
Olie på lærred, 58×47×5 cm  
 
 

Den tyske kunstner Hans-Peter Feldmann  

(f. 1941) bruger billeder, der findes i forvejen, 
i sin kunst.  

 

I 1990’erne begynder han at købe gamle 
malerier på auktioner og loppemarkeder, 
som han klistrer udklippede øjne ovenpå. I de 
to værker, I ser her, har han tilføjet røde 
klovnenæser. De to portrætter ser ud til at 
være fra en tid (1800-tallet), hvor folk med 
råd til det, fik malet fine portrætter af 
familien, der kunne hænge i stuen.  

 

Der står hverken personernes navne eller 
årstal på malerierne. Vi ser kun billederne af 
de to bedsteborgere, der nu ligner to klovne.  
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• Beskriv de to personer: hvordan ser de ud? 

• Hvem kunne I forestille jer, de er? Begrund jeres svar. 

• Hvornår tror I, de levede? 

• Hvad får malerierne jer til at tænke på? 

• Hvad gør klovnenæsen ved portrætterne? 

• Hvad tror I, manden og kvinden ville synes om klovnenæserne? 

 

 

 

 

 

 

 

1 Beskriv malerierne 

2 Din klovn! 

En klovnenæse ændrer et ansigts udtryk. Det kan få en alvorlig mine 
til at se helt komisk ud. Det kan være svært ikke at grine, hvis man 
selv eller en anden tager klovnenæse på. 

 

• Tag en klovnenæse på, mens I snakker almindeligt  

  sammen.  

• Hvordan føles det at have næsen på?  

  Diskutér i gruppen: hvad gør næsen ved jer? 
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J.F. Willumsen  
Michelle Bourret danser Harlekin (1934)  
Olie på lærred, 190 × 141 cm 
 

J.F. Willumsen (1863-1958) er kendt for sine 
malerier med stærke farver, kontraster og skarpt 
lys. Han var kæreste med den yngre danserinde og 
billedkunstner, Michelle Bourret, som han ofte 
malede.  

 

I maleriet, Michelle Bourret danser Harlekin er den 
kække og drilske mandsfigur, Harlekin skiftet ud 
med en kvinde. 

 

Harlekin optræder normalt i cirkussets 
pantomimer (ordløst teater). Han er den vittige 
gentleman, som Columbine hellere vil have end 
den følsomme Pjerrot. Han bærer en såkaldt 
slapstick, og giver de andre et rap bagi, hvis de ikke 
opfører sig pænt. 
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• Hvad ser I på billedet? 

• Hvordan er kvindens ansigtsudtryk? 

• Hvordan er hendes kropssprog? 

• Hvad tænker I om hende? Hvordan fore- 

  stiller I jer, at hun er? 

• Hvad har hun i hånden, og hvad bruger hun  

  den til? 

 

 

 

 

1 Beskriv maleriet 

2 En kvindelig Harlekin  

Harlekin er normalt en mandlig figur fra de ordløse pantomime-
teaterstykker og ballet. Med sin kække og drilske opførsel vinder 
han Columbines hjerte. 

 

• Hvilken betydning har det, at Harlekin her er en kvinde? 

• Hun er Willumsens unge kæreste. Hvilken betydning har 

  det for billedet? 
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Henri de Toulouse-Lautrec  
Uden titel (u.å.)   
Litografi, 27 × 19 cm  
 

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) var fransk 
kunstner. Han er kendt for sine plakater og malerier 
med motiver fra Paris’ forlystelses-liv, herunder 
cirkus.  

  

I billedet Uden titel ses en linedansers første skridt 
ud på linen. Fødderne mærker efter for at finde 
balancen.  

 

Før i tiden var der ikke sikkerhedsnet under 
artisterne, sådan som der er i dag. Det betød at en 
fejl i et nummer højt oppe under cirkussets loft 
kunne betyde den visse død for artisten.  
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• Hvad ser I på billedet? 

