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Temaet for dette nyhedsbrev er
 Den PROVOKERENDE nøgenhed

a r t - f r a n k w o o d . d k

Maler man billeder, har man som udgangspunkt to muligheder at vælge imellem: figurativt 
eller non-figurativt.

Personligt har abstrakt eller non-figurativt kunst aldrig sagt mig det store, så valget for mig 
har aldrig været svært.
Den menneskelige krop har derimod altid fascineret mig, både som redskab, filosofisk og 
æstetisk.

Da jeg har malet en hel del billeder med nøgne kroppe i alle mulige og umulige positioner, 
har jeg ofte mødt spørgende, undrende og til tider skeptiske blikke, der underforstået be-
tød ”hvorfor alt det kød?”

”Fordi alt andet er ubegribeligt kedeligt, og fordi alle mysterier i hele verden er forbundet 
med en fysisk krop UDEN tøj”, har jeg både svaret og holdt foredrag om.

Her er så (for)svaret for hele sagen:

De græske filosoffer brugte kroppen som en måleenhed i universet, både som en fysisk stør-
relse i forhold til stor/lille, men også filosofisk, hvor kroppen syntes at være vævet sammen 
med den sjæl, Platon hævdede eksisterede.
Har man disse ting for øje, står det nøgne menneske - den nøgne krop - som porten til stort 
set alle livets gåder.
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Problemet med at male nøgne kroppe opstår derfor tit i beskuerens hoved, og det kan der 
være mange grunde til. Blufærdighed, religion osv.

I 1490 tegnede Leonardo da Vinci ”Den Vitruvianske mand”. Denne tegning er vel et af vor 
tids mest ikoniske billeder på det nøgne menneske. Kunne man forstille sig ham iført shorts? 
Det kunne man måske godt, men havde vi så ikke tabt nerven i tegningen?

Et andet (morsomt) eksempel er maleriet ” LÒrigine du monde” – verdens oprindelse – ma-
let af Gustave Courbert og forestillende en kvinde med blottet skød.

Maleriets omtumlede historie startede, da det i 1866 blev bestilt af den tyrkiske diplomat 
Khalil Bey, der samlede på erotisk kunst. Han holdt dog altid billedet skjult.

I 1868 gik Khalil Bey fallit på grund af spil og solgte derfor maleriet til en antikhandler, Antoi-
ne de la Narde, der skjulte billedet bag et træpanel, ironisk nok dekoreret med en kirke i et 
vinterlandskab.

Senere kom billedet til Budapest, nu med en ungarsk baron som ejer.
Under 2. verdenskrig blev det stjålet af sovjetiske soldater, senere løskøbt G. Hatvay og 
medbragt til Paris.

I 1955 blev malerier solgt på en auktion for 5 millioner franc. Den nye ejer var psykoanaly-
tikeren Jacques Lacan, der som antikhandleren før ham ligeledes skjulte maleriet bag et 
andet billede.
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Da Lacan døde i 1981 gik det franske ministerium for Økonomi med til at familiens arveafgift 
kunne betales ved at overføre billedet til Musée dÓrsay, hvor det hænger i dag.

Se You Tube – selv i dag vækker maleriet opsigt.

https://www.youtube.com/watch?v=tU1S2QWnZQY&t=13s

Hvis vi tager de intellektuelle briller på og kigger nærmere på kunst og nøgenhed afsløres 
det hurtigt, at disse to begreber er tæt forbundet med vores egen historie og den kultur og 
de tabuer, der er sprunget ud af det.  

TO MULIGHEDER
Hvis man skal forstå problematikken omkring NØGENHED, har man som regel to mulighe-
der, der er forbundet med menneskets oprindelse.

Enten er vi  

  1. den 5. abeart                  2. menneske skabt i Guds billede.

1.

TEORIEN vedrørende homo sapiens oprindelse går kort fortalt ud på, at vi er den 5. abeart. 
De fire andre er gorilla, orangutang, chimpanse og bonobo.

ELLER 
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Den største forskel på os og de andre aber, er størrelsen på hjernen, at vi er hårløse og at 
den feminine udgave af homo sapiens har permanent fremhævede bryster. Hunnerne hos 
de fire andre abearter har kun synlige bryster under graviditet. 
 
