
Af LISBETH BONDE

I 
 Utzon Center i Aalborg kan 
man se en udstilling med 
den amerikanske kunstner 
og arkitekt Michael Singer (f. 
1945). Her kan man studere 
enkelte af hans skulpturer i sten 

og træ, papirarbejder samt dokumentatio-
ner af hans mange, højst forskelligartede 
arkitektoniske projekter og havearkitektur 
– realiserede som ikke-realiserede. Hans 
kunst slutter sig lydhørt til omgivelserne 
og vil ikke gøre sig til. De vil tværtimod 
få mennesker til at føle sig bedre tilpas og 
fungerer nærmest som parallel-universer, 
der danner en umærkelig overgang til de-
res omgivelser. Udstillingen vises i Jørn Ut-
zons arkitektur, der er en kongenial ramme 
om Singers skulpturer og papirarbejder: 
Museet er skabt i samme ånd som Singers 
værker: Også Utzon arbejdede stedsspeci-
fikt og respekterede den omgivende natur. 
Så lydhøre er Utzons huse over for deres 
omgivelser, at de fremhæver stedernes 
særlige ånd – deres genius loci – og gør dem 
smukkere. Og så vælder lyset ind. Det er 
en ren wellness-arkitektur.

Michael Singers værker bliver til i en 
lang, associativ fødekæde: Fra det ene 
værk til det næste føres elementer videre og 
transformeres til nye værker. Hans tegnin-
ger er spontant-abstrakte, men mimer ikke 
desto mindre naturens groende princip-
per, dvs. konvekse, konkave og cirkulære 
former. 

– I fire årtier har du foruden din egen 
kunst været optaget af arkitektur, infrastruk-
tur, landart, design og landskabsarkitektur. 
Du begyndte at interessere dig for arkitektur 
i 1987, da du underviste unge arkitektstude-
rende på MIT? Hvad var det, der skete dér?

»Mødet med de unge arkitektstuderende 
åbnede en helt ny verden for mig. Hvis du 
havde spurgt mig året før, om jeg nogen-
sinde ville bygge en skulpturvæg ved en 
flodsti, så var svaret nej, aldrig i livet! Men 
oplevelsen af arkitektur gav mig tillid til, 
at jeg kunne beskæftige mig med noget 
stort og vigtigt uden for kunstverdenen. 
Mit hidtidige mål om via kunsten at gøre 
os mere opmærksomme på verden, ikke 
på kunsten, blev nu endnu mere aktuelt. 
Nogle af mine studerende kom til mit 
atelier i Vermont og begyndte at arbejde 
sammen med mig. De hjalp mig med 
at ’oversætte’ sproget, så jeg kunne forstå 
og tale med planlæggere, økonomer og 
ingeniører, da vi skulle bygge Grand Rapid 
Riverwalk i Michigan (1988-93), der blev 
vores første projekt. De beskyttede mig og 
sørgede for, at mine ideer blev til virkelig-
hed. Man ser jo så ofte, at arkitekter og 
designere bliver rendt over ende af bygher-
rerne. Til sidst kan de slet ikke genkende 
deres oprindelige projekt. Jeg er derimod 
som troldmanden fra Oz, der gemmer 
sig bag gardinet, mens de unge arkitekter 
forhandler realiteter med bygherren. De 
siger: ’Michael Singer vil ikke bifalde dette 
eller hint’, og så må bygherren ofte tænke 
sig om en ekstra gang. Fra da af har vi ar-
bejdet sammen som et team, og vi har fået 
vores vilje næsten hver gang. Hvis noget 
skal ændres, må bygherren bevise, at han 
har nogle rigtig gode grunde til det, og så, 
ja, så ændrer vi det naturligvis. Men hvis 
det funktionelt eller økonomisk ikke giver 
mening – jamen så bakker vi ud. Fordelen 
ved at være en uafhængig kunstner i mod-
sætning til en arkitekt eller designer, der 
ofte er i lommen på en bygherre, er jo at 
man har mere magt, fordi man er fri. Jeg 
har ingen kontrakt og kan sige ting, som 
andre professionelle ikke tør sige.«

– Hvad er I i gang med lige nu?
»Vi er i gang med 15 projekter i mit 

atelier. De er individuelt meget forskel-
lige både i skala og i funktion. Det største 
er på 700 mio. dollar. Det er endnu på 
forhandlingsstadiet. Det er et kraftværk, 
som producerer energi på affald. I har 
kendt denne genbrugsteknologi i mange år 
i Europa, men det er det første genbrugs-
kraftværk i USA og bygges af Palm Beach 
County i Florida. Jeg er blevet inviteret til 
at planlægge det, fordi bygherren så mit 
genbrugsanlæg i Phoenix.«

– Som kunstner er du vel også en kæp i 
hjulet på vanetænkningen?

