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Af Johanna Nyborg Bendtsen

ANMELDELSE

DOUGLAS GORDON 
In My Shadow

Fængslende og kontrastfyldt, omsluttende og dragende. Udstillingen ’In My 
Shadow’ er ikke blot en perlerække af kunstneren Douglas Gordons monomen-
tale og medrivende værker, men også et sanseligt og forførende univers, der 
påkræver sig min fulde opmærksomhed i vandringen gennem udstillingen, der 
mere har karakter af en kropsinddragende og sindsaktiverende installation. 

E n af vor tids største pionerer 
indenfor videokunst, Douglas 
Gordon, udstiller netop nu en 
serie af videoværker, skulpturer, 

foto- og tekstværker i en sanselig og ved-
kommende udstilling på ARoS. 

Udstillingen ’In My Shadow’ fokuserer på 
forholdet mellem lys og mørke og den dua-
lisme, der præger os som mennesker – og 
samfundet som helhed; liv og død, sandhed 
og fiktion, krop og sjæl, det guddommelige 

og det djævelske. Værkerne er enkle og kla-
re i deres udtryk, men Gordons kunstneri-
ske greb er eksperimenterende og giver 
værkerne dybde og spænding; han zoomer 
ind, bruger slowmotion, duplikerer, spejl-
vender, leger med lys og mørke, og bruger 
lyd og musik til at forme dem og formidle 
deres betydning. 

Modsætninger i lyd og billede
Udstillingens videoværker er ekstremt 

stærke og betagende på hver deres måde; 
lige fra den pinefulde close-up video af den 
asiatiske hunelefants langsomme bevægel-
se til liggende tilstand ’Play Dead; Real Time’ 
(2003) til ’Zidane: A 21st Century Portait’ 
(2006), som er en moderne fortolkning af 
det traditionelle portræt.

Som jeg langsomt bevæger mig ind i ud-
stillingen møder jeg et omsluttende mørke, 
der åbenbarer et monomentalt værk, be-
stående af to skærme, hvor to verdens-



Side 16     Magasinet Kunst Magasinet Kunst     Side 17

ANMELDELSE

“Værket er overvældende i sin nærhed i kraft i dets alvor, den dunkle 
stemning og lydniveauet, der suger alt opmærksomhed til sig, så du falder 

hen i musikkens betagende rytme og den tragiske historie.”

Denne side: Installationsfoto fra ‘In My Shadow’, ARoS, 2019. Foto: Anders Sune Berg. Forrige side: Douglas Gordon, Phantom, 2011. Video installation with sound. 
Stage, screen, a black Steinway piano, a burned Steinway piano, one monitor. © Studio lost but found/VISDA. Foto: Studio lost but found. 

Installationsfoto fra ‘In My Shadow’, ARoS, 2019. 
Foto: Anders Sune Berg.

 kendte polsk-jødiske musikere spiller 
henholdsvis bratsch og violin – to sammen-
lignelige instrumenter, men med hver sin 
klang. I værket ’k.364’ (2011) følger vi dem på 
en togrejse fra Berlin til Warszawa – en tur, 
der spejler den rejse, som bragte jøder i dø-
den under Anden Verdenskrig. Rejsen slut-
ter med en fremførelse af Mozarts Sinfonia 
Concertante i Es-dur, K.364. Gordons værk 
er overvældende i sin nærhed i kraft i dets 
alvor, den dunkle stemning og lydniveauet, 
der suger al opmærksomhed til sig, så du 
falder hen i musikkens betagende rytme og 
den tragiske historie. Erindringen om histo-
riens afskyelige sandhed og musikkens in-
derlighed og skønhed bringes i værket sam-

men, som to modsætninger i lyd og billede.
Denne følelse fortsætter videre rundt i ud-

stillingen; i det indtagende ’Phantom’ (2010), 
der sært foruroligende er både fascinerende 
og væmmelig og i ’Îles Flottantes (If Monet 
Met Cézanne, in Montfavet)’ (2008), der både 
er morbid og smuk på en og samme tid.

Aktivering af sanserne
Også Gordons fotokunst, installationer og 
tekstværker lever op til kunstnerens excep-
tionelle rygte. 