Vi mistede som art gradvist hårene fordi vores forfædre af forskellige omstændigheder blev 
tvunget ned fra træerne og ud på savannen for at skaffe føden/ jage. 

Når man løber, som ”homo erectus” gjorde, skal man af med overskudsvarmen – svede – 
og det fungerer rigtigt dårligt med en tyk abe-pels. Så de individer der blev født med an-
læg for mindre pels, havde bedre chancer for at overleve.

På samme måde havde individer, der kunne forstå og planlægge jagten, større chance for 
at overleve og føde unger der arvede forældrenes ”intelligens”.

De permanent synlige bryster hos hunnerne skyldtes seksuel udvælgelse fra hannernes side. 
Et produkt af en voksende intelligens og de første spæde tegn på kultur.

2.
TEORIEN vedrørende homo sapiens som havende et guddommeligt ophav handler om, at 
en Gud har skabt mennesket.
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I den kristne forståelse skabte Guden det første menneske, Adam, af ler og puster liv i for-
men.

Kvinden, kaldet Eva, frembragtes senere ved at forvandle et af Adams ribben.

På et tidspunkt spiste Adam og Eva mod bedre vidende af Kundskabens træ i den have, 
hvor de befandt sig, og opdagede derved, at de var nøgne.

Denne overtrædelse af Guds forbud medførte, at de blev forvist fra haven af en engel.

De havde syndet, forbrudt sig mod Guds ord. Straffen for forseelsen var blandt andet, at 
alle deres efterkommere skulle leve med denne synds-bevidsthed, senere kaldet arvesyn-
den.

Nøgenhed var/er således i over 2000 kristne år blevet forbundet med skam og skyld.

Det er værd at bemærke, at Gud skabte Eva med permanent synlige bryster, fuldstændig 
hårløs, og med intelligens nok til at vide, at man ikke bliver klog af at være føjelig.
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DARWIN

I 1859 udgav Darwin sin bog ”Arternes oprindelse” og med denne udgivelse var der hos de 
brede masser for første gang mulighed for et ægte alternativ til forestillingen om, at men-
nesket stammede fra et guddommeligt ophav. At vi til syvende og sidst bare var, og stadig 
er, en slags intelligent abe.

I 160 år har homo sapiens således ved hjælp af uigendrivelige beviser haft mulighed for at 
forstå sin egen plads i den evolution, der har fundet sted på denne planet.

Det har givet det enkelte menneske mulighed for endelig at befri sig for religionens middel-
alderlige dogmer om arvesynd, kyskhed og ideen om, at kroppen var ”et tempel for Gud”.

NATUR - KULTUR
Ordene ”natur” og ”kultur” er begge latinske udtryk. Natur betyder ”det fødte” og kultur 
”det dyrkede”.

Homo sapiens er det eneste dyr der ikke fødes med et færdigt installeret  program, dvs.et 
sæt af instinkter, der styrer alle handlinger ved hjælp af betingede reflekser livet igennem.

Denne nye primat blev derfor nødt til ved hjælp af intelligens at finde ud af, hvordan man 
bedst overlevede. 

Hvert geografisk område med sin egen topografi og specielle klima, nødvendiggjorde så-
ledes en bestemt måde at overleve på. Dette udmøntede sig  til leveregler, traditioner og 
vaner, og blev efterhånden til et mønster af noget, man senere valgte at kalde kultur. Den-
ne kultur blev derefter overtaget af efterfølgende generationer.
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Således at den kultur, et menneske fødes i, er afgørende for måden, det lever livet på.

KULTUR - NU MED ”ÅND”

Det var den romerske forfatter Cicero der i det 1. århundrede indførte begrebet ”cultura 
animi”: dyrkelse af ånden.

På denne måde distancerede mennesket sig yderligere fra dyreverdenen ved at mene, at 
det besad en åndelig dimension forbeholdt arten.

Kultur (animi) forstås bredt som en blanding af dannelse og humanisme.