• Hvordan tror I, det er at være linedanseren i det 

  øjeblik? 

• Hvordan tror I, at linen mærkes i fødderne? 

• Ville det i jeres øjne gøre en forskel, om der  

  var publikum eller ej? Hvorfor / hvorfor ikke? 

 
 

 

I cirkus’ tidlige år var det med livet som indsats, når 
akrobaterne udførte deres numre. I dag udfører 
akrobaterne kun numre med sikkerhedsnet og –liner, 
der kan redde artisten, hvis han eller hun falder.  

 

• Hvordan tror I, det ville det være at opleve en  

  linedanser uden sikkerhedsnet? 

• Tror I, det er anderledes at opleve en linedanser  

  optræde med sikkerhedsnet end uden?  

  Hvis ja: hvordan og hvorfor? 

 

 

 

1 Beskriv maleriet 

2 På slap line 
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Pyke Koch  
Study for The Big Contortionist (1956) 
Olie på lærred, 83,5 × 64,5 cm 
 

I maleriet Studie til den store kontorsionist af den 

hollandske maler Pyke Koch (1901- 1991) ser et 

slangemenneske ud på os. Hun bukker sin krop i 

en krølle, så man ser direkte ind mod hendes 

skød.  

 

Kvinden ser alvorlig ud. Normalt smiler akrobater 

ellers, når de opfører deres numre. Bag alle 

cirkusnumre ligger mange års træning. De skal 

udvikles og forfines, og det skal se let og elegant 

ud, når det opføres.  
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• Hvad ser I på billedet? 

• Hvordan er stemningen? 

• Hvor befinder kvinden sig?  

• Hvad får kvinden jer til at tænke på? 

• Hvad får vulkanen som baggrund for den kvindelige  

  akrobat jer til at tænke på?  

 

 

 

 

 

 

1 Beskriv maleriet 

2 At træne kroppen 

• Hvad synes I om, når mennesker træner kroppen 

  til at gøre unaturlige ting?   

• Hvorfor tror I, at nogle mennesker har lyst til at træne 

  kroppen til noget ekstremt? 
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Robert Storm Petersen (Storm P.) 
Grøn klovn (1940) 
Olie på lærred, 345,5 × 34,5 cm 
 
Storm P. (1882-1949) er tegner, skuespiller, 
forfatter og maler. Hans værker handler om livets 
små og store spørgsmål. 

 

I maleriet Grøn klovn ses den slags klovn, som 
normalt kaldes ”den hvide klovn”. Han står i grønt 
tøj bag scenen og kigger ind i rampelyset. Hans 
makker med stor rød næse ser med. Han er en 
blanding af en vagabond og en Augustklovn, som 
er den hvide klovns følgesvend.  

 

Storm P. tegnede vagabonder, klovne og cirkus 
hele livet. Han blev kendt for sine sjove tegninger, 
men efterhånden blev det hårdt for ham hele 
tiden at skulle være sjov. 
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• Hvad ser I på billedet? 

• Hvad er forskellen på de to klovne? 

• Hvordan tror I, de har det? 

• Maleriet hedder Grøn klovn. Tror I, de 

  begge skal optræde? Hvorfor / hvorfor ikke? 

• Har I selv prøvet at være bag en scene?     

  Hvordan var det / Hvordan tror I, det ville være? 

 

 
 

Klovne skal få folk til at grine. De skal være det festlige 
indslag i cirkusforestillingen. 

 

• Hvordan tror I, det er altid at skulle få folk til 

  at grine? 

• Prøv selv at sige eller gøre noget skørt eller 

  sjovt. Er det let at være sjov på kommando?  

 

 

 

1 Beskriv maleriet 

2 Sig noget sjovt! 
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Materialet er udviklet af kunstformidler, 
Mette Truberg Jensen i samarbejde med Gl. 
Holtegaards formidlingsansvarlige,  

Maja Gro Gundersen til udstillingen 
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