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så meget i sin arbejdsproces, at 
man kunne blive i tvivl om hvor-
vidt han overhovedet var interes-
seret i skabe et værk, at gøre noget 
færdigt. Det var ikke resultatet 
men processen der optog ham. Så 
opslugt af denne proces var han, 
at den farvede hele hans eksi-
stens. I tilfældet Giacometti kan 
vi se hvordan impotens bliver til 
et omdrejningspunkt i skabelses-
processen. Ordet «potentialitet» 
bliver af Agamben brugt til at 
sammenføje den skabende kun-
nen med en ikke-kunnen.  «Kun 
den magt der er i stand til både 
potens og impotens, udgør den 
højeste magt.»24 Kan vi forstå den 
skabende handling ikke fra det 
færdige værks perspektiv, men fra 
den handling der er rettet mod 
sin egen uformåen? Hvad sker der 
når vi forsøger at forstå menne-
skets potentialer, ikke som det, 
der ender med et færdigt værk, 
men ud fra de kræfter der passe-
rer uden at munde ud i noget? 

Giacomettis skabende praksis 
kan bedst beskrives som en «fal-
dende bevægelse», som en gestus 
på grænsen mellem gøren og ikke-
gøren. Hver gang han handler er 
det som om han starter forfra. 
Han bevægede sig henimod noget, 
men ikke det vi ville kalde et fær-
digt værk. Ifølge Giacometti kan 
et værk ikke blive færdigt: «Det 
mislykkede er ligeså interessant 
som det der er lykkedes. Og hel-
ler end at udstille det sikreste bør 
man vælge det dårlige. Hvis dette 
holder, så holder det bedste sik-
kert også. Vælger man det der 
forekommer det bedste, er det kun 
en illusion. Det som er mindre 
godt og ikke holder ligger da gemt 
et eller andet sted, og eksisterer 
selvom om man ikke viser det. 
Ser man med stor opmærksom-
hed, ser man svagheden selv i det 
bedste. Altså burde man begynde 
længst nede.»25 

Når Giacometti skulpturerer, 
modellerer sine figurer, mestrer 
han ikke kun dette håndværk, 
mestringen inneholder også hans 
tøven, hans usikkerhed, hans fam-
len, det han ikke kan, det han ikke 
formår, men som banker på i alt 
hvad han gør, alt det han kæm-
per for, den kamp som aldrig kan 
vindes. Det han «mestrer» er ikke 
noget bestemt, ikke håndværket, 
men en måde at indlede en hand-
ling på, som bevæger sig fra et 
ubegrænset råderum og poten-
tiale til en tilstand af begrænset, 
regelbundet men præcis og eks-
plosiv potentialitet. 

Jeg er stødt på nogle bemær-
kelsesværdige udtalelser der 
synes at bekræfte denne særlige 
forbindelse mellem inspirationen, 
impotens og livsmåde. Hans ven 
Dupin skriver i forordet til Ecrits, 
at Giacometti var så speciel at da 
han døde, «forsvandt et enormt 
forråd af gestikker og ord som for 
altid gik tabt, brændt op».26 Under 
et af hans mange besøg i ateliet sa 
Genet en gang: «Måske af sympati 
har han antaget støvets farve.»27 
Og videre: «Hvis Giacometti 
kunne, ville han forvandle sig til 
støv, hvor ville han være lykke-
lig!”28 Støvets farve havde ikke 
kun lagt sig nedover tingene i ate-
lieret og Giacomettis egen krop, 
støvet og materiens farver var som 
et kort hvorigennem han så på 
tingene, måden han rørte ved tin-
gene, hans stemme, hans måde at 
ånde på. 