»Ja, sådan kan man godt sige det«, ler 
Michael Singer. »Vi forsøger hele tiden at 
finde nye løsninger. Hvis nogen kontakter 

Studio Singer vedrørende en opgave, så 
ved de, at de aldrig får en standardløsning. 
Vi begynder forfra hver eneste gang. Nu 
nævnte jeg lige før det største projekt, som 
vi har været involveret i. Men vi arbejder 
også i den lille skala. For eksempel har 
jeg netop løst en opgave for en tandlæge 
i Florida. Jeg er selv frygtelig bange for 
tandlæger. Denne dygtige, unge tand-
læge opsøgte mig og spurgte, om jeg ville 
samarbejde om indretningen? Jeg svarede, 
at jeg intet vidste om tandlægeteknologi, så 
den side af sagen måtte han have profes-
sionelle til at løse. Men jeg ville gerne stå 

for den følelsesmæssige indretning. Jeg 
kender jo fra mig selv, hvordan patienter 
med tandlægeskræk har det. Tandlæ-
ger er sådan nogle mærkelige, tvetydige 
personer. De har instrumenter til at give 
smerte, fordi de har magt over patienten, 
der jo sidder fastlåst i tandlægestolen. Men 
de helbreder jo også, så de gør også gode 
ting. Jeg tænkte: ’Hvordan skaber jeg en 
stemning, der får patienterne til at føle 
sig trygge?’ Der var tale om et meget lille 
budget – det er der altid i mine projekter. 

Hvor ville jeg dog gerne have sådan 
nogle kunder som for eksempel Frank 
Gehry, der nærmest har ubegrænsede 
midler til rådighed. Nå, men vi lavede 
en struktur, som samtidig holdt 
omkostningerne nede. Vi satte flere 
vinduer i bygningen, der lod en masse 
naturligt lys komme ind. Desuden åbnede 
vi rummene op, så man undgår små rum, 
der lukker sig om én. Det skaber angst. 
Vi anlagde haver med springvand ind 
imellem rummene. Her er der mange 
fugle og sommerfugle. Desuden byggede 
vi et vindue i loftet, så man kan ligge i 

tandlægestolen og følge skyernes drift hen 
over himlen, og samtidig ser man nogle 
tropiske planter, der er karakteristiske 
for Florida. Vi har også indrettet volierer 
med parakitter og andre tropiske fugle. Alt 
i alt har vi givet bygningen en 
aura af fred og harmoni, der beroliger.«
– Hvorledes opstod din interesse for naturen?

»Da jeg gik på Cornell University, som 
ligger fantastisk mellem søer i den nordlige 
del af staten New York, fik jeg som by-
menneske for alvor øjnene op for naturen. 
Jeg lejede endog en lille gård i nærheden af 
universitetet sammen med nogle af mine 
medstuderende. Da erkendte jeg, at jeg 
ikke ville vedblive med at være bymenne-
ske, og at min sympati ligger hos naturen.«

– Hvad giver naturen dig?
»Åh, Gud. Sikken et spørgsmål. Lad 

mig se, hvordan jeg kan besvare det. Jeg 
trives bedst i ensomhed. Selvfølgelig trives 
jeg også i sociale relationer. Men det er 
noget, jeg ønsker at vælge til. Derimod 
keder jeg mig aldrig, når jeg er i naturen. 
Naturen er så utrolig spændende – under-
tiden forekommer den mig helt abstrakt. 

Den giver mig energi, hvorimod jeg keder 
mig uendeligt, når jeg er i storbyen, som 
jeg kun opsøger, når jeg ikke kan undgå 
det – for eksempel i forbindelse med 
udstillinger eller faglige møder. Efter tre 
dage i storbyen bliver jeg vanvittig. Mange 
af mine venner har det lige omvendt. De 
bliver vanvittige af at opleve al den stilhed 
oppe hos mig. Naturen giver mig nogle 
meget stærke sansninger. 