Disse kulturbegreber spredte sig i Europa under oplysningstiden, hvor de første spørgsmåls-
tegn blev sat ved både kirke- og kongemagt.
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Oplysningstiden blev afløst af moderniteten, hvor mennesket for alvor begyndte at trans-
formere verden ved at opfylde sine egne behov og forstå verden ud fra egne præmisser.

De nye frihedsgrader, og det for fuld udblæsning åbne verdenssyn, medførte, hvad der se-
nere blev kendt som kulturkampen: hvor skulle alting bevæge sig hen, videnskab, litteratur, 
musik og kunst? Alt var til diskussion.

På denne måde blev ”finkulturen” skabt af og til eliten. Denne elitære klasse var tidligere 
forbeholdt adlen og det økonomisk aristokrati, nu indtog den kreative klasse pladsen som 
den nye kulturelite.

PARNASSET /  KULTURELITEN

”Parnas” kommer af det græske ord Parnasos – der er navnet på det bjerg i Grækenland 
hvor digterguden Apollon og alle muserne bor.

Ordet beskriver i daglig tale ”en personkreds hvor den herskende mening dannes inden for 
politik, kultur eller videnskab”.

På toppen af finkulturens bjerg står anmelderne, der formodes at repræsenterer den yp-
perste indsigt og smag. 

Anmeldere er for det meste akademikere der som regel har studeret  litteratur, musik og 
kunst – sjældent udøvende af nogen slags.

På trods af højstatus i det elitære miljø – er anmeldere en uddøende race. 
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Det måtte websitet Omnivore forleden konstatere. Ved samme lejlighed indstiftede sitet 
en pris, ”ÅRETS NEDRAKNING”. Alt sammen, som de skrev, for at støtte den professionelle 
anmelder kloden rundt.

Her er så mod sædvane en anmeldelse af anmelderne selv fra The Guardian:

”Som fede katte sidder de i deres lænestole og får serveret den ypperste fløde. Fløden 
bliver dog i længden kedelig – en dag er fløden en anelse sur hvilket opleves som ”ander-
ledes og forfriskende”. Efterhånden udvikler den fede kat en bizar smag for sur fløde for til 
sidst at ende med at foretrække et fordærvet produkt. Vi andre, der bare godt kan lide 
almindelig frisk fløde, beskyldes nu for at have en dårlig og primitiv smag” 

En dag i fremtiden – når robotterne har taget det kedelige og hårde arbejde og menne-
skene derfor har tid til selv at opsøge det, der interesserer dem – bliver smagsdommerne 
endeligt overflødige. 

Film vil blive vist uden omtale, bøger blive læst, fordi læseren har tid til at finde de forfatte-
re, der interesserer dem, musik bliver spillet udelukkende for musikelskere i koncertsalen. Og 
billedkunst vil blive solgt uden skelen til, hvad Guderne på Olympen synes.
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DEN KULTURELLE ABE

For over 100 år siden erklærede Nietzsche Gud for død i bogen ”Den muntre videnskab”.
Fortællingen handler om en gal mand der leder efter Gud ved højlys dag, med en lygte i 
hånden.

Fortællingen afslører, at alle i virkeligheden er ligeglade med, hvor Gud er, hvorefter den 
gale konkluderer, at ”vi har slået Gud ihjel”.

Siden Gud døde i bogform er det kun gået én vej for det religiøse: for selv de såkaldt kultur-
kristne er reelt ligeglade med Gud.

Langsomt, langsomt er kristendommen ved at miste sit tag i samfundet. 

Erstatningen for det religiøse finder man nu i et spirituelt tag-selv-bord, som de ortodokse 
religioner slet ikke kan hamle op med, for her er der nemlig vedhæftet betingelser for frelse/
feeling good.

Det moderne menneske forsyner sig selv med den dosis af religiøs kvasi-varme det har brug, 
vel vidende, at det hele lige så godt kan være fup. 

Moderniteten har gjort mennesket autonomt, uden at det helt har forstået rækkevidden 
eller konsekvensen af det.

Med Guds død og Anmelderns snarlige ditto, begynder verden at virke en anelse mere 
forsonlig.

