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PrOgrAm i udSTillingSPeriOden

3 juni 2012

14:00   ChArlOTTe BergmAnn jOhAnSen [fOrhAllen]

14:15   meTTe herSOug [fOrhAllen]

15:00   gOldin & SenneBy [SAl 23]

17 juni 2012

14:00   TOmAS lAgermAnd lundme [BiOgrAfSAlen]
(grATiS BilleTTer KAn AfhenTeS På dAgen i infOrmATiOnSSKrAnKen)

18 AuguST 2012

13:45   ChArlOTTe BergmAnn jOhAnSen [fOrhAllen]

14:00   TOmAS lAgermAnd lundme [BiOgrAfSAlen]
(grATiS BilleTTer KAn AfhenTeS På dAgen i infOrmATiOnSSKrAnKen)

26 AuguST 2012

14:00   BOgreCePTiOn [reSeACh-rum BAg infOrmATiOnSSKrAnKen]

For opdateret program check venligst www.shapedbytime.com

Denne folder er udgivet i forbindelse med særudstilllingen kurateret af  
Milena Hoegsberg og Julie Sass

SKABT Af Tiden — Oldtiden udfordrer nutidskunsten  
1 juni — 30 september 2012, Nationalmuseet

Bogen Shaped by Time udgives juli 2012 på forlaget Revolver, Berlin

www.natmus.dk

Fire animalske dufte   Astrid Svangren bruger primært rummets venstre og højre side til  
installationer, hvor hun inkorporerer Nationalmuseets genstande scenografisk, så menin-
gen og den måde rummet opfattes på drejes. Svangren skaber på den måde en ny iscene-
sættelse i jernaldersamlingen, hvor en imponerende vogn, som blev ofret i en vestjysk 
mose ved Dejbjerg, er udstillet. Akrylplader og papir hængt ned fra loftet og sølvfolie  
ændrer arkitekturen i rummet. Beskueren får mulighed for at spejle sig selv ind i det nye 
jernalderunivers, som kunstneren holder i dramatisk sorte- og sølvnuancer. Svangren 
skaber skaber med sine materialer en dialog med de historiske metalgenstande, deres 
fysiske ramme og formsprog.

Uden titel (verden)   I det dramatiske mørke rum med skattefund fra folkevandringstiden, 
hvor bl.a. guldhornene er udstillet, har Katya Sander installeret en kukkasse. I den ene 
ende kan man se et lille “spejlpanorama”, i den anden ende en film gennem kassens huller. 
Med udgangspunkt i en illusion om et univers, hvori der udelukkende findes opmagasi-
nerede, sorterede, klassificerede objekter, ordnet i uendelige rækker og grupper, skaber 
Sander en historie om en verden uden tid. Kameraet bevæger sig undersøgende langs de 
uendelige hylder med ophobninger af kategoriserede objekter, hvor ét eksemplar af alting 
er gemt med henblik på at bevidne sig selv. Med sin videoinstallation har Sander skabt 
en verden af ting uden nogen mennesker til at interagere med dem, til at bruge og forme 
dem. Sanders værk sætter fokus på den måde, man samler, arkiverer og magasinerer på, 
og hvilke sammenhænge og narrativer disse systemer skaber. Det handler om den tid, hvor 
alting gemmes med henblik på at skrive denne tids egen historie.

A for abe og b for bavian — Nationalmuseets alfabet   Tomas Lagermand Lundme har lavet 
et alfabet for Nationalmuseet, som gæsterne gratis kan tage med sig. Lagermand Lundme 
tager udgangspunkt i ord, som han forbinder med oldtidssamlingen og museet. Med sine 
løse personlige fortolkninger af ord som ‘huleboer’, ‘fortid’, ‘støv’ osv. skaber Lagermand 
Lundme plads til ny forståelse og fortolkninger af museets ordforråd. Ved at åbne op for 
nye måder at forstå og bruge ordene og sproget generelt giver han samtidig plads til, at 
også historien om samlingens mange fund kan skrives om. I løbet af udstillingsperioden 
vil Lagermand Lundme og andre opføre flere oplæsninger af Nationalmuseets alfabet.

