
26 POLITIKEN KUNST Fredag 19. august 2022

Mad i kunsten Essay

D
en er fed, rund og saftig, den godt
45.000 år gamle gris, som blev
fundet dybt i en hule på øen Sula-
wesi i Indonesien i 2017. Eller: en
tegning af grisen …

At antage, at der med dette, det ældste
stykke med fi�gurativ kunst, som vi hidtil
kender til, er tale om et hulemaleri af no-
gens fremtidige måltid, er ikke helt uri-
meligt. Omridset af to hænder ser ud,
som om de er parate til at gribe om svi-
net. Haps haps, op på bålet med dig, din
kotelet.

Ifølge Danmarks Statistik var den sam-
lede svinebestand i Danmark sidste år
på 13,4 millioner, altså 2,3 gange så man-
ge svin, som der er mennesker. Hvis nu
svin havde stemmeret, havde vi altså
med al sandsynlighed en gris som stats-
minister. Kan en gris lave kunst?

Historien om kunstens mellemværen-
de med alt det, vi propper i kæften, be-
gynder altså allerede her, for 45.000 år
siden. Og kan I huske for nogle år siden,

da den italienske kunstner Maurizio Cat-
telan klæbede en banan op på væggen
på Art Basel Miami Beach og solgte den
for knap 800.000 danske kroner? Det er
nogenlunde det spænd, vi har at bevæge
os inden for: fra gris på væg til banan på
væg. De to poler udgør henholdsvis
over- og underbolle i denne madkun-
stens burger med fyld af blandt andet ci-
tron, fersken, sild, bolsjer, suppe og ja,
burger. Burger i burgeren.

At maden er en central del af kulturen
og kunsten, er ikke en nyhed. Men så er
det alligevel, som om den fylder mere og
mere. Som en nydelse. Som en del af det
gode liv. Som en markering af livsstil og
klasse. Som en anledning til at tage bille-
der, lave content ... østers, avokado. Jeg er
en croissant-pige ... Snap snap. Og se
mig, jeg tør godt spise pasta.

Og kunsten? Har den ikke nogenlun-
de samme funktion i denne livsstilens
matrice? Se mig, jeg er på kunsthallen.
At se på kunst er også at indskrive sig i en
særlig forestilling om kulturel og livs-
stilsmæssig klasse. Der er det, som sma-
ger godt, og så er der den gode smag. De
to danser faretruende tæt på et leje af
bitter salat serveret på det helt rigtige
keramiske fad og nonchalant dryppet
med den rigtige olie.

I begyndelsen af sommeren var jeg på
Ærø. Forstanderen på øens kunsthøjsko-
le, Susan Hinnum, viste mig på sin tele-
fon et vidunderligt lille maleri af fynbo-
maler Harald Holm forestillende tre ba-
naner. Tre brunende bananer fra år 1906
er malet, som var de hentet ud af et stille-
ben af Paul Cézanne, copy pasted ind på
et museum på Sydfyn.

Cézanne derimod malede aldrig en
banan. Masser af pærer, appelsiner,
æbler, ferskner … runde frugter. Men al-
drig bananen. 

Besøger man internettet for at fi�nde
den første repræsentation af en banan
fra en kunstner fra Vesten, så får man at
vide, at et godt sted at begynde er i Kø-
benhavn. Inde på Nationalmuseet i de-

Fra Leonardo da Vincis murmaleri af den sidste nadver til
en halvrådden banan på en gallerivæg. Kunstnere har alle
dage været fascineret af det, vi propper i kæften. Her giver
kunstanmelderen en lektion i mad som motiv i kunsten.

LIDERLIGE 
FERSKNER OG

FRUGTERNES 
FUNKTIONÆR

Det ligner 
noget, Cezanne
kunne have malet.
Men manden bag
de modne bananer
er fynbomaleren
Harald Holm. 
Foto: Faaborg 
Museum
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res samling af kolonialististiske maleri-
er af den hollandske maler Albert Eck-
hout, der i 1600-tallet rejste til den hol-
landske koloni i Brasilien. Her malede
han det, man i Europa opfattede som ek-
sotiske frugter. Bananer blandt andet. 

Senere skulle også Paul Gauguin, en
anden eksotiker, male den gule frugt, og
endnu senere var der Andy Warhol. 

Warhol var, på trods af sin manglende
indsigt i musikindustrien, blevet mana-
ger for bandet The Velvet Underground
og lavede i 1967 det frække cover til de-
butalbummet ’The Velvet Underground
& Nico’. Oprindelig med den ikoniske
banan som klistermærke og med opfor-
dringen til, med al forsigtighed, at
skrælle bananklistermærket, så man un-
der det gule ydre kunne fi�nde et billede
af bananens bløde og i Warhols udgave
overraskende erotiske og pink indre. 