Så vi endelig kan få lov – og fred - til at være dem, eller det, vi har allermest lyst til at være.

KROPPEN ER FJENDEN
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Kristendommen og den kulturelle elite spiller som regel på den samme bane.

Ikke fordi eliten tror på kristendommens barnagtige dogmer, men at være spirituel regnes 
som et adelsmærke for det oplyste menneske: der skal være en åndelig dimension, homo 
sapiens kan udforske sig selv og fuldbyrde sin overlegenhed i.

Kristendommen har altid hadet kroppen, som efter dens opfattelse er skyld i alle  menne-
skets ulykker. På samme måde har den kulturelle elite en sær lyst til også at distancere sig 
fra dens egen fysiske manifestation.

Hvad seksuel løssluppenhed er for kristendommen, er kropsfunktioner for borgerskabet. 
Ironien er, at det er kroppen, der gennem sin evolution har skabt både de kristne og de 
elitære skønånder. 

Kun når kroppen selv tager over i forplantningsøjemed  kan den, i dens oprindelige funktion 
og med alle dens ”umoralske og klamme” sekreter, nydes uhæmmet.

# ME TOO

En ny bevægelse har ramt planeten – #me too. 

Kvinder har gjort oprør mod mænds seksuelle overgreb, først og fremmest i magtrelaterede 
situationer.

Som de fleste andre konflikter har den en lang historisk baggrund.
#me too kompliceres af at den er rodet ind i artens fortsatte overlevelse, med tråde  til 
både biologi og religion.

Så altså:

I menneskehedens spæde begyndelse var der kun én afgørende forskel på kønnene: nem-
lig kønsorganerne.

Arten har senere, som tidligere nævnt, via seksuel selektion fremelsket en ny fysisk foran-
dring, nemlig permanent synlige bryster hos hunnerne.

Da religiøse forestillinger dukkede op i middelaldermenneskets hoved blev bryster og andre 
biologiske forskelligheder tolket som yderst problematiske, i hvert fald i de klerikale afdelin-
ger.
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Historisk har de to køn været grundlaget for enhver social struktur. 

I det patriarkalske, kristne samfund betragtedes manden historisk som forsørgeren, medens 
kvinden passede hjemmet og børnene.

Kirkens magt baserede sig tidligere på at kontrollere almuen og ved at udpege kvinderne 
som mandens underlegne fik de en naturlig allieret. Derfor blev kvinderne de egentlige 
bærere af arvesynden. Urene som de var ved menstruation og udlagt som hekse hvis de 
blev lidt for dygtige. 

Samfundsudviklingen har i vidt omfang undergravet disse mønstre og en deraf følgende 
forandring af kønsrollerne har været uundgåelig.

Efter 40 års kvindekamp er nutidens kvinder ved at tage sin del af magten i samfundet.

Udover at dominere i ægteskabet, styre familien og børnene, er de nu også på arbejds-
markedet ved at erobre mændenes traditionelle magtbastioner.

Det kan derfor ikke undre at kvinderne har udfordret mandens seksuelle dominans.

Hvad der kan undre er at moderne kloge og frygtløse kvinder har ventet så længe. At de i 
al den tid har ligget under for brutale magtmænd som Harvey Weinstein – ”quod  demon 
uiuus fuerat” – ”djævelen inkarneret”.

Hvis teorien om at homo sapiens feminine udgave har udviklet permanent synlige bryster 
på grund af (mandlig) seksuel selektion – er hulemanden Harvey, via sin primitive reptile 
hjernestamme, et let og ivrigt offer for ivrige kvindelige  skuespilleres karriereplaner.

Mænd er nemlig beviseligt og gennemsnitligt mindre begavede end kvinder.

Hvad Eva burde have regnet ud for lang tid siden var, at dreje magtforholdet 180 grader, 
og forstå at zebraer i antal hurtigt kan gøre det af med én løve.
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Jeg har derfor malet værket ”The art of NOT being afraid of a cucumber” for at minde om 
at agurker ikke er farlige.

THE ART OF NOT BEING AFRAID OF A CUCUMBER

FRANK WOOD