Jeg er en gave   I jernalderen anså man moser og vådområder som porten mellem to ver-
dener — menneskets og gudernes, og her ofrede menneskene til guderne ved at sænke 
aflivede husdyr, tøj, smykker, redskaber og lerkar fyldt med mad ned i vandet. Det største 
offer mennesket kunne give, var et andet menneske. Ursula Andkjær Olsen kropsliggør 
med sit digt “Jeg er en gave” ofringstanken og giver både genstandene i rummet og mose-
fundet Huldremosekvinden en stemme. Andkjær Olsen tager udgangspunkt i tingenes og 
menneskelivets værdi og menneskets relation til troen på det overjordiske. Digtet handler 
om de ofringer mennesket gjorde i jernalderen, hvor genstande og selv mennesker indgik i 
en bytteordning med guderne om et godt liv, gode jagtforhold og rigelig høst.

2112 Years of Aurora Evolution   I 1891 fandt man, i en mose i Jylland, Gundestrup-kedlen, 
der stammer fra jernalderen, 100 år f.Kr. Kedlen er beklædt med religiøse motiver og blev 
formenlig ofret til den tids guder. En af kedlens billedfriser viser døde krigeres genfødsel. 
Efter at være dyppet i kedlen sadler de deres heste og rider mod solens lys — de højere 
magter. I en montre over kedlen har Katja Aglert installeret en kunstig iscenesættelse 
af nordlys, som i oldtiden var omgærdet af mystik og forbundet med overjordiske kræf-
ter. I dag ved vi, at naturfænomenet skabes, når solens partikler kolliderer med jordens 
magnetfelt. Men da urbaniseringens lysforurening har gjort nordlys til en sjældenhed, er 
det de færreste, der oplever fænomenet i virkeligheden. Ved at udstille nordlyset sætter 
Aglert fokus på vores forandrede forhold til solen og nordlyset gennem tiderne og stiller 
hermed også spørgsmål om, hvorvidt det flygtige naturfænomen i fremtiden kun vil eksi-
stere som et bevaringsværdigt stykke kulturhistorie.

Imprints   I det mørke rum strækker Nordeuropas ældste plankebyggede fartøj Hjort-
springbåden sig næsten 20 meter, fra den ene ende til den anden. Simultant med National- 
museets stemningsskabende lydspor, der spiller fra skjulte højtalere i rummet, lyder nu 
også Mette Hersougs lydinstallation fra tydeligt, synlige højtalere. Lydbilledet er ikke 
længere et skjult, manipulerende element, men bliver en del af den visuelle oplevelse 
såvel som den auditive. Med det dobbelte lydspor ønsker Hersoug at engagere de associa-
tive processer i vores hukommelse og den måde, vi skaber vores egen historie. Lydværket 
sammenvæver et komplekst net(værk) af steder, lyde og ord i forsøget på at skabe for-
styrrelser i den lineære historiefortælling og dermed gøre plads til ny forståelse af vores 
kulturhistorie.

Bortforklaringer   Forfatter Merete Pryds Helle bruger sin uddannelse som arkæolog til 
at skrive videre på de historier, som befinder sig i hver montre i oldtidssamlingen. Med 
udgangspunkt i specifikke genstande i samlingen fra fx bronzealderen digter hun sig, ofte 
med en humoristisk lethed, ind i jægernes færd og gør på den måde historien levende. 
Ord som ‘køllehoveder’ sættes eksempelvis i et kønspolitisk perspektiv, mens Pryds Helle 
spekulerer over brugen af oldtidens objekter. Hun bruger de litterære virkemidler til at 
sætte fantasien i gang. På den måde skaber Pryds Helle nye historier om oldtidens gen-
stande og rekonstruerer den verden, de var en del af. Samtidig kaster hun lys på museets 
sprog, videnskabelige metode og det fiktive islæt, som præger de fortolkninger histori-
kere foretager ud fra ufuldstændige informationer om oldtiden.

