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CONSTANTIN BRÂNCUSI - PHOTOGRAPHS
Peder Lund January 18 - March 22, 2014

Line Ulekleiv, "I Brancusis bilde," Dagbladet, January 20, 2014

Øivind Storm Bjerke, "Skulptur som fotografi", Klassekampen, January 22, 2014
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AUTOPORTRAIT DANS L'ATELIER ET TRONC
D'ARBRE, PARIS (1933): Brancusi fremstiller seg her
som en slags naturkraft – like mye natur som kunst.
(Privat samling.)

Da den rumenske skulptøren
Constantin Brancusi døde i 1957,
etterlot han seg foruten sine be-
merkelsesverdige skulpturer også
over tusen fotografier. Motivet
var stort sett egne arbeider, angi-
velig som resultat av at en fotograf
en gang pudret en av hans bron-
seskulpturer av fototekniske årsa-
ker. Brancusi hev ham på dør, og

tok selv opp kamera. Fotografiet
ble integrert i øvrige formekspe-
rimenter og tilførte skulpturene
en regi. La Colonne sans fin, Targu
Jiu, Roumaine (1938) viser et ut-
snitt som nettopp gjør søylen
uendelig, som tittelen tilsier. I
fotografiet blir formen stående
fiksert uavsluttet, det fortolker
verket. 

Intim og severdig
Et utvalg av disse bildene, foto-
grafert og framkalt mellom 1913
og 1938, vises nå for første gang i
Norge. Presentasjonen er intim og
severdig, Brancusis skulpturer er
indirekte til stede i gallerirom-
met, med sin mystiske geometri.

Her er den modernistisk essensen
sett gjennom atmosfærisk og
kornete tablåer på atelieret. I
Brancusis skulpturer var formene
rene, forankret både i jordnære
rumenske tradisjoner og visjonæ-
re overskridelser. Fotografisk be-
nyttet Brancusi seg av lyseffekter,
dobbelteksponeringer, serier og
lagvise sammenstillinger av
skulpturer. Pidestaller, blokker og
sokler aktiverer rommet rundt
skulpturene. 

Fotografiene framstår mest av
alt som uttrykksfulle portretter av
skulpturene, med sine asymme-
triske trekk og egenartede føl-
somhet. Den krøllete taktiliteten i
de gamle, innrammede fotografi-

ene bidrar til at også avbildningen
blir stofflig og virkelig. Skyggen av
en skulptur på atelierveggen dob-
ler den, og vår persepsjon styres
på interessant vis mot et faktisk
rom i en historisk situasjon.

Som besatt
Atelieret utgjør selve omdrei-
ningspunktet her – fotografiene
opptrer som en forlengelse av det
fysiske stedet som både fungerte
som arbeidslokaler og visnings-
rom. Brancusi synes nesten besatt
av dette atelieret, hvor han også
bodde–opprinnelig på Montpar-
nasse i Paris. Nå er atelieret rekon-
struert i en sidebygning til Centre
Pompidou, med en unik samling

skulpturer tilgjengelig for publi-
kum. Atelieret var med sine veg-
ger og møbler et opphøyet hjem,
et ekspressivt miljø for skulptu-
rene. 

Fotografiene viser Brancusis
verk slik han selv ønsket dem pre-
sentert, som kunstneriske in-
strukser som like fullt opererte
innen kunstmarkedets distribu-
sjon. Også Brancusi trengte bilder
å vise til potensielle kjøpere. Selv-
portrettene, som også er repre-
sentert her, hamrer fast et bilde av
den uutgrunnelige kunstneren,
mørklagt i heroisk arbeid, eller
kloss på med bohemsk gransken-
de blikk. Selviscenesettelsen led-
sager disse bildene uten å blunke.

I den modernistiske skulptøren Constantin Brancusis kunstneriske tenkning var
fotografiene en fortsettelse av atelieret, skulpturenes egentlige hjem.

I Brancusis bilde
Anmeldt av Line Ulekleiv
lulekleiv@hotmail.com

LA COLONNE SANS FIN, TÂRGU JIU, ROUMAINE
(1938): Fotografiets utsnitt av et av Brancusis mest
kjente verk. (Privat samling.)

Peder Lund    
Constantin Brancusi 
– Photographs

18. januar–22. mars

VUE DE L'ATELIER (1927): Brancusis atelier blir et
mytisk opprinnelsessted hvor skulpturene inngår i
komplekse montasjer. (Peder Lund.)
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