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5 stjerner
AF MAI MISFELDT
kultur@k.dk

Den barokke lystejendom 
med tilhørende haveanlæg 
Gl. Holtegaard blev opført i 
1756 af arkitekten Lauritz de 
Thurah. Det var et af hans 
sidste projekter, og han nåe-
de ikke at bo der længe. Ba-
rok kommer fra portugisisk 
og betyder uregelmæssigt 
formet perle. Barokkens arki-
tektur og havekunst er på en 
og samme tid både regel-
mæssig med sin forkærlighed 
for symmetri og spejlinger og 
uregelmæssig i sin kærlighed 
til det opulente og snirklen-
de.

På Gl. Holtegaard har man 
gennem længere tid bedt de 
udstillende kunstnere om at 
forholde sig til husets barok-
arkitektur og ditto havean-
læg, som der fra lere af rum-
mene er direkte udsyn til, i 
det omfang, det gav mening 
for dem. Sidste forsommer la-
vede Astrid Svangren en vid-
underlig poetisk udstilling, 
hvor det var, som havde alf-
kongerne holdt fest i rumme-
ne og forhekset havens 
springvand, så de foldede sig 
ud i lilla kulører. 

Nu, et år eter, er det den 
svenske maler Anna Bjerger, 
der er inviteret til at spille 
med. Det gør hun helt formi-
dabelt. Hendes medie er 
(med få undtagelser) maleri-
et, og det bliver på sin plads 
på væggene i modsætning til 
eksempelvis Svangrens in-
stallationer. Men hendes ev-
ne til at danne fortælling og 
vække rummene til live igen 
er ikke mindre. Anna Bjerger 
er født i 1973, uddannet og 
gennem mange år bosidden-
de i London, nu bosat i en 
sydsvensk skov. På Louisiana 
Channel ligger der en in lille 
ilm om hende.

Udstillingen spejler sig i 
husets midterakse, hvor Bjer-
ger går ud over maleriets 
ramme og har placeret en 
gruppe svulmende bordlam-
per på gulvet. Hvor barokken 
i sin tid legede med at mar-
morere overlader, så billige 
overlader kunne opløtes til 
klassikkens fornemhed, har 
Bjerger hentet ådringsteknik-
ken, der især var populær i 
nationalromantikken sidst i 
1800-tallet, frem, og givet 
lamperne en ordentlig om-
gang. Deres samlende igur 
får modsvar lige udenfor, 
hvor man ser en stor forsam-
ling tarvelige havestole mar-
moreret i nye farver og spredt 
ud over området. 

Fra begge sider af dette 

rum, hvor barok og national-
romantik trækker og elastik, 
lys og skygge brydes, folder 
udstillingen sig ud i to for-
skellige maleriske rejser. En 
rejse mod daggry og en rejse 
mod nat. I alt er der 20 små 
billeder på 30 x 40 centimeter 
og ire store værker på 150 x 
304 centimeter.

De små malerier er billeder 
af ting og kropsdetaljer. Me-
get konkrete genstande fra 
verden, som på en og samme 
tid er det, de er, og samtidig 
dels lægger sig ind i en mulig 
større fortælling, dels har de-
res eget symbolske niveau. 

Bjerger maler på alumini-
um, ikke lærred, og man for-
nemmer, at hun maler sine 
billeder i ”ét take”. De er på 
en gang faste og lydende, 
motivet fastholdt i en intens 

proces. De er realistiske, igu-
rative, men aldrig så perfek-
te, at man ikke ser maleriet 
og det lidt skrammede i dem. 
Bjerger bruger fotograier 
fundet i blade og bøger som 
forlæg. På udstillingen her er 
det mest signiikant i bille-
derne af kropsdele, som kvin-
deansigtet med de ultratykke 
øjenfrynser, der stirrer frem 
mellem lilla lagner og ligner 
noget fra en gammel ilm, og 
senere på atenen den slappe 
hånd, der holder en cigaret, 
hvorpå asken har vokset sig 
dryppenær lang. 

Det er banalt enkelt og 
samtidig potentielt kom-
plekst. En ost, der ligner et 
stykke marmor, en undulat 
på sort baggrund, et par lig-
blege ankler og fødder, dun-
kelt svulne appelsiner, en 
lampe, der ligner en træt 

tampon, en skjorte, der hæn-
ger som et spøgelse eller et 
ligklæde. Det emmer af fra-
vær midt i det manifeste nær-
vær. 

