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Fjorten kunstnere fra kunst-

nergruppen PRO fejrer 50 års 
jubilæum med helt nye værker, der 

alle er skabt ud fra temaet TAARNE.
”Mennesket har bygget et utal af tårne i 
tidens løb. Tårnene bringer os tættere på 

himlen, giver os overblik og giver os et håb 
om det uopnåelige. Vi er på én gang i sik-
kerhed, men også under kontrol, og dog? 
Der er også ting, som tårner sig op. Og 
så er der jo Rundetaarn: Up-Up-Up-Ups!” 

- Kunstnergruppen PRO.
Find tårnet

Trods den høje gennemsnitsalder i udstil-
lingsgruppen PRO er medlemmerne stadig 
i fuld vigør. Det viser de med al tydelighed i 

deres nye jubilæumsudstilling, hvor alle har 
arbejdet ud fra en fri tolkning af udstillin-
gens tema. Blandt de udstillede værker 

er skulpturen Waste Tower, bygget op 
af hverdagens affald. Der er grafik og 
malerier med tårne i alle afskygninger: 
Fyrtårne, som lyser op i mørket. Tårne, 
der er vokset ud af fantasien - og så er der 
tårne, vi må lede efter, som i børnebogen 
Find Holger. Der er også værker, hvor 
kunstnerne har arbejdet med temaet i en 
mere overført betydning som for eksem-
pel: problemer, der tårner sig op.

Publikum kan også selv være med til 
at præge udstillingen og tegne tårne 

på en plade, som bliver opstillet i 
udstillingen.

Uropførelse og Artist Talk
Komponisten Karsten Vogel har været 
medlem af PRO siden 2003 og har 
lige siden komponeret et stykke musik, 
hver gang gruppen har åbnet en ny 
udstilling – Vogel uropfører også denne 
gang et værk til ferniseringen på UP-
UP-UP-UPS, men vi får også mulighed 
for at høre hans musik til en koncert i 
udstillingsperioden. Derudover bliver der 
Artist Talk, hvor publikum kan møde nogle 
af kunstnerne, der fortæller om deres 
arbejde og de udstillede værker. 
PRO
Udstillingsgruppen PRO blev stiftet i 
1962 og udstillede årligt på Charlotten-
borg indtil 2006. Og med en fast tro på, 
at kunstnersammenslutninger stadig har 
en berettigelse i dansk kunstliv, fortsatte 
gruppen med udstillingen Exile på Kunst-
Centret Silkeborg Bad i 2009. Tidligere i år 
udstillede PRO på Gammelgaard i Herlev 
med jubilæumsudstillingen PROmotion.

Medvirkende kunstnere:
Gerda Thune Andersen, Gunnar Bay, 

Claus Bojesen, Bodil Brems, Jon Gisla-
son, Torben Heron, Tine Hind, Annette 
Juel, Hans Kjær, Karen Kjær Laursen, 
Bent Hedeby Sørensen, Hans Tyrrestrup, 
Jette With og Karsten Vogel (komponist, 
musiker).



Indsyn og udsyn 

Kunstnere ”… er mennesker, hvis personlige liv 
er underordnet deres kunst i den forstand, at jeg 
er ligeglad med dem som personer. Det er deres 
indsigter, deres fortællinger om det fælles – det så 
at sige anonyme liv – der vækker genkendelse, 
modstand og nysgerrighed og åbner for en ny 
forståelse af, hvad det her liv går ud på.” 

Udtalt af bioetiker ved Københavns Universitet og medlem af 
Etisk råd Mickey Gjerris om kunstneren som fyrtårn. (Interview i 
Kristeligt Dagblad, 9.9.2011)