The Gods present to Us the Artifact   Et stort fotografi fanger vores opmærksomhed og leder 
os ind til et videoværk af Olivia Plender og Unnar Örn, som stiller skarpt på historiefortæl-
ling og -fortolkning. Filmens fortæller er en fiktiv, nulevende antropologisk historiker,  
som giver en forelæsning om en af oldtidssamlingens formodede grundlæggere — en  
antikvar fra det 19. århundrede. Som mange tidlige arkæologer og antropologer gjorde 
det, digter også denne antikvar selv videre på historien for at tilpasse den sin egen opfat-
telse af verden og dens udvikling. Plender og Örn er særligt interesserede i udviklingen af 
national identitet under romantikken i starten af det 19. århundrede og i dens påvirkning 
af skandinavisk kulturhistorie. Kunstnernes værk tydeliggør, hvordan henholdsvis dati-
dens og nutidens arkæologer og antropologer skaber sammenhænge mellem forskellige 
historiske objekter og de kontekster, de fremtræder i.

Uden titel   I gennemgangsrummet, der skiller oldtidssamlingen fra de øvrige samlinger, 
finder man ingen montrer fyldt med oldtidsfund. Marie Søndergaard Lolk har her tapet-
seret en væg med et udsnit af sit ateliergulv. Hun arbejder med den dobbelte synsvinkel, 
der opstår, når den vandrette flade kommer op på væggen og på den måde skaber et nyt 
rum. Både i ateliergulvets masonitplader og i linoleummet, der spreder sig over døren,  
fokuserer Søndergaard Lolk på materialernes billedkvalitet og den forbindelse, der skabes 
til det eksisterende gulv i rummet. I årenes løb er der blevet slidt en ‘sti’ henover masonit-
pladerne, og der er spor og rester af forskellige begivenheder på dem. Ligesom museets 
mange genstande bærer gulvpladerne på en lang række historier, som her får en plads i en 
overset krog af museet, som transformeres til noget mere end bare et mellemrum.

Til Gazebo   Midt i Nationalmuseets gård, som et forbindende led mellem hver ende af 
museets oldtidssamling, løber en glasgang, der på midten åbenbarer en lille pavillon.  
I denne passage, uden udstillede objekter, har Hans Holten skabt en scene. En lydinstal-
lation, der inviterer publikum til at stoppe op og opleve mellemgangen som en slags ob-
servatorium. Lydbilledet rækker ud i gangene på hver side af pavillonen, og hørevidden 
udgør på den måde en slags horisont. Nogle lydstykker begynder med signallignende lyde, 
der bryder museets ro og kan virke som starten på en meddelelse eller information om, at 
en forestilling skal til at begynde. Andre lydstykker fylder glaspavillonen med elektronisk 
bearbejdede reallyde som fx fuglesang og indarbejder dem i korte musikstykker. Pavillo-
nen er beklædt med bølgepap, og de afskærmede ruder er med til at forstærke lydrummet 
og lede opmærksomheden mod det utildækkede glasloft, mod himlen og gårdens træer.

Mellemrum   Julie Sass tager med sin installation afsæt i elementer fra flere dele af  
museets samling og fremhæver den måde, vi opfatter og afkoder de genstande, vi møder  
på museet. I Sass’ farvemættede malerier, er der karakteristisk flere forskellige rumop-
fattelser. Malerierne er farvesat efter genstande fra fortiden udstillet i bygningen og fun-
gerer som en slags mellemrum mellem det konkrete og en abstrakt forestillingsverden. 
En kultegning, tegnet direkte på væggen, gør opmærksom på rummets arkitektur og er 
med til at fremhæve opfattelsen af, at gennemgangsrummet nu forsøger at blive et nyt 
sted. I en montre viser Sass en række objekter — en slags uformer — der er åbne for for-
tolkning. Med en tekst skrevet til projektet giver kunstkritiker og digter Barry Schwabsky 
sit bud på, hvordan vi kan aflæse objekterne. Placeret blandt Nationalmuseets samling af  
funktionelle genstande, hvis anvendelse vi umiddelbart kan aflæse, sætter Sass’ objekter 
fokus på, hvordan vi afkoder abstrakte former og forstår dem, uden nødvendigvis at forstå 
deres formål.

Satellite   På brostenene i museets bagerste gård gør Ruth Campau med værket Satellite  
publikum opmærksom på vores fortid og de fremskridt, der konstant udvikler os som  
mennesker, nation og samfund. Vikingeskibet repræsenterer datidens højteknologiske 
transport- og kommunikationsform. Satelitten har i vores tid overtaget skibets funktion 
som kommunikationsredskab. I Campaus installation åbner satelittens vinger sig som en 
vifte mod beskueren. Hvert lag af satelittens vinger åbenbarer forskellige farver, og de 
spejlblanke overflader reflekterer himlen og gårdrummet. Kunstværket modtager besku-
eren og leger med idéen om at sende denne videre ud på en overraskende erkendelsesrejse 
i tid. 

