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MALENE LANDGREEN 
GOODNESS GRACIOUS!

På Gl. Holtegaard kan man ikke undgå 
at mærke en ånd og en stemning fra 
en anden tid. Den kongelige hofarkitekt 
Lauritz de Thurahs private landssted, 
som han byggede midt i 1700tallet i 
nordisk senbarok stil, refererer med 
sit udtryk til hofkulturen på  Solkongens 
slot Versailles udenfor Paris. En aristo
kratisk kultur, hvor man festede og 
promenerede i barokhaven med pud
rede parykker, klædt i fuldfed silke og 
kostbar brokade.

I sin soloudstilling Goodness Gracious! 
tager den danske kunstner Malene Land
green med abstrakt maleri, skulptur og 
installation Gl. Holtegaard under kærlig 
behandling som det historiske sted, 
det er. Som et gammelt skib, der sejler 
gennem tiden og nu er ankommet til 
2022, hvor en del af, hvad det oprindeligt 
repræsenterede (fx maskulin magt og 
kontrol over naturen), bliver set på med 
nye blikke. Hvor tidligere tiders verdens
syn i det hele taget genovervejes. 

I Malene Landgreens udstilling er alting 
i bevægelse. Kunstneren indtager hele 
Gl. Holtegaards barokanlæg, fra udstil
lingsrummene inden døre til den mere 
end 30.000 m2 store barokhave, med en 
udstilling, hvor det flygtige og forander
lige er underliggende temaer. Og hvor 
Landgreen samtidig inviterer til et nyt 
perspektiv på barokhaven som scene 
for fester og forsamlinger. 

Vi møder kunstnerens værker i arkitek
turens krydsende akser. Dels i den 
hovedakse, der strækker sig ned gennem 
forpladsen, huset og haven. Dels i 
tværaksen, som hovedhuset og dets 
rumforløb markerer. Indenfor møder 
vi sanselige forløb af farver og former 
i et langt sammenhængende maleri. 
Udenfor på forpladsen og i barokhaven 
har Landgreen dækket op med tallerkner 
i mønstre og skulpturelle stabler som 
til en fest, der måske rummer en større 
mangfoldighed end på Thurahs tid. 
Kunstneren har også arrangeret en min
dre demonstration og forsamling med 
havens skulpturer, og endelig præsente
rer hun en helt ny og alternativ udsigt for 
enden af barokhavens hovedakse. 

Med humor og et subtilt kunstnerisk 
modsvar til stedets iscenesættelse af 
storhed og pragt skærper Landgreen 
vores opmærksomhed og sansning af 
omgivelserne; af farver, lys, linjer og 
akser, vinden og fuglelivet i haven, og 
måske fornemmer vi en sammenhæng 
mellem det abstrakte formsprog og det 
levede liv.
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OM MALENE 
LANDGREEN 

Malene Landgreens (f. 1962) kunst
neriske praksis har afsæt i en gren af 
maleriet, hvor farve, form, linje og 
rytme er i hovedsædet. Hendes værker 
trækker spor tilbage til det konkret 
abstrakte maleri, som vi kender det fra 
danske kunstnere som Paul Gadegaard, 
Ib Geertsen samt Poul og Aase Seidler 
Gernes i 195060erne. Man kan samti
dig spore et slægtsskab med fx ameri
kanske abstrakte ekspressionister som 
Mark Rothko og Helen Frankenthaler 
fra samme periode. 

I lighed med flere af de nævnte konkret 
abstrakte malere repræsenterer 
Landgreen et syn på abstraktion som et 
kunstnerisk sprog, der er forbundet ikke 
bare med rum, sansning og forestil
lingsevne, men også med et aktivistisk 
ønske om forandring af samfundet. Set i 
det lys er det måske ikke overraskende, 
at kunstneren som yngre var engageret 
i performance og gadeteater. 

Ud over mere traditionelt maleri på 
lærred arbejder Landgreen også med 
installationer, der ligger i forlængelse 
af maleriet. Fx maleri direkte på vægge 
og tekstilværker i stor skala. Malene 
Landgreen har mere end 75 offentlige 
og private kunstneriske udsmykninger 
bag sig. Og netop når det gælder steds
specifikke værker i stor skala, er hun 
blandt landets mest erfarne kunstnere. 
Gennem sit arbejde med udsmykninger 
har hun udviklet et særligt sensibelt blik 
for rum og skalaforhold foruden steders 

særlige historie, liv og rolle i samfundet. 
Faktorer Landgreen ofte inddrager og 
forholder sig til i denne type værker.