Og apropos det legendariske New
York-band og mad: Den ejendommelige
skuespiller, som mest er kendt fra ’Alene
hjemme’-fi�lmene og fra sit venskab med
Michael Jackson,
Macaulay Culkin,
startede i 2013 co-
verbandet The
Pizza Under-
ground, der ude-
lukkende spillede
sange af the Velvet
Underground og
Lou Reed, men
omskrevet, så de
handlede om
pizza. Sange med
titler som ’All
Pizza Parties’ og
’Take a Bite of the
Wild Slice’ i stedet
for ’All Tomor-
row’s Parties’ og ’Walk on the Wild Side’.
Bandet uploadede en kort video af Caul-
kin, som spiser et pizzaslice som en tyde-
lig reference til scenen i Jørgen Leths
fi�lm ’66 Scener fra Amerika’, hvor Andy
Warhol spiser en burger.

Moralen i historien om bananens rej-
se gennem kunsten er, at de fødevarer,
som optræder i kunsten, optræder der,
fordi de optræder i kulturen generelt og
i historien mere bredt betragtet. Med ko-
lonialismen kom nye symboler som for
eksempel bananen. Med den globale ka-
pitalisme ligeså: Burgeren.

Det protestantiske æble
Men inden vi går om bord i den – burge-
ren – lad os da lige rejse lidt længere til-
bage i tid og til endnu et stykke frugt. Til
Det Gamle Testamente og æblet.

Hov, vent lige, vil den bibelkyndige så
nok sige. Det Gamle Testamente og hi-

storien om træet
og slangen siger
intet om, at syn-
dens frugt var et
æble. Faktisk er
der jo egentlig no-
get lidt underligt
protestantisk og
anti-syndfuldt i et
æble: Stramt og
crispy lover det at
holde sammen på
verden og holde
doktoren fra dø-
ren. Et æble om da-
gen ... Det sviner
ikke. Løber ikke
ned ad armene og

fedter ikke fi�ngrene eller efterlader
munden som et sirupgab. Manden i den
franske surrealist René Magrittes maleri
’Le fi�ls de l’homme’ (Menneskesønnen)
fra 1964 er en funktionær. Æblet pudset,
grønt. Æblet er funktionæren blandt

frugter. Måske der i syndefaldets øjeblik
snarere var tale om en fersken, vor dages
syndighedsfrugt. Ifølge statistikken bli-
ver ferskenemojien kun i 7 procent af de
tilfælde, den sendes i digital omgang
som kommunikation, brugt til at beteg-
ne det, den forestiller: en frugt. 

Renoir, Monet og Céezanne har alle
malet ferskner. Måske også de brugte
ferskner som liderlige stedfortrædere
for kropsdele?

Og når vi nu taler om kropsdele: Den
lakterende kvinde er en helt selvstændig
billedkategori i kunsten og en næsten li-
ge så grundlæggende fi�gur i fortællin-
gen om maden og kunsten som svinet i
hulen: det første måltid. Det grådige Je-
susbarn i ’Madonna Litta’ – et maleri fra
slutningen af det 15. århundrede, som
måske, måske ikke, er malet af Leonardo
da Vinci – er på vej i food coma. Mamma
Maria har åbnet for kroppens mælkevej.

Godt 500 år senere lavede den franske
kunstner Laure Provoust en brystfontæ-
ne i en udstilling i Paris, der både dreje-
de sig om de erotiske sider af den fran-
ske produktion af blød og udfl�ydende
camembert og brystkræft. Det var et vid-
underligt værk. ’We Will Feed You Big Ti-
me’ hed det. 

Og fra det første måltid til det sidste …
Ifølge en forsker, der har kigget nøje på
Leonardo da Vincis murmaleri af den
sidste nadver, som fi�ndes i Santa Maria
delle Grazie-klostret i Milano, så var der
appelsin og citron foruden stegt ål på
menuen til Jesus og til hans mere eller
mindre trofaste disciples sidste lang-
bordsmiddag sammen. Det var på ingen
måde et realistisk scenarium, men en
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Måltid på museum

Gl. Holtegaard, Holte
Mad i overfl�od, guilty pleasures og 
dekadente måltider. I den nye store 
udstilling ’Mad mad mad – i barok 
og samtidskunst’, der åbner i dag, 19. 
august, kigger Gl. Holtegaard på verdens
madkultur set gennem kunsten med
barokken som historisk spejl og viser alt
fra barokke stillebener til nye værker
med mad i centrum. 
Åben frem til 12. februar 2013

