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HENRIK HAVE - GRAFISK VÆRK
Af Tr i n e Rytte r An de r s e n
Efterårets udstilling i Kunsthal Nord byder indenfor til en rejse ind
i Henrik Haves grafiske arbejde, især den grafik som er blevet til
på Det Grafiske Værksted i Hjørring. Værkstedets beliggenhed i
det nordjyske er i sig selv en begrundelse for at lægge fokus på
netop de værker, som Henrik Have har skabt der.

”Denne trang til at gennembore, diskutere og undersøge ting er Haves
drivkraft, han er et følelsesmenneske, men samtidig også en flittig
læser og tænker.”

Foruden at vise nogle sjældent udstillede grafiske blade fra
Haves hånd bidrager udstillingen til at udbrede kendskabet til
værkstedet og dets mangeårige virke som arnested for en seriøs
og professionel grafisk kunstproduktion.
Udstillingens fokus på grafikken alene er sjælden for Haves vedkommende, da han er en kunstner, som ubesværet arbejder med
mange forskellige kunstneriske formater, og som i den bredere
offentlighed nok mest er kendt for sin malerkunst.
I FRIT FALD MELLEM HIMMEL OG HELVEDE Henrik Have,
f. 1946, er uddannet folkeskolelærer fra Det Frie Lærerseminarium i Svendborg. Her havnede han i 1960’erne i et venstreorienteret, åbent og eksperimenterende ungdomsmiljø, hvor hans
oprør mod sin baggrund i en bondesnu landmandsfamilie kunne
finde næring og nyt brændstof. Have var som ung i hed opposition til sin far, der tilsluttede sig Andelsbevægelsen, hvis fundamentale fællesskabstanke han i sønnens øjne ikke havde fattet et
muk af. Denne trang til at gennembore, diskutere og undersøge
ting er Haves drivkraft, han er et følelsesmenneske, men samtidig
også en flittig læser og tænker. Det har uden tvivl været den indre
nødvendighed, som tidligt satte ham i gang med at udtrykke sig
gennem kunsten. Som billedkunstner er Have derfor autodidakt i
ordets bedste betydning, og hans antiautoritære og anarkistiske
attitude er ikke blegnet meget siden ungdommens faderopgør.
Nu mange år senere er han på finansloven med et livsvarigt arbejdslegat, og grunden hertil manifesterer sig i en stor, mangfoldig og
helt unik kunstnerisk produktion.
ORD OG BILLEDE Haves kunstneriske aktiviteter har rod i undersøgelsen af sproget og billedet i absolut bredest tænkelige
betydning. Han er enormt produktiv og arbejder frygtløst med
mange forskellige formater: Tegning, maleri, bogobjekt, skulptur,
keramiske værker samt performance og skønlitterær virksomhed.
De mange nye strømninger, som blev lanceret gennem bl.a. Fluxusbevægelsens fokus på hverdagsliv og kunst, eksperimenter
med sproget gennem såkaldt konkretpoesi og attituderelativisme, inspirerede hans tidlige arbejde i 1960erne. Dengang arbejdede han konsekvent med sort og hvid undtagelsesvis med
kraplak som effektfuld staffagefarve, på papir eller lagen. Værkerne var allerede dengang ofte kombinationer af tekstfragment,
abstraktion og figurfragment. Derfor afviste Have også hurtigt
maleriet som et for entydigt kunstnerisk udsagn og indledte i stedet en produktion af bogobjekter, hvor tekst og billede kunne
inkorporeres ligeværdigt. 1970erne var således præget af denne
interesse for bogobjektet, og det medførte naturligt nok også en
voksende skønlitterær produktion. Haves udstillingspraksis ændrede sig i takt hermed og afstedkom performances, hvori også
tekstoplæsning indgik. Sammenfattende kan man sige, at disse
manifestationer var rettet imod ambitionen om at skabe ’sproglige objekter’.
EN NY TID FOR KUNSTEN Have var gennem hele sin konceptuelle praksis i 70’erne under stærk indflydelse fra især den
engelske Art & Language-gruppe, der med en række toneangivende kunstnere i spidsen forsøgte at ændre både kunsten og
kunstkritikken. Ved hjælp af forskellige kritiske diskurser fremmede de bl.a. forståelsen for kontekstens betydning for kunstens
reception og repræsentationer. Hermed afmonteredes myten om