Tårne er ikke til at overse, tårne stikker ud, stritter og ad-
skiller sig. Måske spiller den grundlæggende faktor hos 
mennesket, at det gennem sit første leveår kæmper for 
at komme op, op at stå og gå, ind på vores fascination 
af tårnets muligheder. Den, der står, ser mere. Tårne er 
markante i byers og landskabers skyline, vi orienterer os 
og pejler efter dem. De er fikspunkter, vartegn, uanset 
funktion. Og nogle af dem har stor symbolsk værdi. Det 
er derfor heller ikke første gang kunstnere forholder 
sig til og fortolker tårnet. På landet stikker vandtårne 
og landbrugets magtfulde store siloer ud. Transforma-
tortårnene er til gengæld næsten væk. Kirketårnene er 
markante, mindre foranderlige, har ofte været der ”altid”. 
De løfter klokkerne op, så vi selv på langt afstand kan 
høre, at nu vil gudstjenesten finde sted. Byerne tårne 
er højere og må konkurrere i det visuelle rum med 
sekulære tårne og utallige andre tårnagtige bygninger. I 
erhvervsområder i byernes udkant er det industrialiser-
ingens tårne og skorstene, der kendertegner profilen. 
I storbyer verden over findes skyskraberne, med dette 
deres vidunderlige navn. Men først en historie om tårnet 
som pejlepunkt for den, som vil kunne manøvrere uden 
fare. 

På Ølands sydspids står et klassisk fyrtårn. Fyrtårnet 
som bygningstype findes over hele verden.  Det giver 
mennesket et bedre INDSYN. Vi kan pejle efter det. 
Ølands Långe Jan er som typisk for fyrtårne udformet 
som en svagt konisk bygning af kalksten. I dag er den 
hvidmalet.  Forneden er diameteren ca. 12 meter. Kon-
struktionen består af et indre og ydre tårn, hvorimellem 
vindeltrappen med dens i alt 197 trin forløber, er forbun-
det med bjælker. Øverst krones tårnet af selve lan-
ternen. Navnet Långe Jan (= Johannes) stammer fra et 
kapel, der før lå på stedet. Ud over genbrug af navnet, 
blev materialer fra kapellet anvendt til at opbygge fyret 
med. Højden er 41,6 meter og tårnet kan ses fra alle 
sider, og særligt langtfra pga. lyssignalet. 

Da det først kom på tale at bygge et fyrtårn der, ville in-
gen have det. Ingen af de lokale i hvert fald. Man så de 
situationer, hvor ”Herren velsignede stranden med vrag” 
som en selvfølgelig indkomstkilde og plyning af vrag var 
en helt legitim beskæftigelse. Den enes nød var altså 
den andens brød, og med forudsigeligt mindre vrag-
gods ved dette tårnbyggeriets fremskridt var klarsyn ikke 
til alles fordel. En ny sølov i Sverige 1667 forpligtede 
dog myndighederne til at opsætte fyr på særligt farlige 
steder, og fire år senere kundgjorde et kongeligt brev, at 
der skulle bygges netop her. Modstanden mod tårnet, og 
dermed muligheden for at de, som dengang navigerede 
til søs, kunne undgå klipper og skær, medvirkede til, at 
der skulle gå flere end halvtreds år før præcis dette tårn 
blev bygget. Det bliver taget i brug i 1785. 



Tidligere var fyrtårne en arbejdsplads for fyrbødere, 
der var bosat på stedet med hele sin familie. Også 
fyrvagter var en del af mandskabet. Fyrtårne var vigtige 
steder, der gjorde at søfolk kunne navigere. I dag er de 
næsten alle automatiske. Først i 1948 blev dette indtil 
da kulfyrede fyr elektrificeret. De har stadig funktion som 
fikspunkter for trafikken til søs, der nu også har radar, 
gps og alskens andet gear at orientere sig med, men de 
er samtidig blev mindst lige så vigtige for de, der ønsker 
UDSIGT her ved grænsen mellem vand og land, der 
hvor menneskets ikke selv kan komme længere. Tårnet 
bliver en forlængelse.  

Men hvad er egentlig et tårn? Den leksikale definition 
beskriver høje bygningskonstruktioner, som er funda-
menteret ned til grunden og hvor højden som oftest 
overgår det bredeste tværsnit flere gange. De kan have 
forskellige funktioner såsom det beskrevne fyrtårn, være 
landmærke, udsigtstårn, brandtårn kirketårn, klokketårn, 
forsvarstårn, vandtårn, boretårn, jagttårn, telekommuni-
kationstårn, osv. Så at sige alt hvad mennesket har brug 
for til at fremme driften og funktionalitet i samfundet. 
Romerne havde flytbare tårne på hjul til brug for militære 
angreb. 