I Goodness Gracious! arbejder kunst
neren som noget nyt med fundne 
genstande i form af brugte tallerkner. 
Hun har dermed udvidet sit kunstneriske 
vokabular med skulpturelle værker.

Malene Landgreen er uddannet fra 
Det Kongelige Danske Kunstakademi i 
1994. Hun bor og arbejder i Berlin og 
København.
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CYCLIC DYNAMIC  
– EN SUITE
Maleri på lærred. Collage af bearbejdede tekstiler, mixed media

I AM A WINDOW,  
I AM A DOOR
Maleri på lærred. Collage af bearbejdede tekstiler, mixed media

A

Som i de fleste af Malene Landgreens værker, spiller farven en 
central rolle i Cyclic Dynamic – En Suite. Værket er et langstrakt 
malerisk forløb gennem fem af kunsthallens udstillingsrum, der 
netop ligger på én lang række (en suite).

Værket er sat sammen af en række lærreder, hvorpå kunstneren har 
fastgjort tynde stykker stof. Hvert stykke er systematisk foldet og der
efter dyppet i vandig akrylmaling. De organiske og halvtransparente 
farvefelter, der er opstået, er komponeret i dynamiske forløb, hvor 
 stofstykkerne mødes og overlapper hinanden på tværs af lærrederne. 

Felterne med farve fremstår på én gang geometriske og vildtvok
sende. Man kan få det indtryk, at de fortsat flyder ud på stoffet.  
Det er i det hele taget et ekspansivt univers Malene Landgreen 
folder ud. Maleriet kunne fortsætte uendeligt. Værket er præget 
af et system på den ene side og noget flydende og foranderligt på 
den anden: Lærredernes gentagne formater og arbejdsmetodens 
systematik får modspil af farvefelternes organiske form og det evigt 
varierende samspil mellem farver, strukturer og linjer.

I den del af værket, der hænger i kunsthallens centrale rum, adskiller 
udtrykket sig fra det øvrige. Tekstilerne hænger løst fra lærredet, 
og bag dem anes malede linjer og cirkelslag, der genfindes i barok
havens grundplan. Denne del har også en selvstændig titel: I am a 
Window, I am a Door.

Cyclic Dynamic – En Suite markerer en tværakse gennem udstillingen, 
men ved nærmere eftersyn vil man opdage, at maleriets sydlige 
ende hænger sammen med den nordlige. Værket samler sig dermed 
til et cyklisk forløb. 
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GIVE AND TAKE
Betonsokel, tallerkner, fuglefedtB

Værket Give and Take er sammensat af genbrugstallerkner og nyfor
tolker barokhaven som scene for fornemme selskaber. Her bliver 
der serveret for fuglene, der kan finde foder og fedt på en tallerken
skulptur. Festen har fået en anderledes inkluderende karakter.

Give and Take består dels af skulpturelle tallerkenstabler på forplad
sen foran hovedhuset og dels af en opdækning, hvor tallerknerne er 
lagt ud som på et bord i barokhavens lange græsfelter. Både skulptur 
og langbordsopdækning er placeret i hovedaksen midt ned gennem 
barokanlægget. 

Tallerknerne danner et mønster, der bedst fornemmes på afstand. 
Fx set fra trappen midt for hovedhuset på havesiden. Her træder de 
ud af deres genkendelighed som brugsgenstande og bliver til møn
sterforløb med cirkler, der forskyder sig. Helt i tråd med hvad man 
kan opleve i mange af Landgreens tidligere malerier. Når man går 
tæt på værket, bliver tallerknerne igen genkendelige, og man lægger 
mærke til deres varierende udtryk, der er forbundet med forskellige 
årtier, smags præferencer og samfundslag.
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PUTTIENE OG 
GUDERNES ANSIGTER 
OG MASKER
Gaze, maling, jerntråd, jernrør

C

I Puttiene og gudernes ansigter og masker har Malene Landgreen 
forsynet havens skulpturer (de buttede puttibørn og antikke guder) 
med abstrakte fortolkninger af demonstrationsskilte. Hvis man 
stiller sig sammen med skulpturerne, kan man måske forestille sig at 
være en flok forsamlet med et budskab, et krav om forandring, eller 
simpelthen at være med i en slags poetisk aktion.

Værket ligner ikke skilte i almindelig forstand. For enden af et jernrør 
har Landgreen spændt et stykke stof omkring en ring af jerntråd. 
Stoffet sidder stramt om ringen, mens kanterne derimod hænger løst 
og kan bevæge sig i vinden. 