I 35 år boede jeg året rundt i Vermont 
og elskede vintrene. Løb på ski hen over 
landskabet fra hytte til hytte og gik i seng, 
når solen gik ned ligesom en bjørn, der går 
i hi. Men for nogle år siden boede jeg en 
vinter i Florida, og det lavede om på det 
hele. Jeg mærkede varmen på min krop, og 
det endte med, at jeg købte et hus meget 
tæt på havet. Mit sociale liv udfolder sig 
nu dernede. Jeg bor i et meget specielt 
nabolag med huse fra 1930rne, hvilket er 
gammelt målt med Floridas alen. Der er 
utrolig smukt med høje træer. Nu har jeg 
også indrettet et atelier ikke så langt derfra. 
Nogle af mine medarbejdere er flyttet med 
mig derned. Det passer mig fortrinligt 
med denne dobbelttilværelse, og i Florida 
dyrker jeg havet.«

 Der er en lighed mellem nogle af dine 
arkitektoniske værker og dine skulpturer. 
Kan du fortælle, hvordan du arbejder, når 
du har arkitektkasketten på, og når du har 
kunstnerkasketten på?

»Det er det samme sprog, hvad enten jeg 
arbejder med huse eller skulpturer. Parker 
Huber huset (i Vermont, opført 1998-
2008, red.) er et ekko af mange af mine 
skulpturer. Også Phoenix-projektet (Solide 
Waste Transfer and Recycling Center, 
Phoenix, Arizona, opført 1989-93, red.) 
ligner mine skulpturer med den samme, 
typiske terrasse-eller trappeopbygning. 
Der er en direkte forbindelse mellem de to 
værkkategorier.«

– Ifølge Øystein Hjort, hvis artikel fra 
1980erne om din kunst nu er genoptrykt i 
den bog, som Else Marie Bukdahl har skrevet 
i anledning af udstillingen, så er dine værker 
direkte inspireret af naturen i Vermont.

»Ja, jorden i Vermont blev i sin tid 
dyrket af bønder, der efterhånden opgav at 
dyrke den og udvandrede mod vest. Det 
skyldtes, at der er så mange sten i jorden. 
De byggede stengærder af stenene, hvilket 
giver disse terrasse-lignende strukturer i det 
meget bakkede landskab. I dag vokser der 
skov overalt, men naturen er altså præget 
af denne fortidige, menneskelige aktivitet. 
Det er sandt, at denne kultur-natur har 
inspireret mig meget.« 

– Mange af dine bygninger har solceller 

og lukker mere dagslys ind end normalt. 
Hvordan kan man bygge huse i bæredygtig-
hedens navn?

»Det er en lang historie, men lad mig her 
fokusere på et enkelt aspekt: dagslyset. Det 
er både bedre og sundere for os fysisk end 
det elektriske lys, samtidig med at vi sparer 
energi ved at lukke det ind i husene. Fra 
mit 200 år gamle bondehus i Vermont kan 
man lære en masse, som man har glemt i 
den moderne tid, hvad angår lys og varme. 
De vidste nøjagtigt, hvordan man skulle 
placere huset dengang. Om vinteren, når 
solen står lavt, trænger lyset ind igennem 
hele huset fra den ene ende til den anden 
og oplyser det, samtidig med at det varmes 
op. Om sommeren, når solen står højt på 
himlen, skærmes huset fra solen på grund 
af taget, der er konstrueret med et over-
hæng, så der er dejligt køligt inden døre. 
Men i dag kan vi noget andet og mere, hvis 
vi tænker os om, og nutidens teknologi 
tillader os at konstruere huse, der er næsten 
gennemsigtige pga. udviklingen af højisole-
ret glas. Her I Danmark er I mestre i at 
åbne bygninger op ved anvendelsen af glas. 

I USA er der opstået en bevægelse, som 
kan kaldes ’tilbage til fremtiden’, hvor vi 
lærer af fortidens dyder. Bl.a. er der mange, 
der dyrker grøntsager lokalt. I stedet for at 
fragte dem rundt om den halve eller hele 
klode, kan man dyrke grøntsager hydro-
ponisk i vand med organisk gødning. 
Det breder sig for øjeblikket i USA. Vi vil 
kombinere den tekniske kunnen med den 
sensibilitet, de havde i gamle dage. Unge 
mennesker, der for eksempel har taget en 
grad i filosofi eller lingvistik, dyrker nu 
med stor iver deres urbane køkkenhaver på 
altaner og tagterrasser inde i storbyerne.«

I 1960erne og 70erne bidrog Michael 
Singer sammen med bl.a. den seks år ældre 
billedhugger Richard Serra til at gøre op 
med den i tiden fremherskende minimalis-
me, som med kunstnere som Carl Andre, 
Donald Judd m.fl. i front forfægtede en 
objektiv, depersonaliseret skulptur, der så 
ud til at være fremstillet på samlebånd. 
Serra arbejdede med tungere materialer 
som bly- og jernplader og beregnede sig 
frem til, hvordan de kunne holdes på plads 
ved hjælp af deres egenvægt og den vinkel, 
som de dannede imod hinanden, mens 
Singer prioriterede den nære dialog med 
naturen, processen, balancen og det steds-
specifikke. Under sin uddannelse deltog 
han i den amerikanske performance-pio-
ner Allan Kaprows (1927-2006) perfor-
mance Household, der betonede omgivel-
sernes og øjeblikkets betydning for værkets 
tilblivelse, hvilket uden tvivl påvirkede 
Singer i hans videre udvikling. 

