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Fredag åbner Gl. 
Holtegaard en stor 
soloudstilling med 
den svenske maler 
Isaac Grünewald. 

UDSTILLING Den svenske 
maler Isaac Grünewald (1889-
1946) forargede og fascinere-
de i begyndelsen af 1900’tallet 
den svenske og danske offent-
lighed med sit farvestærke, 
moderne maleri, sin flambo-
yante livsstil og sin stålfaste 
tro på et nyt dekorativt og eks-
pressivt malerisk udtryk.

Det skriver Gl. Holtegaard 
om hovedpersonen i stedets 
udstilling, Hoved i rosa lys, fra 
3. marts til og med søndag 6. 
august, og fortsætter: 

Udstilling er en solopræsen-
tation af den svenske avantgar-

dekunstner, der dels demon-
strerer Grünewalds påvirk-
ning af læremesteren Matis-
ses farvemættede ekspressio-
nistiske kvaliteter, men også 
viser, hvordan Grünewald fin-
der sine egne veje i en skandi-
navisk modernisme, der end-
nu ikke er set i hans tid. Grü-
newald var en ener, og hans 
virke peger mod en ny nordisk 
retning af dekorativ ekspressi-
onisme, som fortjener at stå i 
egen ret.

Udstillingen sætter fokus på 
Grünewalds afgørende peri-
ode i 1910’erne og -20’erne, 
hvor han slår igennem inter-
nationalt. I disse år arbejder 
Grünewald eksperimenteren-
de, frit og legende og under-
søger samspillet mellem stær-
ke og klare farver – ofte kom-
plementærfarver. Naturalis-
mens regler om naturtro far-
ver, rum og perspektiver er 
ophævet til fordel for en eks-

pressionistisk dekorativ og 
fauvistisk farveleg, hvor en tro 
på originalitet i det kunstneri-
ske udtryk og på farven som en 
egen udtryksfuld kraft er i høj-
sædet.

Udstillingen viser et stort 
udvalg af kunstnerens maleri-
er med gennemgående temaer 
som storbyen, natur og land-
skaber, blomstermotiver samt 
selv- og venneportrætter.

Sigtet med udstillingen er 
at give plads til en toneangi-
vende svensk kunstner, der i 
høj grad satte kursen for den 
skandinaviske modernisme. 

Kort efter udstillingens 
åbning udgiver Gl. Holtegaard 
et katalog med tekst af Gl. Hol-
tegaards direktør Maria Gade-
gaard samt af kurator Mai 
Dengsøe. Udstillingen bliver 
desuden suppleret af et arran-
gementsprogram, der løben-
de offentliggøres på Gl. Holte-
gaards hjemmeside. fsp
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KONCERT Søllerød Jazzklub 
lover en jazzaften fyldt med 
sprudlende energi og et godt 
glimt i øjet, når weekenden  
får en swingende begyndelse 
af Løvdal/Windfeld Kvartet i 
cafeen på Kulturcenter Marie-

høj i Holte fredag 3. marts 
klokken 20.00

Det er de to stærke jazzpro-
filer, saxofonisten Jesper Løv-
dal og pianist, komponist og 
bigbandleder Kathrine Wind-
feld, som har samlet en kvar-

tet med deltagelse af bassisten 
Matthias Petri og trommesla-
geren Daniel Sommer.

Billetterne kan købes på 
Søllerød Jazzklubs hjemmesi-
de www.sollerodjazzklub.dk. 
 jesl

Stærke jazzprofiler spiller på Mariehøj


