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JEAN RENÉ GAUGUIN (1881-1961)
DANSENDE MAND, 1915/1918
SØLV

H: 22,7 CM

Jean René Gauguin var uddannet snedker, men hans rejselyst,
videbegær og store interesse for billedhuggerkunst førte til en anden
livsvej for den dengang 30-årige kunstner, der i 1911 debuterede på
Den Frie Udstilling med en række figurer og farvelagte relieffer i træ.
Det kunstneriske gennembrud kom nogle år senere – i 1915 – på
kunstnersammenslutningen Grønningens første udstilling. Hér
udstillede Gauguin en for samtiden ejendommelig samling statuetter,
som bl.a. forestillede kentaurer, jockeyer samt groteske dansemænd,
deriblandt Dansende mand, støbt i bronze.

Den langlemmede figur viser til fulde, hvordan Gauguin allerede
tidligt i sin karriere havde en enestående evne til at skildre en figur i
bevægelse. Dansende mand ses nemlig i en højst energisk bevægelse,
hvor det ene ben er højt løftet, ligesom armene, hvoraf den ene næsten
synes at være ude af led. Dertil kommer det aflange hoved og det
forvrængede ansigt med den åbne mund, som tangerer det groteske.



Gennem sin lange, kunstneriske karriere viste Gauguin en lyst til at
eksperimentere med forskellige materialer. I begyndelsen arbejdede
han med særligt træ og bronze, men efterhånden helligede han sig det
bløde, formbare ler. I 1923 begyndte han at arbejde på
porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl – først som løst tilknyttet,
derefter som fastansat kunstner, der fortrinsvis arbejdede med unika. I
leret formede han først og fremmest figurgrupper, dyr og
fabelvæsener, der vrider, drejer, slynger og strækker sig ud i ekstreme
positurer, f.eks. hovedværket Havmand og Havfrue fra 1928.1

Den statuette, som er i Davids Samlings eje, er støbt i sølv i 1918,
hvor Gauguin havde sin første separatudstilling i Dansk Kunsthandel –
et galleri i København, der var blevet skabt på initiativ af
kunstsamleren Johannes Rump i 1917. Gauguin var en af de få
kunstnere, som blev fast tilknyttet Dansk Kunsthandel frem til dens
formelle opløsning i 1932.2 Desværre vides det ikke, hvornår C.L.
David erhvervede Dansende mand.

1 Jean René Gauguin, springvandsgruppe Havmand og havfrue, 1928,
Ordupgaard.

2 Joachim Meyer: ”Johannes Rump som kunsthandler – historien om Dansk
Kunsthandel (1917-19)” i Lennart Gottlieb (red.): Portræt af en samler, Statens
Museum for Kunst, København 1994, s. 50.
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