Singers Louisiana-skulptur Cloud Hand 
Ritual Series 80/81, som mig bekendt 
er det eneste værk af kunstneren i en 
dansk samling, er mere skrøbelig end de 
traditionelle skulpturer, som samler sig i en 
masse af bronze, granit eller marmor. Der 
er luft imellem elementerne, og ligesom i 
digtekunsten, hvor læseren umiddelbart 
kan flytte ind i det digtende jeg’s univers 
og optage en samtale med denne, kan 
iagttageren se sig selv i Singers skulpturelle 
scenarier. Eller med Øystein Hjorts ord 
– det var Hjort der sammen med Louisia-
nas stifter, Knud W. Jensen, bragte værket 
til Louisiana i sin tid – så er Cloud Hand 
Ritual Series 80/81’ »en kompleks verden, 
men en verden hvor alle elementer er bragt 
i harmoni med hinanden. Stenen svæver, 
let som en sky. Stavene udmåler i deres 
samspil med stenen nogle dimensioner, 
som ikke kan eller skal fastholdes. Enklest 
anskuet er denne struktur en studie i 
balance og ligevægt, en harmonisering af 
formelle elementer og materialer – træ og 
sten – som er væsensfremmmed.« 

Lad mig fortsætte: Et vindpust eller en 
uforsigtig bevægelse fra en museumsgæst 
synes at være tilstrækkeligt til at bringe 
det i uorden, ja, til at omkalfatre hele 
strukturen, ligesom det skete i virkelig-
hedens Haiti forrige år, hvor et jordskælv 
lagde størsteparten af husene i ruiner. Den 
sammenfletter natur og kultur, den er en 
refleksion over sine egne virkemidler – træ 
og sten – og den er samtidig en genska-
belse af et landskab. Lad os håbe, at værket 
snart kommer frem fra magasinerne i 
Humlebæk, men inden det sker, kan man 
tage en tur til Aalborg og få en fin intro-
duktion til Singers kloge og lydhøre kunst 
og arkitektur.

Michael Singer: Genfortryllelsen af naturen 
og byrummet. Utzon Center. Til den 30. 
oktober. Else Marie Bukdahl (forfatter og 
udstillingens initiativtager og kurator): Re-
enchantment of Nature and Urban Space, 
110 s., illustreret, udgivet af Utzon Center. 
www.utzoncenter.dk for mere info om 
udstillingen og seminaret. Udstillingen vises 
fra november til december 2011 i Dansk 
Arkitektur Center i København.

Interview. Haver, huse, kraftværker og infrastruktur, men først og fremmest kunst, der relaterer sig til naturen. Den amerikanske billedkunstner og arkitekt Michael Singer gæster 
Danmark. Hans værker føjer sig lydhørt ind i omgivelserne og poder dem med skønhed. De kan opleves i Utzon Center i Aalborg.

Troldmanden fra Oz

Michael Singer er født i 1945 i 
New York, hvor han voksede op. Han 
er uddannet på Cornell University 
i staten New York i 1963-67. Hans 
separat- og gruppeudstillinger fylder 
seks spalter, den første, der skød 
hans internationale karriere i gang var 
en separatudstilling på Guggenheim 
Museum, NY, i 1984. Den udstilling 
så Louisianas grundlægger, Knud 
W. Jensen, der købte værket Cloud 
Hand Ritual Series 80/81 til 
Louisianas samling. Singer er blevet 
hædret talrige gange, er bl.a. blevet 
præmieret fire gange af National 
Endownment for the Arts (svarer til 
Statens Kunstfond) og har modtaget 
Boston Society of Architechts Award 
samt Simon Guggenheim Fellowship 
Award. Han har bl.a. undervist i 
arkitektur på MIT, Harvard, Rhode 
Island School of Design og er nu 
tilknyttet Florida Atlantic University.

Michael Singer: Rituelle serier. Genfortællinger. 1999-2010. Kunstnerens samling. 

Michael Singer: Atriumgård. Becton 
Dickinson Corporation. 1986. New 
Jersey. 

Michael Singer: Contemplativ have og skjul. 1990 – La Jolia, Californien. 
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