I dispense, divide, assign, keep, hold   En skuespiller giver i rollen som kulturøkonom Ismail 
Ertürk, en økonomisk forelæsning. Med Grækenlands nuværende økonomiske situation 
som eksempel gisner Ertürk om materielle ruiner af nutidens finansielle strukturer. Rum-
met, der er fuld af vikingetidens sølvgenstande og mange udenlandske mønter, udgør en 
scene, hvor fremtidens numismatik — møntsamling og videnskab om mønter — udspiller 
sig. De arabiske mønter i samlingen, som nåede Norden, blev dengang primært opfattet 
som samlerobjekter og ikke som valuta til brug. Nutidens cirkulation og udveksling af 
kapital og værdigenstande sættes i Goldin+Sennebys forelæsning i forbindelse med tid-
ligere tiders samlerkulturer og de historier, samlerobjekter bærer. Kunstnerduoen sætter 
på legende vis fokus på, hvordan nutidige finansielle strukturer eller processer, som fx 
Credit Default Swap (CDS), kan blive mytologiske samlergenstande i fremtiden.

redaktion: milena høgsberg   tekst: anne-sofie stampe   korrektur: ida sass   design: jeanne betak   tryk: narayana
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Violet, grå, rødlig   Lådne, farverige tæpper spreder sig omkring montrerne med bronze-
alderens lurer, smykker og skjolde og skaber en sansemættet oplevelse, der udfordrer  
vores fysiske oplevelse af rummet. De bløde tæpper på det fine sildebensparketgulv og de 
små malerier på væggene er med til at skabe en uvant hjemlig følelse midt i museet. Med 
sine klare og stærke farver på tæpperne og de to små malerier, der er sat i forbindelse med 
bronzealderens mørke, gyldent farvede genstande, tydeliggør Nielsen, hvordan vi opfat-
ter de forskellige værker og genstande i rummet i forhold til hinanden. Tæpper og malerier 
skaber forstyrrelser i den etablerede orden i udstillingen og udvider grænsen for mere 
flydende møder mellem materialer fra fortid og nutid. Nielsen peger på overgangen fra 
oldtiden til nutiden ved at gøre opmærksom på montrerne, der fungerer som et bindeled 
mellem dengang og nu. På den måde fanger hun de besøgende et sted mellem svundne 
tider, nutiden og fremtiden.

The Administered World 2012   Fremstillinger af det onde eller underverdenen er stort set 
fraværende i bronzealderen. Solvognen fortæller historien om solens gang over himmelen 
og datidens forestillinger om guder og det hellige, men ikke hvad der fandtes i mørket, 
på den anden side. Det siges, at børnene til den bonde, som fandt solvognen i senere  
tid, brugte den som legetøj. Solvognens historie er udgangspunktet for Henrik Plenge  
Jakobsens alternative kosmosbillede af roterende kloder, der består af fem sorte spejl-
kugler og dødsstjernen samlet af klodser fra Lego Starwars. Den ledsagende film viser et 
par hænder, som placerer og “administrerer” identiske kloder i mindre skala — et kosmo-
logisk skyggespil, som udspiller forholdet mellem dag og nat, mellem levende og døde 
stjerner, mellem det tændte og livgivende over for det udslukte og dræbende. På den måde 
arbejder Plenge Jakobsen legende med forestillinger om, hvad bronzealderens mennesker 
kunne have fundet på den anden side af jorden i “nattens verden”.

Havfruen fra Haraldskær   Mille Rude har lavet en arkæologisk undersøgelse, en udgrav-
ning og et bemærkelsesværdigt fund anno 2012: Et kvindeskelet, muligvis en havfrue, da 
benene mangler, men hvor rygsøjlen fortsætter ud i en hajhaleform. Med sin installation 
skaber Rude en kobling mellem den mytologiske havfrue og den historiske person Egtved-
pigen fra bronzealderen. Rude ønsker at udfordre oldtidssamlingen som sandhedsvidne 
ved dels at installere en mytisk figur blandt historiske genstande, dels ved at tilføre til-
syneladende faktuelle informationer om spor efter havfolkets eksistens. Med havfrue-
skellettet spinder Rude Egtvedpigen ind i en fiktiv historie med temaer som krop, seksua-
litet, længsel og begær som omdrejningspunkter. Teksterne om Havfruen fra Haraldskær 
er skrevet af forfatter Merete Pryds Helle og mimer længde og typografi på museets egne 
formidlingstekster.

