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Maleri, når det er bedst
Den svenske maler Anna Bjerger går i dialog med Gl. Holtegaards
barokarkitektur på glimrende udstilling.

Solopgang for fuld gul og orange skrue. Anna Bjerger: ”Shine”, 2020, 150 x 304 cm. Olie på aluminium. Foto: Anders
Sune Berg

TOM JØRGENSEN

     

KUNSTUDSTILLING
ANNA BJERGER. DARK LIGHT
GL. HOLTEGAARD
Attemosevej 170, Holte.
Til den 12. juli

Anna Bjerger gør præcis det samme, som da Peter Doig i 2015 fik Louisianas gæster til at
falde bagover: viser, hvad det er, maleriet kan. Viser, hvordan penselstrøg og mange lag af
maling i en fremragende kunstners hænder kan forvandle et i bund grund ordinært
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fotografisk forlæg til ren magi af stoflighed og vibrerende farvefornemmelser. Og efterlade
betragteren stum, paf og ramt i både mellemgulv og hjernebark.

Lyset og mørket, livet og døden

Var udstillingen på Louisiana en slags Peter Doig greatest hits, præsenterer Anna Bjerger
på Gl. Holtegaard en anderledes tematisk ophængning med udelukkende nye malerier.
Tagende som udgangspunkt udstillingsbygningens fornemme barokarkitektur med dertil
hørende park spiller hun på alle stilens tangenter: dynamikken, iscenesættelsen,
pragtudfoldelsen og dens konstante kredsen om de to hovedmodsætninger lys og mørke,
liv og død.

Blå bog

Anna Bjerger har således opdelt udstillingen i tre sektioner. En, der kredser om lyset, en,
der viser mørket, og en, der repræsenterer overgangsfasen mellem de to fundamentale
modpoler.

I begge yderrum viser hun to kæmpemalerier. Malerier, hvor hendes maleriske kunnen
kommer fuldt og tydeligt til sin ret og samtidig demonstrerer, hvor stor en rolle naturen
spiller for hende som klangbund og konstant inspiration.

Anna Bjerger er født i 1973 og uddannet på Central St. Martins School of Art and
Design i London og på the Royal College of Art ligeledes i London. Hun bor og
arbejder i Småland omgivet af natur.

Hun er bl.a. repræsenteret på Louisiana, Moderna Museet i Stockholm og på
Stedelijk Museum i Amsterdam. I Skandinavien er hun repræsenteret af Galleri Bo
Bjerggård og Galleri Magnus Karlsson.
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Birkeskoven er smuk, men føles samtidig påtrængende og intimiderende, fordi den smækkes lige op i synet på os. Anna
Bjerger: ”Pioneers”, 2020, 150 x 304 cm. Olie på aluminium. Foto: Anders Sune Berg

Skærende for øjnene

Hvad der er lige så tydeligt er, at lyset og mørket hos Anna Bjerger ikke er hinandens
absolutte modsætninger. I det lyse rum emmer skovbilledet ikke udelukkende af de
positive træk, man normalt forbinder med motivet. Det er tværtimod, som om de sølvhvide
birkestammer har noget intimiderende og klaustrofobisk over sig. Og hvis man med
solopgangsmotiver tænker på dansk guldalder og naturidyl, er Anna Bjergers orange og
skriggule maleri næsten skærende for øjnene. Samtidig med at begge malerier ubestrideligt
vækker ens æstetiske behag.

Solnedgang for fuld lilla og blå skrue. Anna Bjerger: ”Nightfall”, 2020, 150 x 304 cm. Olie på aluminium. Foto: Anders
Sune Berg
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Omvendt er der noget melankolsk og storladent over de to mørkemalerier: et
solnedgangsbillede med violette og dybblå toner og et natsort maleri, der ligner en hyldest
til Peter Doigs ”White Canoe” fra 1991. En hyldest, hvor Anna Bjerger sagtens kan stå på
sine egne ben. Og mere til.

Sygt udseende appelsiner

I ”mellemrummene” med mindre malerier udfoldes barokkunstens tematik i en moderne
udgave. Anna Bjerger viser os motiver, der traditionelt udtrykker liv/død og vanitas-
symbolik: en sommerfugl, et stearinlys og en julestjerne. På samme måde lades
tilsyneladende almindelige hverdagsobjekter med ildevarslende undertoner i barokkens
clairobscur-belysning: en spøgelsesagtig skjorte, en knokkelhånd med cigaret, sygt
udseende appelsiner og en alt andet end hyggelig Dalarhest.

Det er ikke en hyggelig Dalar-hest, Anna Bjerger viser os: ”Horse”, 2020, 30 x 40 cm. Olie på aluminium. Foto: Anders
Sune Berg

Et andet træk fra barokken, mindre velhavende bestilleres efterspørgsel efter imiteret
marmor og træ, genskaber Anna Bjerger ved at bemale lamper og stole, så de netop ser
marmor- og træagtige ud. Og helt igennem kunstige.
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Alle Anna Bjergers malerier har denne indbyggede dobbelthed af skønhed og uhygge, af
æstetisk velbehag og nagende uro, af lyst og ulyst og, i sidste ende, af lys og mørke.
Nøjagtigt det samme gælder for kunsthistoriens store malere – for Giotto og Masaccio, for
Rembrandt og Velázquez, Turner og Manet og for alle de rigtigt gode kunstnere i dag.