Stoffet er indfarvet med maling med en metode, man bruger til 
såkaldt viklebatik (også kaldet tie dye), der kendes fra hjemme
farvning af tøj og tekstiler. Stoffet er først snøret sammen og 
derefter blevet dyppet i maling, så der opstår et farvet mønster 
med stråler ud fra midten.
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MEMBRAN FOR NYE 
UDSIGTER
Maleri på sejldug. Mixed media

D

Hovedaksen gennem haven skaber en udsigt, som det er meningen 
skal fortsætte videre ud i landskabet. Uendeligt udefter mod Gud 
og evigheden. 

Udsigten markerer en symbolsk forbindelseslinje mellem havens 
ejer og de guddommelige magter. En symbolik der kan genfindes i 
de mange barokhaver, der blev anlagt med inspiration fra Versailles 
slottet i Frankrig. Den berømte Ludvig 14.s arkitektoniske markering 
af sin egen nærmest ubegrænsede magt.

Med værket Membran for nye udsigter bryder Landgreen med den 
oprindelige udsigt gennem Gl. Holtegaards barokhave og den 
symbolik der knytter sig hertil. Et lyst, bemalet sejl på ca. 145 m2 er 
spændt ud mellem havens mere end 260 år gamle lindetræer som et 
lærred, der reflekterer himlen og farverne i haven. Med sin lyse flade 
og ved hjælp af en lysreflekterende bemaling med metalliske effekter, 
bladguld og glimmer bliver værket til en helt ny slags udsigt, der 
spejler omgivelserne. 

Oplevelsen af værket er foranderlig og flygtig. Både på grund af 
lærredets bevægelser i vinden, og fordi det skifter karakter med 
solens lys. Membran for nye udsigter er en form for maleri, hvor 
Landgreen arbejder med en illusorisk effekt.
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LIVE

GIVE AND TAKE  
– om farver, tekstil, krop og rum
Torsdag 12. maj kl. 17-19.30

Mød billedkunstneren Malene Land
green og designer Bettina Bakdal 
og oplev en performance af den 
franskdanske kunstner Al Masson,  
når vi hylder Malene Landgreens 
soloudstilling Goodness Gracious! med 
en live aften på Gl. Holtegaard, der 
også  inkluderer spisning og et glas vin. 

KUNST & CIDER

Offentlige omvisninger på 15 minutter 
inkl. et glas Gl. Holtegaard æblecider.

MALENE LANDGREEN & 
 ABSTRAKTIONEN
v. formidlingsansvarlig, Maja Gro 
 Gundersen
Onsdag, 4. maj kl. 14

MALENE LANDGREEN & FESTEN
v. kurator, Marie Oxholm Zigler
Onsdag, 25. maj kl. 14

MALENE LANDGREEN I DEN  
STORE SKALA
v. direktør, Maria Gadegaard
Onsdag, 15. juni kl. 14

PROGRAM

Malene Landgreen. Foto: David Barnwella

Bettina Bakdal. Foto: Mads Teglers

Al Masson. Foto: Malle Madsen
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ART WALKS

Offentlige omvisninger i udstillingen 
MALENE LANDGREEN: Goodness 
 Gracious!

Søndage kl. 14
24.4. / 22.5. / 26.6.

Fredag kl. 14
10.6.

GARDEN WALKS

Offentlige omvisninger i Gl. Holtegaards 
barokhave.

Søndage kl. 15
24.4. / 22.5. / 26.6.

Fredag kl. 15
10.6.

KREATIVT VÆRKSTED

HVER DAG: KREATIVT VÆRKSTED
8. april – 3. juli 2022
I kunsthallens åbningstid

Det kreative værksted er ubemandet 
til hverdag. Børn benytter værkstedet 
sammen med en voksen.

VÆRKSTED MED KREATIV VÆRT
Lørdage kl. 13-16
16.4. / 14.5. / 28.5. / 4.6. 

En række lørdage i udstillingsperioden 
er der mulighed for hjælp og inspiration 
fra en kreativ værkstedsmedarbejder 
i det kreative værksted. Børn deltager 
sammen med en voksen.

FORÅR PÅ GL. HOLTEGAARD

FORÅRSHAVEVANDRING
med Gl. Holtegaards gartner
Onsdag, 27. april kl. 15

Oplev Gl. Holtegaards barokhave i 
 selskab med stedets gartner  Philip 
Philipsen.

Læs mere og køb billetter på  
www.glholtegaard.dk



UDSTILLINGEN ER STØTTET AF

TOYOTA-FONDEN

Oda og Hans Svenningsens Fond