Besøget   De mange flintdolke, lerskåle og andre objekter i rummet markerer overgangen 
fra den ældste bondekultur til en ny tid, hvor der kom øget fokus på individet. Fra ude- 
lukkende at have redskaber til dagligdags anvendelse, indfandt sig prestigegenstande 
uden praktisk funktion. Det er denne funktionsløshed, Charlotte Bergmann Johansen 
arbejder med i sin installation. Blandt artefakterne i samlingen står en mannequindukke 
iklædt en ikke helt almindelig kjole med sammensyede åbninger, der forhindrer, at den 
bruges på normal vis. På modsatte væg hænger en række gevirer beklædt med pels.  
Gevirernes klæder og kjolen fungerer hverken helt som traditionelle, praktiske klæder  
eller som pyntegenstande, men indgår istedet i en ny visuel orden, der sætter datiden og 
nutidens ideer om funktion og pynt i spil.

Mega-fossil   Trine Søndergaard og Nicolai Howalt tager i dette fælles værk udgangspunkt i 
det levende mega-fossil Kongeegen. Træet står i skoven ved Jægerspris og er mellem 1500 
og 1800 år gammelt. Store serigrafiske værker viser dele og udsnit af det kæmpemæssige, 
oldgamle træ, der strækker sig mod himlen, mens en lille kasse monteret på væggen inde-
holder en kvist fra træet. Ved at placere en kvist og billeder af det gamle træ på et museum, 
hiver kunstnerne træet ud af sin naturlige historie og levested og sætter det ind i en ny 
sammenhæng, på samme måde som museets mange oldtidsfund.

Det glemte   Blandt bondestenalderens jordfarvede keramik hænger en lang række små 
ikon-agtige portrætter. Men de afbildede mennesker vender alle hovedet bort eller  
siden til, så ansigtstrækkene ikke afsløres. Portrætterne, hvis øjne vi aldrig møder, viser 
mennesker med forskellig hud- og hårfarve. Anette Abrahamsson ønsker med sine værker 
at skabe et billede af, hvordan vi vender os bort fra historien. Vores individuelle såvel 
som vores fælles historie er stor og snørklet og den rummer mere glemsel end egentlige 
minder. Med et billede i fire dele refererer Abrahamsson til et soldans-ritual og til labyrin-
ter, som især kunne findes i Norden i oldtiden. Teksten på væggen, skrevet af semiotiker-
digter Per Aage Brandt, beskriver, hvordan vi bevæger os gennem tiden. Tilsammen viser 
malerier og tekst, hvordan vi skaber historie gennem alt, hvad vi gør, selvom store dele af 
vores historie går tabt i glemslen.

It’s Magic!   Saskia Holmkvist har placeret udsagnet It’s Magic! i kursiv og farvet skrift 
på glasdøre i oldtidssamlingen ved oversigtstekster, der skal orientere om, at udstillin-
gen er inddelt i sten-, bronze- og jernalder. Det bevidst malplacerede udsagn bryder med 
museets typografi og akademiske autoritet og misforstår bevidst det arkæologiske kate-
goriseringssystem som noget magisk i stedet for videnskabeligt. Treperiodesystemet 
(sten-, bronze- og jernalder) blev opfundet i 1818 af danskeren Chr. Jürgensen Thomsen, 
som betragtes som den forhistoriske arkæologis grundlægger. Det præsenterede et alter-
nativ til den religiøse forestilling om menneskets udvikling. I dag strukturerer den forsat 
arkæologisk tankegang, selvom den er debatteret og kritiseret bl.a. for simplificering og 
for at være eurocentrisk. Holmkvist ønsker at pege på det idégrundlag, som ligger bag 
oldtidssamlingens opsætning ved at præsentere en alternativ tilgang til den videnska-
belige fremstilling.