Lukrets sagde at sjælen ønsker 
at finde tilbage til legemet, til 
en porøs sammensat stoflighed. 
Giacometti var godt på vej. Han 
røg firs cigaretter om dagen men 
han kunne måske lige så godt have 
tygget på støvet der lå omkring 
ham. Han kunne ikke foretage sig 

noget uden at være kunstner! Når 
han ikke skulpturerede, skulptu-
rerede han. Når han ikke malede, 
malede han. Hans gestikker var 
der allerede. Han var på afstand af 
sig selv hvilende i sine gestikker, 
i sin måde at holde cigaretten på, 
måden at holde flere pensler på 
én gang, måden at drikke kaffe på 
mens han snakkede, måden han 
talte med sig selv på og ind imel-
lem måske til den der sad som 
model. 

Giacometti var ikke et middel 
til et mål, han var kun et mid-
del. Der var kun måder tilbage og 
kunst er måder, intet andet. Støvet, 
jorden, stemmen, åndedrættet, 
bevægelserne i den levende krop, 
der var altid flere kræfter på spil 
samtidigt. Giacomettis såkaldt 
«modne udtryk», de berømte 
tynde figurer siger alt om hans 
eget forhold til hans arbejdsme-
tode: At det handler om at «blive 
sig selv» i denne afstand, det som 
organiserer ens syn, og dermed 
hele ens eksistensmåde. Selv talte 
han også om ansigtets arkitektur, 
af linjer der forsøger at få hold på 
det som fordeler sig i det udtryk vi 
efterhånden genkender hos dette 
menneske og ikke et andet. 

Hvordan skal vi ellers beskrive 
den utrolige rytme der med sin 
egen hastighed hamrer gennem 
Giacomettis sidste skulptur, Lotar 
II (se illustration), som også er 
blevet kaldt den smukkeste, hvis 
ikke denne rytme kommer fra en 
særlig kraft til at se? Figuren er 
som hugget ud af Stampas bjerge 
(baghaven til Giacomettis føde-
by i det sydlige Schweitz), men 
det er Giacomettis langsomme 
konstruktion af blikket, det som 
organiserede hans taktile syn, der 
skabte dette særlige udtryk. 

Det var et langt livs opsparet 
livsmåder udlevet i et atelier der 
virkede som en forlængelse af 
hans egen krop. Det kunne kun 
ske over tid, og det opstod i for-
længelse af en særlig måde at leve 
på. Han kunne kun arbejde der 
og han opgav det aldrig selvom 
pladsen var trang og selvom alle 
hans venner sagde han måtte købe 
noget større til sig selv og sin kone 
Anette. 

Lytter man til James Lord, 
Yanaihara og Genet der alle 
besøgte Giacometti i hans ate-
lier over meget langt tidsstræk, 
fremstår atelieret som en rytme 
af stof og materialer. Man kunne 
næsten ingenting se. Sigtbarheden 
var simpelthen elendig, og ingen 
måtte gøre rent. Giacometti blev 
vred når Anette forsøgte at feje 
gulvet. Støvet, gipsen og leret var 
efterhånden blevet en del af øjet. 
Atelieret var stedet hvor verden 
var i færd med at blive til, den var 
virkelig. Atelieret virkede som et 
kort; stedet der med støv, farver, 
rustikke vægge, små rum, gips, 
ler, pensler, cigaretrøg pressede 
Giacometti i en bestemt retning 
i sit arbejde. Det var med til at 
organisere hans syn, som Genet 
skriver: 

«Dette atelier, der ligger i en 
stueetage, vil for øvrigt styrte sam-
men en af dagene. Det er af orm-
stukkent træ, af gråt støv, statu-
erne er af gips, snoren, blåret eller 
et stykke ståltråd stikker frem af 
dem, lærrederne er gråmalede, 
har for længst mistet den ro, de 
havde hos farvehandleren, alt er 
plettet og rebusagtigt, alt er skrø-
beligt og styrter snart sammen, alt 
stræber mod at gå i opløsning, alt 
flyder: og alt dette synes fastholdt 
i absolut virkelighed. […] I dette 
atelier er en mand langsomt ved 
at dø, ved at forbrænde og ved, for 
øjnene af os, at forvandle sig til 
gudinder.»29
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➜ Giacomettis atelier i Rue 
Hyppolyte Maindron i Paris. Foto: 
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