Tårnet kan være en selvstændig konstruktion eller en 
mere eller mindre integreret del af en bygning som for 
eksempel ved kirker eller borge. I arkitekturen er kir-
ketårnet det man oftest støder på. Der skelnes mellem 
tårn med fundament til grunden og tagryttere og spir, der 
så at sige er bygget ovenpå. Tårne er også almindelige 
i andre religioners arkitektur, eksempelvis minareten på 
den muslimske moské.  

Til disse lidt tørre og ikke værdiladede beskrivelser må 
føjes symbolkraften. De symbolske værdier er en ikke 
mindre interessant side af tårnfænomenet. Adskillige 
tårne, praktisk, religiøst, verdsligt begrundede er udført 
og udføres med betydeligt mere en banal funktionalitet 
før øje. Vi skal også se dem, aflæse noget om dem der 
rejste det, det vil overgå. Tårnets symbolkraft og sig-
nalværdi er uomgængelig, uanset om signalet skal være 
magt og overlegenhed, teknisk formåen, stræben efter 
nærkontakt med himmelen eller hyldest til specifikke 
værdier. Tårnet er en præstation. 

Det ultimative, men uopnåelige, ville være at forbinde 
himmel og jord med en bygning, et tårn. Menneske og 
gud ville da ikke være adskilt. Myten om Babelstårnet 
fortæller om denne stræben. Og den er mange gange 
tolket i kunsten, fordi fortællingen rummer så mange 
aspekter, filosofisk set, for menneskets forståelse af 
tilværelsen.  Sammenhængende ideer om verden eller 
kosmos kan være mytologiske, religiøse, kosmolo-
giske, videnskabelige og kunstneriske. Fælles er det, at 
menneskets trang til at begribe livet og dets placering i 
kosmos får en form for svar. 

Babelstårnet var ifølge Bibelen et tårn, der blev bygget 
af en forenet menneskehed for at nå himlen. Beret-
ningen står i GT, 1. Mosebog kap. 11 vers 1-9. Men 
Gud vidste, at hvis menneskene gik sammen, var intet 
umuligt for dem, så han sørgede for at forvirre sproget 
blandt de ens talende mennesker. Han sagde: “Se, de 
er ét folk med samme sprog. Når de begynder at handle 
sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for 
dem. Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de 
ikke forstår hinanden.”   Det fik arbejdet til at gå i stå, og 
mennesker spredte sig til fjerne egne af kloden. Denne 
beretning er biblens svar på, hvorfor der er opstået 
forskellige sprog.

I denne forbindelse er det interessant at fremhæve 
et bestemt værk, nemlig den nederlandske renæs-
sancekunstner Pieter Breughels maleri Babelstårnet 
(1563, Kunsthistorisches Museum, Wien). Motivet arbe-
jdede han på i flere variationer og det er utrolig rigt på 
detaljer; i tårnets komplicerede og fantastiske arkitektur, 
i menneskelivet rundt om på og omkring tårnet. Man 
ser både marker, en havn med skibe, en by og en lang 
række arbejdspladser, hvor livet foregår synkront og 
med mange fremtrædelsesformer. 

Selve bygningsværket fremstår i billedet som værende 
under evig opbygning, mens det samtidig er ved at 
styrte sammen. Konstruktionen rækker som et uendeligt 
højt bjerg mod himmelen, på samme tid som den bærer 
sin begrænsning i sig, - kunstneren tolker projektet 
som forgængeligt, og nedbrydningen er synligt i gang 
allerede før den umulige fuldendelse. Forehavendets 
umulighed er gjort klart i kunstnerens maleri. Menneske-
heden arbejde skildres som forfængeligt og flygtigt i 
kosmos. 

Når det kommer til billedkunst, som netop er billeder, 
opstår uvægerligt spørgsmålet om hvorvidt man kan 
afbilde noget, man måske ikke kan se. Kan man sætte 
billede på det usynlige? Kan man afbilde forestillinger? 
Billedkunstnerne må (op)finde et visuelt sprog, som 
kan tages i brug og kommunikere ideerne. Således 
skabes også ikonografien, de traditioner der findes i 
billedkunsten for f.eks. at skildre verden eller kosmos 
på bestemte måder. En ikonografi som på godt og ondt 
både inspirerer og binder senere generationer af kunst-
nere. Breughel var påvirket af romersk-italiensk arkitek-
tur, da han valgte, hvordan Babelstårnet i hans billede 
skulle se ud. 