det hvide gallerirums ’neutralitet’ og kunstværkets autonomi i den
forstand, at det skulle være upåvirket af tid og sted. Den kritik bidrog til en ny og mere pluralistisk kunstopfattelse, som i høj grad
også gav næring til en øget politisk bevidsthed blandt kunstnere.
På den måde skabtes fundamentet til den postmoderne æra i
kunsten. Det værk, der var grundstenen i Haves eksperimenter
dengang, var bogobjektet ’Sun after Lunch’, der blev udgivet på
forlaget Unovis i 1971 . Siden etablerede Have sin egen forlagsvirksomhed, der under navnet Edition After Hand udgav hans
egne værker samt andre danske og udenlandske kunstneres tekster,
poesi og billeder bl.a. Per Højholt, Lawrence Weiner, Michael Plamer
og Jochen Gerz.
DE VILDE Det postmodernes oprindelse i billedkunsten sættes
ofte i forbindelse med det såkaldte nyekspressionistiske, figurative maleris internationale gennembrud i 1980erne. Det markeredes i Danmark ved den skelsættende udstilling ’Kniven på Hovedet’ i 1982. Her fastslog en række unge kunstnere (De Vilde) fra
miljøerne omkring Det Kongelige Danske Kunstakademi den postmoderne æras begyndelse i dansk kunsthistorie. Da Have først i
1980erne igen blev optaget af maleriet, var det i høj grad inspireret
af energien og de store armbevægelser fra det ’vilde’ maleri.
DET HUDLØSE MALERI Have troede tilsyneladende atter på
maleriet, og han svævede på opdriften fra den genfundne frihed
rent kunstnerisk, som det vilde maleri var udtryk for. Udstillingen
’21 gotiske billeder’ var den første større udstilling af Haves nye
ekspressive malerier i stærke farver. Det ’gotiske’ blev understreget af en indramning, der havde karakter af objekter i form af to
tårne, der afsluttede rammen foroven, og som til gengæld var
gabende åben forneden. Malerierne fra1980erne og 1990erne,
markerer tydeligt, hvorledes Have anvender en varieret palet i
et ligeværdigt samspil med fragmentariske skelet- og kropsdele,
arkitektoniske brudstykker og håndskrevne tekstbidder. Have udvikler i disse år sin helt egne fabulerende og livskraftige ikonografi med mangfoldige referencer til litteratur, kulturer, folkekunst
og hverdagsliv og ikke mindst til kroppen og til døden. Hvis man
forstår det æstetiske som en sammensmeltning af intellekt og
sanselighed, er Haves maleri og grafik i høj grad et udtryk for en
kunstnerisk praksis, som omfavner dette ideal. Billedernes åbne
og pluralistiske univers skaber grobund for mange tolkninger, visuelle associationer og verbale kvantespring, hvor erotik, død og
spiritualitet ser ud til at danne en gennemløbende understrøm i
billeduniverset. Henrik Haves adelsmærke er hans hudløse udtryk karakteriseret ved en laserende og gennemsigtig overflade,
der på mange måder virker tilfældig og opløst, som var det de
ubetvingelige kropsvæsker fra billedets svævende og delvise
menneskefigurer, der flyder på lærredet. Mange af Haves billeder
ser ud, som var der netop foregået et mord - eller en voldtægt på
papiret, og det kunne godt være to sider af samme sag.

”Det er denne frygtløshed – dette overmod – som gør, at han stadig er en
urokkelig anarkist og provokatør, der udtrykker det, han tænker, føler og mener,
sådan som det er - råt for usødet.”

KANIBAL Jeg har i en anmeldelse engang kaldt Henrik Have for
en lærd kannibal – en menneskeæder med en uhyrlig livsappetit,
der lurer i mørket inde i den vilde have. Den karakteristik synes
at være dækkende for Haves på en gang sanselige og brutale
omgang med billedet og med sproget. Det er denne frygtløshed
– dette overmod – som gør at han stadig er en urokkelig anarkist
og provokatør, der udtrykker det, han tænker, føler og mener sådan som det er - råt for usødet. For netop der, hvor råheden
møder sødmen, kan der ske små kunstneriske mirakler. Der er
det muligt for kunstneren for et øjeblik at standse tiden, at lave
en kunst-pause, dér midt i det frie fald mellem himmel og helvede.
Have insisterer på sin ukrænkelige ret til åbne dørene ind til det
guddommelige såvel som til det diabolske – og derimellem findes
alt det dagligdags - det betimelige som en slags tilgivelse midt i
bestormningen af alle magter - høje som lave.

