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Maiken Bent
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Hvor: Gl. Holtegaard, Attemosevej 170, Holte. 
Hvornår: Tirsdage-søndage 12-17, torsdage  
tillige til 20. Til 2. juli.

Af  Torben Weirup  tow@berlingske.dk

L
øsøre kalder man inventar, husgeråd, 
møbler og den slags. Flytbare genstan-
de der kan befolke et rum – og ved at 
blive placeret i rum giver stedet stem-
ning og karakter. Vi indretter os, så 

hjemmet også afspejler dem, vi synes, vi er. 
Løsøre er også navnet på Maiken Bents fa-

scinerende udstilling i Gl. Holtegaards smuk-
ke baroklokaler.

Maiken Bents udstilling ligger i forlængelse 
af to tidligere soloudstillinger og en gruppe-
udstilling, hvor udstillingsstedet har sat sig 
for at undersøge, om dele af samtidskunsten 
kan sige at spejle sig i barokken i 1600-tallet.

Som vores tid var også 1600-tallets Holland 
en fremgangsrig blandingstid. Dengang kol-
lapsede økonomien, fordi det gik galt med spe-
kulation i tulipanmarkedet. Vi har været igen-
nem en inanskrise, og i hvert fald ifølge nog-
le iagttagere er der mangt og meget, der kan 
gå galt i den nærmeste fremtid. Det mentale 
klima i samfundet afspejles selvfølgelig også 
i billedkunsten. I barokken var idealet – meget 
kort – den overdådige udsmykning grænsende 
til det vulgære. Maiken Bent har et afsæt i beg-
ge dele. Nogle markant mønstrede tapeter as-
socierer til dametasker af den mere spektaku-
lært udseende slags, der alt andet end subtilt 
signalerer rigdom.

Frydefuld gysen

Mange af skulpturerne har på samme vis en 
forførende udstråling, og så er de for så vidt 
bare skabt af ganske hverdagsagtige genstan-
de, som man inder i forretninger for lyst iskere 
eller hos isenkræmmeren. Iscenesættelsen 
kan – med kæder og stramt spændte remme 
og bælter, den punkæstetikagtige måde at sy 
genstande sammen på lede tanken hen på for-
skellige fetichistiske forestillinger, der vel kan 
siges – ligesom barokken – at være karakteri-
seret ved netop den overdådige og overdrevne 
iscenesættelse.

Men det er også et hjem af en slags, vi med 
udstillingen inviteres ind i. Florlette gardiner 
spærrer indblikket fra barokhaven – og det er, 
som om husets beboere har bygget et hjem 
baseret på behov og fantasier.

Andre kunstnere har også arbejdet med 
total installationer forestillende boligens rum, 
hvor pointen ofte har været, at hvor man skul-
le være mest tryg, er der mest farligt at ophol-
de sig. Sådan er det ikke rigtigt i Maiken Bents 
iscenesættelse af udstillingsrummene som 
soveværelse, spisestue, arbejdsværelse, gal-
leri, kabinetter osv. Gl. Holtegaard bruger i 
udstillingsstedets egen introduktion udtryk-
ket »visuelt slik« om oplevelsen, og det ligger 
også ligefor. Udstillingens mere eller mindre 
møbelassocierende genstande synes at kred-
se om sanselighed og begær – men også om 
glæden med materialesammenstillinger og 
ved den håndværksmæssige udførelse af skulp-
turerne.

Bortset fra nogle få galleripræsentationer 
og en større ophængning i Den Frie for et par 
år siden er det ikke meget, Maiken Bent har 
udstillet herhjemme. Så meget mere prisvær-
digt er det, at Gl. Holtegaard har inviteret hen-
de til at folde vingerne ud, for Maiken Bent har 
et enormt potentiale. 

Udsnit af Maiken Bents 
udstilling med udsigt til 
Gl. Holtegaards barok- 
have. Indendøre har 
Maiken Bent indrettet 
udstillingsrummene 
med genstande, der kan 
lede tanken hen på et 
hjem og blandt andet 
rummer fortællinger 
om stedets historie. 
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