Selvom mange virkelige tårne i tidens løb blev opført 
med konkrete funktioner, såsom at indgå i forsvarsværk-
er, være borgtårne eller hyldesttårne - f.eks. tårne rejst 
for tyske Bismarck - eller tårne opført for ideer - f.eks. 
Himmelbjergtårnet i det midtjyske landskab, hvor St. St. 
Blicher startede himmelbjergmøderne - , så besidder de 
dertil en symbolværdi. Et tårn signalerer, at her er noget, 
der vil noget. Det fortæller med sin oprethed om en 
maskulin fallisk kraft, uanset om tårnet hylder politiske 
lederskikkelser eller er en manifestation af et samfunds 
eller en investors formåen.  

Så er der de mange bygninger, som ligner tårne. I hvert 
fald tårner de sig op. De høje grundpriser på Manhattan 
og de nye muligheder som stålet gav som byggemate-
riale i slutningen af 1800-tallet, blev starten på enorme 
højhuse. Disse huse kaldes ofte for towers, altså tårne. 



I dag bygges langt højere bygninger, særligt i Sydøst-
Asiens storbyer. 

Empire State Building er en sådan 381 meter høj 
skyskraber, bygget i art deco stil i New York. En ufat-
telig højde på et tidspunkt, hvor elevatoren endnu ikke 
er en del af billedet (elevator bliver først installeret i 
bygningen 33 år efter indvielsen). Bygningen blev til på 
initiativ af Betlehem Engineering Group og stod færdig 
i 1931, efter lidt over et års byggeperiode. Den var de 
følgende 23 år den højeste menneskeskabte struktur i 
verden. Titlen som højeste bygning i New York bevarede 
den i 41 år, indtil World Trade Center blev bygget. Efter 
terrorangrebet den 11. september 2001 mod denne 
bygning - der hermed stod endnu mere ud som symbol 
på den vestlige ideologi - blev Empire State Building 
atter byens højeste. Den er på 102 etager. Bygningen 
er kendt fra adskillige film, heriblandt King Kong. I 1945 
kolliderede et B-25 bombefly i tåge med Empire State 
Building på 79. etage, uden at bygningen dog ramlede 
sammen. Men der var både mennesker, som døde 
og andre, som blev sårede. Her kunne man indskyde, 
hvordan John Guillermins Blockbuster film Det Tårnhøje 
Helvede, 1974, er skåret over en katastrofefilmskabelon, 
hvor mennesker mod alle odds skal forsøge at afværge 
en katastrofe med brand i en skyskraber. Filmens titel 
refererer dobbelt. Dels selvfølgelig til dramaet - helvedet 
og indespærringen som må være i skyskraberen, mens 
den brænder, dels vender den rundt på den normale 
forståelse af helvede som værende noget som er NEDE, 
under, i en eller anden forstand. Den symbolske betydn-
ing datiden ved indvielsen tillagde Empire State Build-
ing blev understreget af, at det var den amerikanske 
præsident, Hoover, som indviede 
bygningen: Se hvad vi har præs-
teret!! Vi er de største. Verden over 
har man siden kæmpet om, hvilken 
nation som har det højeste tårn/ 
den højeste bygning.

Når højderne i sig selv tangerer 
det ultimative, gælder en anden 
kamp gælder det specielle, det 
særegne. Her kan den kunstner-
iske tolkning af ideen om tårnet og 
tårnbygningens love forny billedet. 
Det nok mest berømte sekulære 
tårn af alle er Eiffeltårnet. Det blev 
navngivet efter sin ingeniør og 
stod færdigt til Verdensudstillingen 
1889 i Paris. Det var formelt en 
hyldest til hundredeårsdagen for 
den franske revolution, hvad færre 
nok husker nu, hvor det primært 
er transformeret til en turistattrak-
tion og den franske hovedstads 
vartegn. 