Designmuseum Danmark, Kbh
Kunsthåndværk som amorprydede 
tallerkener, sukkersøde porcelænsfi�gurer
og terriner formet som kålhoveder er
nogle af de værker, der udstilles som en
del af Designmuseum Danmarks nye 
udstilling ’Bord, dæk dig’. Her har 
museet dækket syv borde, der viser bord-
dækningens historie fra renæssancen til
modernismen og frem til i dag. 
Åben frem til 31. december 2025

Louisiana, Humlebæk
»Lad dig ikke snyde til at tro, at 
barnelegen er lutter glasur på livets 
søde kage«, skrev kunstanmelder 
Mathias Kryger, da han var forbi den
amerikanske kunstner Alex Da Cortes
nye udstilling på Louisiana, der blandt
andet indeholder et gigantisk blødkogt
æg, citroner på stole og mennesker 
forvandlet til levende vindrueklaser, 
radiser og ketchup-fl�asker. Kryger gav
udstillingen ’Mr. Remember’ fi�re hjerter. 
Åben frem til 8. januar 2023.

Det var på ingen
måde et realistisk
scenarium, men
en kæmpe food-
trend dengang 
i renæssancenFerskenen har

altid været en fræk
frugt. Her i et værk
af den svenske
kunstner Arvida
Byström. Pr-foto

I en ikonisk scene fra Jørgen Leths kunstfi�lm '66 Scener fra Amerika', spiser Andy Warhol sig igennem en burgermenu. Foto: Jørgen Leth



kæmpe foodtrend dengang i renæssan-
cen.

Leonardos sidste nadver er fra 1490’er-
ne. 100 år senere blev den hollandske
maler Pieter Claesz født, og det, som har
gjort ham berømt, er hans tilsyneladen-
de uendelige banket af opstillinger med
madretter: citroner, valnødder, østers,
oliven, sardiner. Det ligner en tur på
Apollo Bar eller en vestvendt solned-
gangsbar på Anholt: oliven, sardinerne
sejlende i olie. Måske med lidt mere hy-
sterisk pudset sølvtøj og højere krystal-
glas. 

Råd i brødet, råd i livet
Cleasz’ barokke malerier af krummende
brudt brød og skrællede citroner vokse-
de ud af det, man i kunstens verden kal-
der vanitas. Den slags billeder, som man
netop nu kan se på Gl. Holtegaards ud-
stilling ’Mad mad mad – i barok og sam-
tidskunst’, og som
skal minde os om
vores egen for-
gængelighed. Om
at en dag er brødet
tørt, om to dage er
det uspiseligt, og
om tre er der må-
ske gået råd i både
det og i livet. 

Den amerikan-
ske kunstner Kara
Walker skabte for
nogle år siden et
gigantisk værk, der fortalte om, hvordan
historien om sukkerproduktion, koloni-
alisme og industrialisme bor inde i vo-

res kroppe. I lokaler, der tidligere hus-
ede et sukkerrafi�naderi i Brooklyn, New
York, lavede hun en gigantisk skulptur
af en opdateret sfi�nx dækket af sukker
og omgivet af spædbørn støbt i sirup.
Skulpturen var en hyldest til alle dem,
der har arbejdet sukkeret frem i vores
madkultur … fra de slavegjorte til dem,
der stadig i dag arbejder i den underbe-
talte madindustri. 

Værket hed ’A Subtlety’ som en refe-
rence til de sukkerskulpturer, man ser-
verede i middelalderen, når det hele
skulle være ekstra festligt, og som hed
netop sådan, subtiliteter.

Et andet bittersødt værk fra den nyere
kunsthistorie ... Den cubansk-amerikan-
ske kunstner Félix Gonzalez-Torres var
homoseksuel og havde en partner, Ross,
som han dedikerede en række værker til.
Da Ross blev indlagt på hospitalet grun-
det komplikationer i forbindelse med

sygdommen aids,
lavede Gonzales-
Torres værket ’Un-
titled (Ross)’: en
bunke bolscher
indpakkede i glit-
tet papir med en
vægt på 79 kg, den
vægt, Ross havde,
før han blev ind-
lagt.

Bunken med
bolscher invitere-
de den besøgende

på galleriet eller museet til at fylde lom-
merne og kinderne og at sutte sig gen-
nem værket. På den måde forsvinder

værket langsomt som et monument
over den dødes forsvinden fra verden,
samtidig med at man langsomt i krop-
pen indoptager ideen om den døde. En
sød og sukret kærlighed. En sukret for-
nemmelse af forgængelighed.

Således indvarsledes også en type af
kunst, hvor det at lege med maden i kun-
sten ikke længere handler om at vise

den, men om at bruge den aktivt og lige-
som have den mellem fi�ngrene. En ten-
dens, som dog allerede indvarsledes i
1959, da den franske kunstner Yves Klein
på udstillingen ’Le vide’ (tomrummet) i
Paris som det eneste på udstillingen ser-
verede en speciel blå cocktail indehol-
dende farvestoffet methylenblåt, som
farvede gæsternes urin blåt i fl�ere dage.