Dawn   Med store firkantede søjler og pyramideformede krystaller formet i pap og beklædt 
med gyldent papir breder Marianne Grønnows installation sig og indkapsler samlingens 
montrer, som om hele rummet var ved at gro til som en magisk grotte. Søjlerne signalerer 
på en gang ruiner, stalakitter og formationer fra istiden — en geologisk tid før den menne-
skelige civilisation. I montrerne ligger forskellige sværdlignende genstande fra oldtidens 
sten-, bronze- og jernalder, som spejler sig i installationens skinnende overflader. I Grøn-
nows værk møder den geologiske tid den museale, kronologiske tid i en futuristisk portal, 
som leder en ind i oldtidssamlingen og udstillingen.

Solens symbol   Rasmus Møbius’ lydværk kredser om det videnskabelige, religiøse og my-
stiske. Værket er baseret på tre forskellige lydkilder. Der er konkret registrerende lyd op-
taget on location på gravhøje ved Borum-Eshøj, hvor ligene i salen er fundet. Der er lyden 
af fysiske fænomener relateret til solen, blandt andet Solar Oscillations. Den tredje lyd-
kilde berører mystikken og det overtroiske i form af en shamanistisk begravelseshymne. 
Ved at bringe netop de lydkilder ind i salen bliver de afdøde omgivet af lyden af deres 
oprindelige hvilested og af solen, som var central i datidens tro. På den måde mindskes 
den forskydning i tid og sted, de ellers befinder sig i, ved at være placeret på et museum. 
Med værket transformerer Møbius rummet og giver det status af et helligt sted med en 
symbolik, der refererer til de afdødes tid — til ære for de afdøde i salen.

Time Machine   Oven på udstillingsrummets montrer ligger potteskår glaseret i skarpe far-
ver, og op fra dem vokser Jonas Hvid Søndergaards keramikskulpturer. Hvid Søndergaard 
arbejder i sine  keramiske værker og malerier med modsætningsforholdene mellem oldtid 
og nutid, mellem det primitive og civiliserede, mellem funktion og dekoration. Med frie 
fortolkninger af den ældste kendte, danske keramik fra stenalderens jægertid — Erte-
bøllekulturen — arbejder Hvid Søndergaard i spændingsfeltet mellem nutidens dekorati-
onsfokus og datidens fokus på funktionalitet. Både malerier og keramikskulpturer består 
af geometriske former og figurer, og Hvid Søndergaard trækker på én gang linjer til et nu-
tidigt digitalt udtryk og til fortidige former fra keramiske redskaber og brugskunst. Hvid 
Søndergaard diskuterer med sin keramiske installation den lineære historieopfattelse og 
iscenesætter med sit særegne formsprog fortid, nutid og fremtid som sideløbende tids-
linjer frem for punktnedslag i én fortløbende historie. 

Demonology   Med sin korte, abstrakte film og en tekst på væggen sætter Joachim Koester 
fokus på, hvad han kalder “det dunkles arkæologi”. Filmen, der viser kalkmalede dæmon- 
hoveder fra 1600-tallet på en kirkevæg i Norge, går i dialog med helleristningsstenene  
i rummet, når de to forskellige former for magiske tegn udstilles side om side. Hvilke  
historier gemmer sig bag de påmalede dæmoner, og hvad fortæller de uforståelige helle-
ristninger? Ved at gengive museets sprog og typografi i sin vægtekst, men alligevel bruge 
sin helt egen form for historiefortælling, gør Koester opmærksom på, hvordan museets 
historieskrivning former vores opfattelse af historie.
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I had no other choice than to jump from one pile to the other, as there was nothing in between   
Gitte Villesen arbejder i sit værk ikke med en bestemt periode eller genstand fra old- 
tiden, men udfordrer den måde museer skriver historie. Villesen går med sit værk i dialog 
med Nationalmuseets samling af forskellige magiske og shamanistiske objekter. Mens 
magien er taget ud af disse artefakter på museet, bruges lignende objekter flere steder 
i verden fortsat i spirituelle ceremonier. Med fotografier, det gambiske instrument molo 
og videooptagelse fra Gambia ønsker Villesen at sætte fokus på, hvordan vi kommuni- 
kere og formidler viden og historie, og hvordan vi opfatter, oplever og møder verden 
omkring os — både den verden, vi selv identificerer os med og lever i, og den verden, der  
bygges op i en museumssamling.