Går man den ene vej, bevæ-
ger man sig mod lyset og en-
der med svensk sprød birke-
skov og en solopgang i stort 
og frækt format, der både 
spiller på Willumsen og 
Munch. Går man den anden 
vej, bliver de små malerier 
mere natteagtigt ladede, og 
man ender over for en foruro-
ligende mørk skov, hvor land-
skabet er næsten lydende, 
og det maleri, som stadig sid-
der på min nethinde: solned-
gangen, som på en gang er en 
kærlig pastiche over det nati-
onalromantiske landskab, 
komplet med to små stafage-
silhuetter og samtidig en sur-
realistisk, dystopisk vision 
om Atenlandets månekrater-
golde slette. 

”Dark Light/ Mørkt lys” på 
Gl. Holtegaard (titlen kom-
mer også af, at lere malerier 
er skabt på mørk baggrund, 
som barokkens malere ynde-
de) er en bevægende udstil-
ling. Man kan stå længe i 
samvær med hvert enkelt 
værks gåde, og man kan følge 
rækken af de ukurante per-
ler, der danner deres egne 
fortællinger på rejsen mod ly-
set og rejsen mod mørket.     J

Anna Bjerger. Dark Light. Gl. 
Holtegaard, Holte. Vises til den 
12. juli.

Her kan man stå længe i samvær med  
hvert enkelt værks gåde
Har man savnet det helt særlige nærvær, som man kan få i mødet med maleriet, så er det om at komme af sted til Gl. Holtegaard. Her kan man møde  
svenske Anna Bjerger, som er en rent ud sagt fabelagtig maler

2Bjerger bruger fotografier 
fundet i blade og bøger som 
forlæg. På udstillingen her 
er det mest signifikant i bil-
lederne af kropsdele, som 
kvindeansigtet med de 
ultratykke øjenfrynser, der 
stirrer frem mellem lilla lag-
ner og ligner noget fra en 
gammel film. – Foto: Anders 
Sune Berg.

2Solnedgangen er på én 
gang en kærlig pastiche 
over det nationalromanti-
ske landskab, komplet med 
to små staffage-silhuetter 
og samtidig en surrealistisk, 
dystopisk vision om 
Aftenlandets månekrater-
golde slette. – Foto: David 
Stjernholm.

udstilling
3 stjerner
AF CLAUS GRYMER
kultur@k.dk

Jeg undrede mig, da jeg læ-
ste, at Museet for Religiøs 
Kunst i Lemvig ville vise en 
udstilling med ”Kunst fra 
Grænselandet”. Kunne det 
virkelig være en opgave for 
dette museum? Jeg spørger 
fortsat eter at have set udstil-
lingen.

Ganske vist byder den på 
glimrende værker af betydeli-
ge kunstnere som eksempel-
vis C.W. Eckersberg og blandt 
de nulevende Claus Carsten-
sen. Så niveauet for de enkel-
te bidrag er der ikke noget i 
vejen med. Men det er der så 
til gengæld med helheden. 
For den manglende eller i 
hvert fald difuse helhed. Det 

eneste de 27 deltagende 
kunstnere, der tidsmæssigt 
spænder over mere end 300 
år, stort set har tilfælles er, at 
de enten er født i eller har 
været aktive enten i Sønder-
jylland eller i de gamle her-
tugdømmer Slesvig og Hol-
sten. Hverken med hensyn til 
motiver eller stil er der indly-
sende forbindelseslinjer mel-
lem dem. 

De viste værker, der er ud-
lånt af Kunstmuseet Brund-
lund Slot i Aabenraa, er valgt 
på baggrund af særlig op-
mærksomhed over for det re-
ligiøse og det eksistentielle. 
Og udstillingen er – som det 
formuleres i museets presse-
meddelse – ”løst bygget op 
omkring temaer som mytolo-
gi, døden, landskaber og 
overgange. Overgange mel-
lem liv og død og mellem lut 
og vand, eller mellem det der 
er, og det der ikke er”. På den 

måde søges grænselandste-
maet almengjort. For så vidt 
udmærket – men ikke nok til 
at sikre udstillingen en over-
ordnet relevans. 