DET GRAFISKE VÆRK Udstillingen på Kunsthal Nord stiller
skarpt på en række sjældent sete grafiske arbejder, hvor særligt
to hovedværker spiller en rolle: Først de 28 monumentale farvetræsnit, Polarår 2007 – 2009 (Danmarks Ekspeditionen), som
Henrik Have har lavet i anledning af hundredåret for Danmark
Ekspeditionen til Nordøst Grønland (1906 – 1908). Dernæst
’Gilgamesh – man kan ikke afbilde døden’: 21 farvetræsnit med
tilhørende uddrag fra Gilgamesh og digte udført af Have under
inspiration af Gigamesh-eposet (ca. 2000 f.Kr.) Desuden vises
en række koldnålsraderinger og andre grafiske formater venligst
udlånt af Have selv og KUNSTEN i Aalborg.
ANTIHELTE Polarårs-suiten portrætterer de 28 mænd, der under ledelse af Ludvig Myllius-Erichsen opholdt sig i to år i det
ufremkommelige og ugæstfrie Østgrønland med det formål at
udforske og kortlægge stedet. Ekspeditionen var yderst strabadserende og nedbrydende både fysisk og mentalt for deltagerne
– tre mænd mistede livet pga. sult og alvorlige forfrysninger. Med
vanlig anarkisme har Have valgt at tilgå opgaven med fuldkommen ligegyldighed overfor de portrætteredes individuelle træk
og kendetegn. I stedet angriber han gruppen af mennesker som
en helhed sammenholdt af den overordnede historie og skæbnesvangert knyttede til hinanden gennem ekspeditionen og dens
udfordringer: To år fyldt med afsavn, hårde fysiske og mentale
prøvelser, sult, utøj, sygdom, angst, mismod og ikke mindst en
selvopholdelsesdrift båret af længsel og håb.

”Typisk for Have lader han sit røntgensyn gløde, så vi i stedet for at møde
den klassiske heltefigur, ser en række
mennesker i delvis opløsning, en gruppe
utydelige og sammenvoksede individer..”

RØNTGENSYN De 28 portrætter fremstår derfor som typiske
eksempler på Haves eksperimentelle og konceptuelle tilgang
til både medium og opgave. På væggen ser vi 28 forskellige
træsnit forstillende 28 mennesker, mange af dem ligner hinanden, og flere af dem er næsten usynlige, som var de allerede
blevet til støv og ben. Figurerne er placerede på træplader
(stokke) så store, som lå de på bunden af hver sin kiste. På
flere af billederne ser vi en nøgen poserende kvinde i stedet
for en mand. Typisk for Have lader han sit røntgensyn gløde,
så vi i stedet for at møde den klassiske heltefigur ser en række
mennesker i delvis opløsning, en gruppe utydelige og sammenvoksede individer, som på grund af omstændighederne
netop kun overlevede, fordi de kunne give slip på deres individualisme og indgå i den fælles bestræbelse: at lykkes med
ekspeditionen og at overleve.
ANDROGYN Have fremhæver de unge mænds androgyne
fremtoning og han ønsker hermed at indskrive en reference til
den kristne teosofi og mystik, som tager afsæt i den antagelse
at Gud skabte mennesket som en androgyn skabning – der før
syndefaldet var en ren spejling af Herren, der skabte mennesket
”i sit eget billede”. Med syndefaldets pinagtige kønsbevidsthed
følger hermafroditten, der i Haves øjne blot er en ondsindet
konfliktfyldt karikatur af den androgyne, som ubesværet og med
skønhed kan rumme det maskuline såvel som det feminine. En
skarp iagttagelse af noget, som kunne være afgørende for mændenes succes i Grønland og en tankevækkende tilføjelse, der
bidrager til en mere nuanceret forståelse af den mandlige opdagelsesrejsende.
EN NØGLE til Haves kunst kunne være at gå på opdagelse og
især at holde sindet åbent og modtageligt for alle de kontraster
og nuancer, som konstant skaber sammenstød af både behagelig
og mindre behagelig karakter. Haves kunst er en rejse ind i et
landskab, som i lige så høj grad er kultiveret, som det er ukultiveret, det er et sted, hvor det lærde, banale og vilde mødes for
at blive til Poesi.
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”Dette sted er mit, og det holder
du dig fra. Velkommen!”
Haves indledende replik i Noviciatet (1999)

Henrik Have Uden titel. 106 x 60 cm

Fakta:
Henrik Have. Født 1946 i Gladsaxe. Billedkunstner, forfatter/digter og forlægger. Modtager Statens
Kunstfonds livsvarige kunstnerydelse. Modtager af Eckersberg Medaillen. Har udviklet en unik, kompromisløs og idiosynkratisk multimedial kunstpraksis siden 1960’erne: Kunstobjekt, performance, situation
og verbal-objekt. 1973 forlægger under navnet Edition After Hand. Gennembrud i Danmark som maler
og grafiker i 1980’erne. Har solgt til en lang række danske museer og samlinger.
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Henrik Have: Noviciatet : et snigmord : stedfortrædelser (1999) Henrik Have: Postulanten : lynlås bagved lynlås i himlen ind (2001) Henrik Have: Prøven : timeless tableau at day’s end (2001) Henrik Have: Vikariatet (2003) Henrik Have: Talmud Now
(2007) Henrik Have: Gilgamesh [EAH#27 - pamflet] Henrik Have: FORVÆRELSET
(2011) Henrik Have: The quick brown fox jumps over the lazy dog 1975/2013
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