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Nearly now

 30. januar 2021, Kunstavisen, Sektion 1, Side 26, Inger S. Rasmussen isr@webspeed.dk..., 420 ord, Id: e819b0e1

Kunstfotografen Trine Søndergaard er på vej til Gl. Holtegård.

Hun har i et år fotograferet i barokhaven (f. eks. æbler), og på museet (f. eks.
interiører og lokale egnsdragter fra tiden for museets opførelse) og kredser i sine
stilfærdige, o�e lidt melankolske og blide skildringer af kvinder (nakker og
hovedtøj), døre og vinduer i lys og mørke, æbler, fra solmodne til forrådnede -om
temaer fra sin Euvre i øvrigt: noget med tid, sted, historie og identitet.

En bunke indtørrede, ikke længere spiselige æbler bliver til en dæmpet skildring af,
hvad der er - og hvad der var. Hun udtaler i et interview, der kan findes på museets
hjemmeside, at hun interesserer sig for den tid, der går mellem skønhed og forfald
og spørger, hvorfor det ene værdsættes mere end det andet? Og hvornår starter
egentlig den proces? Det gælder æblet - men det gælder også kvinder, der ældes.
Hvem er de, når de bliver grå, hvem er de, når de kigger i et spejl og ser tomhed -
eller i hvert fald ikke den, de var! Hendes kvindeportrætter er spændende - de vises
sjældent en face, nakken eller profilen foretrækkes, med eller uden hovedtøj. At
hun finder inspiration i både W. Hammershøi og den hollandske J.

Vermehr er tydeligt. Hun kalder dem " rigtige kunstnere", fordi de står foran et
lærred og maler - og hun opfatter det som mere rigtigt end hendes valg af kunstart,
hvor kameraet og linsen hele tiden kommer mellem motiv og kunstner. Men hvor
man samtidig er sammen med den eller det iagttagne i et nu, og så hævder hun, at
det bliver mindre ensomt.

Trine Søndergaard er dygtig og har da også o�e udstillet de sidste 15 år i udog
indland. Hun fremhæves for at kunne ophæve rummet mellem før og nu. Hendes
interiørbilleder fanger det Hammershøi-ske lys, de lange linier og det grafiske
udtryk. Der er mange skjulte farver hos Hammershøi, selv om helhedsindtrykket
altid er det grå/ sorte, fanget i et bestemt lys - det er der også her. Hendes stilleben
med de runkne, grå-sorte eller rustfarvede æbler står stærkt og enkelt. Værket
kaldes " Borgherre", for det hedder æblesorten i barokhaven! Nakke-og
hovedtøjsbillederne har hun især fundet inspiration til hos hollandske J. Vermeer.
Nearly now. Hun forbinder to fjerne tider, to aldre med hinanden, gør dem lige
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gyldige, den tidsmæssige forskydning bliver ligegyldig. Jeg glæder mig til åbningen
af den udstilling og til de sansninger, der må følge med i tilstedeværelsen, foran
værkerne.

Gl. Holtegaard er pt lukket og åbningen af udstillingen er derfor foreløbig udskudt
til 7. februar - 5. april.

Trine Søndergaard -Borgherre, 2019-2020.
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