Men som allerede antydet: 
Ved mødet med lere af de en-
kelte værker er der ine ople-
velser at hente. Dette gælder i 
høj grad det udaterede ”På 
vej til atengudstjeneste” af 
Jeppe Madsen Ohlsen (1891-
1948). Billedet med dets sær-
egne, intense stemning viser 
nogle skarpt stiliserede kvin-
der uden individuelle træk 
på vej mod indgangen til 
Brødremenighedens Kirke i 
Christiansfeld. De dæmpede 
farver står i kontrast til den 
orange atenhimmel. Og net-
op det himmelske er et cen-
tralt tema, det som alt på bil-
ledet peger op imod. 

Døden har en central rolle 
hos denne kunstner, således 

også i et billede fra kirkegår-
den i Christiansfeld, skildret i 
et stemningsskabende og ik-
ke spor romantisk måneskin. 
Dødningesmåneskin. Over-
gangen til døden – sandsyn-
ligvis selve dødsøjeblikket – 
beskrives stærkt, næsten ma-
kabert og under alle omstæn-
digheder særdeles nærvæ-
rende af Nikolaus Wehding 
(1932-2018) i et værk fra 1987, 
fremstillet i bemalet brændt 
ler. 

Morbidt til stede er døden i 
et billede fra 1968 af Willi 
Birckner (1941-1994) – ansig-
terne hos de forsamlede ved 
et billardbord er fastholdt 
sent i den proces, der skal en-
de med, at de bliver til krani-
er. Derfra er der langt til stil-
heden i ”En rose i Soldatens 
Knaphul” (1884) af O.D. Otte-
sen (1816-1892), malet til en 
velgørenhedsbasar for vete-
raner fra krigen i 1864 og på-

faldende ved, at soldatens 
ansigt ikke er abildet. Det 
skyldes, at alle soldater skal 
kunne identiicere sig med 
maleriet. 

Et højdepunkt på udstillin-
gen er et dramatisk korsfæ-
stelsesbillede i stærke farver, 
skabt omkring 1962 af nævn-
te Willi Birckner. I forgrun-
den en forvrænget Kristus, 
blottet i sin lidelse, i bag-
grunden sort tumult og over 
det hele en blodigt rød him-
mel. 

Det mest radikale forsøg 
på at frigøre overgangstema-
et fra en historisk kontekst 
er ”Borrowed Space” (lånt 
rum) udført i 2013 af Karin 
Lind (født 1969). Værket be-
står af to Kina-stole af Hans 
J. Wegner og et trægitter, 
hvor den nederste del er ud-
skåret i en halvcirkel. Stolen 
er destrueret – således at 
dens praktiske funktion er 

jernet. Og derved opstår et 
nyt rum i rummet, kun eksi-
sterende via sit fravær. Vær-
kets indhold er det, der ikke 
er. 

Med hensyn til inurlighed 
går ”prisen” til Mette Winc-
kelmann (født 1971) for et bil-
ledtæppe – der også er en 
tekstcollage – udført i 2013 
som en smilende, men ikke af 
den grund harmløs kommen-
tar til det sønderjyske kafe-
bord. Vi læser blandt andet 
om en bedstemor, der kunne 
drikke 22 kopper kafe. Og om 

en – synes ”man” – upassen-
de selvpromovering, der da 
også skydes ned: Hvad hjæl-

per det, at en værtinde ikke 
ville ”nøjes” med at servere 
ire lagkager, når den femte, 
der føjedes til, var så hård, at 
der – ifølge det nådeløse gæ-
stevid – skulle en økse til for 
at hugge den i stykker?

Den, der søger, skal inde: 
Jeg havde det bedst med 
”Kunst fra Grænselandet” – 
og fandt en del – når jeg ikke 
lod frustrationen over udstil-
lingens manglende sammen-
hæng ødelægge glæden over 
de mest udfordrende af de 
præsenterede værker.  J

Hvad skal grænselandet i Lemvig?
Manglende helhed, men gode enkeltoplevelser ved ny udstilling på Museet for Religiøs Kunst

2Et højdepunkt på udstil-
lingen er et dramatisk kors-
fæstelsesbillede i stærke 
farver, Willi Birckners 
”Kristus på korset”  
fra cirka 1962.  
– Foto: MSJ-Kunstmuseet 
Brundlund Slot.

Kunst fra Grænselandet. 
Museet for Religiøs Kunst i 
Lemvig. Museet er p.t. lukket, 
men udstillingen vises efter 
planen til den 7. juni. 