Værket ’30 seconds text’ (1996) gjorde i 
særdeleshed et indtryk igennem fortællin-
gen, fremførelsen og den måde, hvorpå jeg 
som beskuer blev sat i spil. Værket består af 

en tekst, som omhandler det øjeblik, hvor 
døden indtræffer, men hvor der fortsat kan 
fremkaldes reaktioner fra hjernen. Lægevi-
denskaben mener, at denne periode er 30 
sekunder lang. Teksten er skrevet på væg-
gen i et mørkt rum, kun belyst af en enkelt 
glødepære, der lyser i netop 30 sekunder. 
Herefter slukkes lyset og beskueren står til-
bage med en følelse af tomhed og afmagt. 
Med sanserne afskåret suges man ind i sit 
sind og ind i den intethed, man kun kan fore-
stille sig opstår, når døden indtræffes.

Fotoværkerne ’Hand with Spot B, C, D, E, F, 
H, I ,J, L’ (2001) og ’Tree Inches Black’ (1997) er 
ligeledes værker med en enorm intensitet i 
sin enkelthed og dybde i sin alvor.              
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Douglas Gordon, Phantom, 2011. Video installation with sound.
Stage, screen, a black Steinway piano, a burned Steinway piano, one 
monitor. © Studio lost but found/VISDA. Foto: Studio lost but found.
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 Foto: Anders Sune Berg.

 Installationsværket ’Something Between My Mouth and 
Your Ear’ (1994) står også som et nævneværdigt værk. Det 
består af en kube, beklædt i en dyb kongeblå farve med 
udkig foroven igennem en blåmateret rude. Du træder 
ind i kuben og bliver med ét opmærksom på egen krop 
og aktiveringen af dine sanser. Tonerne fra 60’ernes mest 
populære sange spiller fra stereoanlægget, der er placeret 
på gulvet, som et symbol på den tidligste form for ubevidst 
erindring, da netop denne musik sandsynligvis har spillet, 
da Gordon stadig var i sin mors mave. Værket sætter fokus 
på dannelse af personlighed og lyd, som en erindringstrig-
ger gennem hele vores liv. 

Mellem liv og død
Blot få skridt derfra finder jeg et simpelt og alt andet end 
iøjnefaldende værk, men ikke desto mindre et signifikant 
og betydningsfuldt værk i diametral modsætning til det, jeg 
netop har forladt.

’Life Afterlife’ (1894) er et værk bestående af et hånd-
skrevet brev af forfatter Robert Louis Stevenson, hvis litte-
rære virke har, ifølge Gordon selv, haft stor indflydelse for 
ham og hans kunstneriske virke. Brevet blev sendt netop 
som forfatteren gik bort og nåede først sin modtager ef-
terfølgende.

Selve idéen om, at noget er på tærsklen mellem liv og 
død er for Gordon en stor motivationskilde. Værkerne her 
er lysende eksempler på det dualistiske univers, som Gor-
don fokuserer på og får skabt igennem hele udstillingen. 

Holistisk oplevelse
’In My Shadow’ viser Gordon sin eminente tilgang til kunst 
og krop samt til beskueren, som et helt menneske. De 
enkelte værker har kraft og relevans på egen hånd, men i 
udstillingens kuratering og arbejdet med rummet omkring 
værkerne, skabes der en holistisk oplevelse. I særdeleshed 
i de dunkle rum, hvor mørket omslutter dig, og henviser 
dig til en total bevidsthed omkring dig selv, dit sind og din 
krop. 

Gordon behandler emner, der knytter sig til det, at være 
menneske og hans tydelige referencer til kunsthistorien 
igennem stort set alle værker er nærmest overvældende. 
Det understreger yderligere hans dybde og kendskabet til 
sit fag, samt hans aktualitet som kunstner. Med musikken 
som toneangivende rytme og værkernes enorme tyngde 
i både udførelse og temaer bindes udstillingen sammen i 
en symbiose mellem kropsligt nærvær og et reflekterende 
sind – en installation for det hele menneske. 

Douglas Gordon er født i Skotland i 1966. Han blev 
i 1988 uddannet fra Glasgow School of Art og senere 
fra Slade School of Fine Art i London i 1990. Gordon fik 
sit store gennembrud i 1990’erne, og har siden taget 
kunstverdenen med storm og vundet adskillige priser 
for sin banebrydende kunst; Turner Prize i 1997, Pre-
mio 2000 på Venedig Biennalen i 1997 samt Guggenhe-
ims Hugo Boss Prize i 1998. I dag arbejder han rundt i 
Europas hovedstæder – Berlin, Paris og Glasgow. 


