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kunst tema

Anna Bjerger. Dark Light.
Gl. Holtegaard, planlagt 12. maj til 12. juni
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J
eg kan næsten ikke forestille mig
noget mindre barokt end Sydsve-
rige. Småland, Skåne a la Rubens?
Dalarhest møder englebasser
med fede lår?  

Anna Bjerger (f. 1973) er imidlertid en
svensk kunstner bosiddende netop der, i
det sydlige svenske. Hun maler figurati-
ve malerier, og hun udstiller fra næste
uge i det netop barokke Nordsjælland,
på Gl. Holtegaard – det nydelige sted
med en særdeles friseret og symmetrisk
park, engang bolig, nu kunsthal for sam-
tidskunst. Og næsten altid med et op-
drag til de udstillende kunstnere om at
forholde sig til stedets barokhed. 

Også denne gang.
Bjergers barokshow, ’Dark Light’, er en

samling helt nye værker med olie på alu-
minium. En teknik, der giver en smørag-
tig letflydende, men ikke pløppet over-
flade – tynd og blød maling på det hårde
underlag.

Og her er frise efter frise med mindre
værker på højkant og fire større maleri-
er – de største Bjerger endnu har malet – i
landskabsformater på langs.

Men så er der alligevel noget syd-
svensk barokt på færde. Bjerger har kig-
get på den lokale folkebaroks tradition
for at bemale ellers billige materialer
med mønstre a la marmor og sjældne
træsorter. Pyntelamper, der står i kunst-
hallens smukkeste, mest centrale rum
som en lille bande af lysende nisser, er
bemalet, som var de drejet i træ.

Og hun har malet funky abstraktioner
over stenarter på billige havestole, der

kan flyttes rundt i parken, som sad man i
Jardin du Luxembourg i Paris.

Sekundet før asken falder
Men langt mere interessante er maleri-
erne. I dem er der en kølig afstand til be-
skueren. De vil ikke fortælle alt for tydeli-
ge historier. Og de orker kun modvilligt
at svare på opdragets baroktema.

Her er et lille maleri (værkerne har
samme dimensioner, 40cm x 30cm) af
en vase og et andet af appelsiner, der står
så skarpt, som var de lavet af den span-
ske barokmaler Francisco de Zurbarán.
Men så alligevel er især appelsinerne un-
derlige. Skæve. Mere mango end citrus.
Zurbarán var særligt i sine malerier af
opstillinger en uhyggeligt moderne ba-
rokmaler. Det giver mening for en maler
af i dag at kigge den vej.

Et andet sted er en hånd fanget med
en lang glød på en cigaret, sekundet før

asken falder. Og to siamesiske kattes øj-
ne lyser, som var de fanget i et blitzlys, li-
gesom en kvinde kigger ud under det,
der kunne være en dyne, eller hun er fan-
get, mens hun iklæder sig sin sweater.

Kunsthallens formidlingstekster på
væggene sammenstiller Bjerger med Jo-
hannes Vermeer og denne barokmalers
sanselighed. Jeg ville nok snarere tale
om Vermeers uovertrufne evne til at bru-
ge maleriet som et snapshot. Maleri,
som var, hvad fotografiet senere skulle
blive. For det er evident, at Anna Bjerger
også kigger derhen. På fotografiet. På
den måde fotografiet findes i moden og
ikke mindst på kunstnerkollegaer som
Ryan McGinley og Wolfgang Tillmans. 

Kitschet sensibilitet
Udstillingens malerier er cool, flotte og
sine steder uhøjtidelige, men de kæm-
per lidt med den noget domesticerede

ramme, de indgår i, i barokpalæet. Det er
en kamp mellem pænhed samt noget
groft og punket. Og det er lige ved at væ-
re pænheden, som vinder med sine ind-
rammede malerier på lige linjer. 

Der er noget meget tæmmet over den
måde, værkerne hænger. Særligt de sto-
re landskaber kunne trænge til en sjove-
re behandling i installeringen. 

De billeder flirter uanset allerede for-
friskende med en kitschet sensibilitet.
Særligt det store billede af to vandrende
i et lilla lidt space-agtigt landskab med
drama-skyer.

Det er en ufattelig svær balancegang
for maleriet i dag ikke at falde ned i pæn-
hedens og borgerlighedens kedsomme-
lige farvand. Helt derned falder Bjerger
ikke. Hendes udlægning af barokken er
heldigvis lige så skæv, som barokken i
sin egen tid selv kunne være moderne.
mathias.kryger@pol.dk

Gl. Holtegaard har brugt
coronapausen til at 
forberede en udstilling
med svenske Anna Bjergers
helt nye malerier, som en 
moderne, cool udgave af
barokken. De undslår sig 
lige akkurat pænhedens 
kedelige farvande. 

Mellem
pænhed og
noget cool
punket

KØLIGT. Det er
det barokke 
maleri, som Anna
Bjerger har
undersøgt til sin
udstilling i det
gamle barokpalæ
Gl. Holtegaard. 
Og hendes kølige
og moderne stil 
minder om den
spanske maler
Zurbaráns 
optillinger. Foto:
Anders Sune Berg
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