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Interview: “Nu tænker jeg på at videregive min arv. Jeg skærer helt ind til benet, til 
vanskeligere områder, til det enkle og det mentale, det indre liv frem for kroppens 
drama”. Performancekunstens dronning og bedstemor Marina Abramović er aktuel 
med sin første soloudstilling i Skandinavien With My Eyes Closed I see  Happiness . 
 
Af Mette Garfield 
 
Hun er en af performancekunstens helt store pionerer, 66-årige serbiske Marina Abramovic, 
nu bosat i New York, USA. Siden 1960’erne og 70’erne har hun sat sig selv i scene og brugt 
sin egen krop i og som emne for grænseoverskridende kunstværker. Den tidsbaserede, 
rumlige og kropslige kunstart ’performance’ opstod med 1960-1970’ernes happenings, hvor 
kunstnere eksperimenterede med at nedbryde skellet mellem subjekt og objekt, skellet 
mellem publikum og værk. De lod deres egne kroppe gå i direkte interaktion med tilskuerne.  
 
Feministisk orienterede kunstnere opførte i samme ånd immaterielle performanceværker for 
at gøre op med det maskuline objektiverende blik og med det materialistiske kunstværk, som 
vare. De lavede happenings og performances, der kun fandt sted og blev performet én gang. 
 
Marina Abramovic kalder dog ikke sig selv feminist, men hun har i høj grad sat sin egen fysik 
på spil og i relief til politiske emner samt til samfundets seksuelle og medicinske normer. 
Hun har snittet i sig, sultet sig selv og indtaget antipsykotisk medicin foran publikum i 
solidaritet med og for at give opmærksomhed til sindslidendes vilkår.  
 
Jeg var så heldig at få en skype interviewaftale med kunstneren, da jeg faldt i snak med 
hendes assistent efter at have lavet lettere grænseoverskridende forberedende fysiske øvelser 
sammen, der bl.a. indebar at se hinanden dybt i øjnene, til en præsentation af Abramovics 
elevers værker på PS1, en underafdeling af MoMA, i Brooklyn, New York. 
 
Nu er Abramovic for første gang aktuel i Skandinavien med en udstilling på Galleri 
Brandstrup i Oslo. Udover performance opererer hun nemlig også i andre medier: fotografi, 
video og skulptur. Alle medier som ligger performancekunsten nær. 
 
”Titlen på udstillingen i Oslo With My Eyes Closed I see Happiness kommer fra min oplevelse 
med performancen The Artist is Present, jeg lavede i 2010 på MoMA i New York. Jeg ville 
gerne offentligheden skulle opleve, hvilke andre materialer jeg udnytter udover performance. 
Jeg har i lang tid brugt fotografiet som et redskab. Fotografierne på udstillingen er ikke 
performancefotografier, de er virkelig fotografiske værker. På de fleste af fotografierne er 
kroppen ret lille på en stor gråtonet baggrund, og øjnene har jeg hele tiden lukkede eller mit 
ansigt er ikke synligt. De er fra serien With My Eyes Closed I See Happiness. Det var virkelig 
interessant at foreslå et indre rum, et mentalt rum, energien, varmen, at foreslå noget usynligt 
også med mine hænders gestus. De andre fotografier er fra serien The Kitchen, de er dedikeret 
til en helgeninde og til min bedstemoder. For mig var køkkenet meget vigtigt som barn. Det 
var et rum for familiens dramaer, historierne, den gode mad, duften, drømmene, det hele på 
én gang. Jeg lavede serien The Kitchen i Nordspanien i et kloster, køkkenet der var egentlig i 
meget dårlig stand, men klostret havde en fantastisk beliggenhed, et meget fredfyldt sted. 



Desuden er der animationer af mit skelet, som trækker vejret, fra serien The Mirror, en 
afbildning af tiden, mens objekterne på udstillingen er til fri afbenyttelse af offentligheden, 
stole til at sidde på, de er ikke skulpturer”, fortæller Marina Abramovic med sin stærke accent 
og karakteristisk mørke stemme.  
 
Marina Abramovic bruger altså materielle kunstpraksisser til at undersøge og få inspiration til 
sine performances. 
 
”Som kunstner har jeg denne frihed til at bruge forskelligt materiale, performance er mit 
hovedredskab, men jeg bruger også fotografi, video, objekter, lyd, og på det seneste er jeg 
også blevet interesseret i teater. Jeg ’cross over’er så meget som muligt, for tiden 
koreograferer jeg balletten Bolero af Maurice Ravel, hvilket jeg ikke har prøvet før, og jeg 
spiller med i teaterstykket The Life and Death of Marina Abramovic af Robert Wilson. Det er 
vigtigt for mig at bevare nysgerrigheden og se, hvad jeg kan på forskellige områder”. 
 
Overskridelse af kroppens grænser  
I Abramovics performances bliver kroppen både redskab og emnet. Grænserne for kroppen 
har hun undersøgt igen og igen fx i værket Lips of Thomas fra 1973, genopført på 
Guggenheim i New York i 2005. I værket spiser hun honning, lægger sig på isblokke, snitter 
en revolutionær stjerne i sit maveskind og pisker sig. Som et ritual gentager hun handlingerne 
gennem flere timer til lyden af en metronom. Jeg vil gerne vide mere om, hvad er det ved 
udforskningen af kroppens grænser, der interesserer hende, hvad kan kroppen fortælle os? 
Giver det adgang til en anden sindstilstand? 
 