OPEN  
    CALL

Ansøg om at udstille 
i Rundetaarn i 2024 

Deadline 01.12.22 

Se mere på rundetaarn.dk
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Burgeren med
dens gyldne og
hurtige løfter 
om lykke

PEACH CORNER ER STØTTET AF DANMARKS NATIONALBANKS JUBILÆUMSFOND, ELLEN 
OG KNUD DALHOFF LARSENS FOND, FREDERIKSBERG FONDEN, STATENS KUNSTFONDS 
PROJEKTSTØTTEUDVALG FOR KUNSTHÅNDVÆRK OG DESIGN, LEMVIGH-MÜLLER 
FONDEN, KNUD HØJGAARDS FOND, BECKETT FONDEN OG AUGUSTINUS FONDEN.

Foto: Ole Akhøj

UDSTILLINGENS SIDSTE DAG 
ER DEN 24. SEPTEMBER 2022

PEACH CORNER
HOWITZVEJ 67 A
2000 FREDERIKSBERG
DENMARK

TO MINUTTERS GANG 
FRA METRO M1/M2 FASANVEJ

WWW.PEACHCORNER.DK   
@PEACHCORNERGALLERY

ONS-FRE: 13-18 
LØRDAG: 11-15 ESBEN KALDAHL (DK)

NYMPHS OF
VINGERLING

Cezanne 
kunne godt lide
frugter - især de
runde. Værket her
hedder 'Morte au
Compotier’ og er
malet omkring
1879-1880. 
Foto: SMK



Kender du farven International Klein
Blue? Samme mand ...

I 1992 serverede den thailandske
kunstner Rirkrit Tiravanijaa thai curry i
et galleri, som han havde lavet om til
køkken. Den globale verden havde for
længst manifesteret sig som restauran-
ter med spisekort fra alle egne i verden i
metropolerne. Tiravanijaas mad-perfor-

mances var et billede på, at også sam-
tidskunsten var i gang med at blive glo-
bal. Og en anerkendelse af madens og fø-
devarernes betydning for globaliserin-
gen. 

Man talte nu om det sociale og relatio-
nelle måltid i kunsten som det nyeste si-
den skiveskåret brød. Kunne kunsten
være betinget af det sociale møde? 

Så var der dengang til et stort og gla-
mourøst velgørenhedsarrangement på
Los Angeles Museum of Contemporary
Art, hvor Marina Abramovic fi�k unge
performere til, for næsten ingen penge,
at ligge nøgne under skeletter på rote-
rende borde. Der var også en kage, som
lignede Abramovic på en prik, og en, der
lignede sangeren Debbie Harry, som, da

hun skulle optræde, blev båret ind på et
stort fad. Denne performance var for
mange en provokation. Et udsagn om
kunstverdenens endeløse oppulens. 

Hvorvidt Marina Abramovic-kagen
hører til nederst eller øverst i madpyra-
miden, ved jeg ikke. Men jeg ved, at den
franske kunstner Cyprien Gaillard i 2011
installerede sin store pyramide beståen-
de af 72.000 ølfl�asker af mærket Efes
stablet oven på hinanden på udstillings-
stedet KunstWerke i Berlin. Her invitere-
de han publikum til at drikke alt det, de
ville, i en lige så interaktiv som destruk-
tiv proces, hvor skulpturen blev til et al-
koholisk druk-orgie. 

Således var kunsten ikke længere blot
næring for ånd og sjæl, men gik lige i
mavesækken, i blodet og sidenhen lige
lukt i toilettet. 

Hov, men hvad med burgeren? Vi må
ikke glemme burgeren!

Ud over at Andy Warhol spiste en bur-
ger i Jørgen Leths fi�lm ’66 Scener fra
Amerika’, så lavede den nyligt afdøde i
Sverige fødte amerikanske kunstner Cla-
es Oldenburg i 1962 en kæmpeburger la-
vet af stof til sit lille butikprojekt ’The
Store’ på Manhattan. Han lavede des-
uden en isvaffel med grøn is. Pistacie?
Og et stykke chokoladekage. Kunne man
se kunstværket på linje med et stykke
fastfood?, spurgte Oldenburg(er). Både
kunstværket og burgeren som det ulti-
mative begærsobjekt? Det ultimative
symbol på kapitalismen? Burgeren med
dens gyldne og hurtige løfter om lykke.

Velbekomme. 
mathias.kryger@pol.dk

Ketchup-
fl�asker med arme
og ben, gigantiske
citroner og et
enormt æg er en
del af Alex Da 
Cortes udstilling
på Louisiana. 
Foto: Louisiana
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