Avantgardekunstneren Vladimir 
Tatlin, der var både maler og 
arkitekt, byder ind på konkur-
rencen om et Monument til Den 
Tredje Internationale 1919. Han 
kommer så langt, at han får bygget en skalamodel af 
sin ide om tårnet. Den godt 4,5 meter høje model i træ 
og metal findes nu i Modernamuseet i Stockholm. Det 
var på flere måder et helt banebydende værk, som var 
tænkt opført henover elven i Skt. Petersborg. Her er alle 
tårne i et. Tatlins kunstneriske, musikalske og matema-
tiske tilgang til formen destabiliserer visuelt tyngdekraf-
ten, forventningerne om et centrum og det traditionelle 

tårns vertikalitet. Men det bliver ikke realiseret. Ideen 
er mange gange siden citeret og udforsket af andre 
kunstnere.  Et aktuelt eksempel herpå er tårnet Orbit, 
2012, skabt af billedkunstneren Anish Kapoor.  Det blev 
bestilt som vartegn for de Olympiske Lege, og var tænkt 
som et permanent element i fornyelsen af bydelen i 
London East End. 118 meter højt. En rød ufunktionel 
transparent ’gitterstreg’ snor sig i arbitrær, men spænd-
stig linjeføring, op og ned omkring en trappe i midten, 
som er udført i transparente materialer. Tårnet synes 
som løseligt tegnet uden hensyn til fysiske love. Der er 
skabt en forskydning mellem det konstruktionsmæssige 
midterpunkt og det visuelt opfattede midterakse. Ikke 
alene højden har betydning for vores vurdering af tårnet. 
Også arkitekturdimensionen er vigtig, måske vigtigere 
og vigtigere? I hvert fald ses skyskrabere skyde op rundt 
om med snoede former, zigzagstrukturer, dobbelttårne, 
særlige beklædninger og meget andet i en tilsynelad-
ende lind strøm.

Lige nu skulle den helt nye tårnlignede bygning, arkitek-
ten Renzo Pianos The Shard på 309,6 meter, i London 
være Europas højeste skyskraber eller tower. Om et 
år tid forventes 1 mio. turister at gæste tårnets øverste 
udsigtsetage mod køb af en entrébillet. Det er en del 
af finansieringen. Kommer der kun den 1 mio. gæster, 
som forventes giver det en umiddelbart billetindtægt på 
200 mio. danske kroner med den allerede fastsatte - 
høje - entrépris. Det er ikke utænkeligt, at der vil være 
langt flere, der valfarter det dette nye site. Londons 
borgmester er naturligvis vild med bygningens symbol-
ske signalværdi om viljestyrke i en krisetid og i det hele 
taget. Andre mener, at bygningen udtrykker magtens og 

pengenes arrogance med sin helt 
ekstravagante dominerende højde i 
forhold til den omgivende bys arkitek-
tur og med sit udseende. Bygningen 
ligner med sin form og gennemførte 
glasfacade et kæmpestort opret-
stående, spidst glasskår. Den spejler 
derfor omgivelserne.  Her kan man 
virkelig overveje forholdet mel-
lem behovet for en ny bygning og 
behovet for magtdemonstration og 
signalværdi. Uanset hvad kommer vi 
til at orientere os efter disse fikspunk-
ter, som ikke sådan er at overse. 

Med tårnet har man taget fat i et 
fænomen som kendes verden over 
og som har mange aspekter - tårne 
stritter også i alle retninger. Ud-
stillinger med tematiske rammer 
kræver mod. Det er sikkert med 
velberådet hu fra PROs side: Når 
netop kunstnergruppen som et andet 
kulturelt fyrtårn jf. det indledende 
citat vælger at løfte sig op i tårnet, så 
ligger der også et ønske om at se - 
udsyn - fremad - visioner, frem for at 
spænde skyklapperne for. Det skal 
blive spændende at se, hvordan de 
garvede PRO kunstnerne med deres 

forskellige udtryk griber sagen an og måske - giver os 
nye vinkler på arkitektur, symboler, ind- og udsyn!

    Iben From

(Iben From er cand.mag., MMU, direktør på KunstCentret Silke-
borg Bad siden 1999).
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