”Tidligere civilisationers ritualer har altid brugt kroppen som et redskab til at komme i 
kontakt med bevidstheden om sin egen sjæl. Det er ikke noget mine værker kan tage æren 
for. Jeg lærer så meget ved at studere ældre tiders metoder og kulturer, alt fra shamanisme, at 
gå på gløder, ritualer fra Sri Lanka, Indiens meditation, helgener til aboriginals. De 
undersøger alle den fysiske krops grænser. Jeg bruger mine studier af tidligere tiders kulturer 
i mine værker, for jeg synes, det er vigtigt at iscenesætte vanskeligheder, smertefulde 
øjeblikke i mit eget liv og virkelig at skabe performances, som kan afspejle offentligheden. 
Jeg håber så offentligheden kan lære igennem mig”, forklarer Abramovic. 
 
I værket The Artist is Present opført på MoMA i New York i 2010 sad Marina Abramovic på 
en stol og tilbød publikum at sætte sig foran hende ansigt til ansigt for at hengive sig til en 
udveksling af blikke. Værket er simpelt og skåret indtil benet af, hvad et kunstværk er: 
kunstneren overfor beskueren, der så smelter sammen. Hun sad der i time- og dagevis. 
Abramovics værker foregår ofte over meget lang tid og handler altid om publikums 
interaktion.  
 
”Det særlige ved værkerne, der strækker sig over så lang tid, er publikums reaktioner. Så du 
skal i virkeligheden spørge publikum ikke mig om, hvad der sker. Men jeg kan sige, jeg tror, 
publikum reagerer så stærkt, fordi der finder utrolig meget sted. Jeg er i gang med et 
videnskabeligt projekt. En amerikansk og en russisk forsker sætter elektroder på hovederne 
af mig og en person, mens vi ser ind i hinandens øjne. I følge dataerne sker der noget helt 
specielt. Der finder en kolossal mængde ubevidst udveksling sted. De endelige resultater af 
projektet bliver offentliggjort i november. Jeg er meget interesseret i det, for reaktionerne fra 
publikum har været så stærke. Jeg har fået hundredevis af henvendelser fra publikummer om 



deres oplevelser med The Artist is Present. De skriver bl.a. de oplevede en dyb forbindelse til 
sig selv. Jeg tror, det handler om realiseringen af eksistens. Noget vi prøver at undgå, for det 
handler om vores livs tidsbegrænsethed, hvem vi er, de svære aspekter af livets spørgsmål, vi 
forsøger at undvige. Jeg bliver mere og mere interesseret i det simple, i performances, hvor 
man ikke bruger noget overhovedet. Kun energi, intet andet”. 
 
Men handler værket The Artist is Present ikke også om at destabilisere blikket i kunsten, for publikum  
bliver også selv betragtet af andre publikummer og ligefrem fotograferet og filmet? 
 
”Nej, slet ikke. Der er ikke noget destabiliserende ved værket, det handler om ren overgivelse 
til blikket. Jeg bliver et spejl, personen overfor mig, ser sig selv og bliver set, samtidig med at 
han eller hun ser mig, så der er mange følelsesmæssige lag i det. Men det er primært at se 
dybt ind i sig selv uden at kunne flygte vel og mærke. Det er det virkelig ’tricky’”, griner 
Abramovic. 
 
Jeg har læst Abramovic udtale, at performance bliver levet liv og omvendt. Men forestiller 
hun sig, at kunsten virkelig kan forandre samfundet og verden? 
 
”Nej, det er helt simpelt, hvis man laver en performance, der varer en time eller en 
performance, der varer 3 måneder, så bliver performancen levet liv og omvendt. Det er 
derfor, det er så vigtigt med performances, der varer så længe for det tager lang tid at komme 
ind i en bestemt stemning. Man har brug for tid som performer, men også fordi personen 
overfor dig skal blive absorberet og indgå i værket for alvor. Det kan man ikke gøre på tre 
minutter. Derfor bliver performance levet liv og omvendt. Og derfor vil jeg lave et institut 
for performancekunst, hvor værkerne som minimum varer 6 timer. Vi har så lidt tid i vore 
egne liv”. 
 
Institut for performancekunst 
Inden præsentationen af Marina Abromovics elevers værker og de indledende lidt 
tåkrummende fysiske øvelser fortæller hun om sit næste projekt og sin fremtid. Abramovic 
er ved at etablere et institut for performancekunst længere oppe ad Hudson floden. Og 
senere til vores interview fortsætter hun: 
 
”Nu tænker jeg mest på at give min arv videre. Det er vigtigt for mig. Jeg har brugt meget af 
mit liv på performancekunst, på at bevare og udbrede den og at gøre den mainstream. Jeg vil 
gerne have en offentlig skole, et sted, hvor unge kunstnere kan lære af mine værker, et sted 
for alle former for immateriel kunst, dans, teater og performance i sig selv. I virkeligheden et 
stort laboratorium, som er forbundet til videnskaberne, teknologien osv. Et sted, hvor man 
kan komme og opleve disse kunstformer, men man skal bruge mindst 6 timer. Det vil blive 
et unikt sted i verden.” 
 
Marina Abramovic afslutter med at sige om sin egen og performancekunstens fremtid: 
 
”Jeg tror ikke, man kan undgå den menneskelige kontakt i en tid, hvor vi bliver mere og 
mere virtuelle. Jeg vil selv gå efter at ’keep it real’ og gå tilbage til det simple og enkle. Til det 
indre, mentale liv, det skal forfølges, ellers er vi ladt tilbage med ingenting”. 
 
 


