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Emily Gernild er 
en usædvanlig 
kunstner. Hun gør 
noget så oldschool 
som at male. Og 
har stor succes 
med det.

EEngang var det totalt grænseoverskridende at 
tisse på, skære i og bokse maling på lærredet.

I dag er den slags blevet mainstream i kun-
sten. Noget af det mest grænseoverskridende, 
en ung kunstner kan foretage sig, er til gen-
gæld at male helt klassisk. Med teknikker og 
indholdsmæssige referencer til det barokke 
maleri. Navnlig hvis det gælder blomster, frugt 
og dyr i stilleben-tableauer.

Da Emily Gernild gik på Det Fynske Kunst-
akademi fra 2010-2016, var det kun én anden 
elev og hende selv, der rent faktisk malede.

»Selv underviserne sagde ligeud, at de ikke 
kunne sige så meget om maleriet. Så jeg for-
søgte mig med ilm og foto, men blev hurtigt 
træt af mig selv, fordi jeg bare prøvede at pas-
se ind. I virkeligheden havde jeg ikke beslut-
tet mig for at male som et aktivt oprør, men 
mens jeg ventede på at inde ud af, hvad der 
skulle ske med mig som kunstner, malede jeg, 
fordi det var enormt tilfredsstillende,« siger 
Emily Gernild.

Det er hun blevet ved med i en samtid, hvor 
en betydelig del af hendes generation arbejder 
med video- og VR-kunst, performances og in-
stallationer. Endda med så værdsat en signa-
tur, at hun i dag er repræsenteret af Galleri Bo 
Bjerggaard, OSL Contemporary i Oslo og 
SCHWARZ CONTEMPORARY i Berlin og er gå-
et ind i 2023 med forberedelser til tre udstil-
linger.

Vi mødes i hendes atelier i et industrikvar-
ter i Søborg. På vægge, op ad skillevægge og 
liggende på det betongulv myldrer iguratio-
ner af blomster, konditorkager og menneske-
skikkelser frem med hendes distinkte løjls-
bløde og taktile penselstrøg i rødlige jordfarver 
og mættede nuancer.

Blomsternes kraft

Emily Gernild søgte ind på kunstakademiet 
med 24 malerier af rødkålshoveder, som  
allerede dengang lænede sig op ad stilleben-
maleriet.

»Jeg synes, det var spændende at tage ud-
sagn som: »Kvinder kan ikke male. De har in-
gen ideer, det er manden, der er geniet« for 
pålydende, så derfor malede jeg blomster. For 
blomstermaleriet, som mange kvinder tidli-
gere dyrkede, har ikke været betragtet som 
betydningsfuldt. Det var bare et spørgsmål om 
at lave noget yndigt og godt håndværk, men-

»MALERIET 
GIVER MIG 
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te man. Jeg ville male blomster, indtil kønne-
ne er ligestillede på institutioner og i samlin-
gerne. Mens jeg læste, fandt jeg ud af, at under 
ti procent var af kvinder.«

Det gjorde hende bevidst om, at hun havde 
et meget lille vindue at positionere sig i.

»Jeg tænkte: Jeg vil lave værker, der er så 
tiltrækkende, at de fandeme bliver nødt til at 
stå og lytte til mine historier i maleriet. Det, 
jeg åbenbart er god til, er at drage mit publi-
kum ind i noget. Så det blev jeg ved med. Jeg 
troede ikke, at jeg kunne nå så langt, hvis jeg 
skubbede folk væk ved første øjekast. Det skul-
le være sanseligt fængende.«

Hun havde en professor på akademiet, som 
troede på hende. Det var billedkunstneren Jens 
Haaning, der, da hun havde lavet sit første 
blomsterværk, sagde noget i nærheden af: »Det 

»Selv underviserne 
sagde ligeud, 
at de ikke kunne 
sige så meget 
om maleriet.«

EMILY GERNILD, KUNSTNER

Blå bog

Emily Gernild er født i Odense 
i 1985. Hun bor og arbejder 
i København og er uddannet 
fra Det Fynske Kunstakademi 
i 2016 og Düsseldorf Kunst-
akademie i 2014. Hendes 
værker er i Statens Kunst-
fonds samling, Kastrupgård-
samlingen og Trapholt 
Museum.

I år åbner hun sin tredje 
soloudstilling på SCHWARZ 
CONTEMPORARY i Berlin 
den 20. april, på Gl. Holte- 
gaard i november 2023 og 
i Filosofen i Odense somme-
ren 2023. Hun er den første 
kvindelige danske kunstner, 
der er repræsenteret af 
Galleri Bo Bjerggaard og 
er desuden tilknyttet OSL 
Contemporary i Oslo.
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her skal du bare blive ved med. Nu har du fun-
det din form, så har du en perfekt ramme til at 
udvikle og forine dit maleri.«

Spiselige ternede gulve
Undervejs tog Gernild et år på kunstakademi-
et i Düsseldorf i Tyskland, hvor hun blev ma-
leren Tal Rs gæsteelev, og oplevede for første 
gang at blive taget alvorligt og få en kvaliice-
ret undervisning i maleriet.

»Nogle gange sneg jeg mig ind til Katharina 
Grosse (tysk kunstner, red.) eller Peter Doigs 
(britisk kunstner, red.) klasser ved siden af og 
sugede til mig og fandt i det hele taget ud af, 
at det var vigtigt at blive bedre til at forstå sit 
eget maleri og sin egen historie. Her handlede 
det om, hvad der foregik på værket og ikke så 
meget om, hvorfor jeg overhovedet malede.«

Emily Gernilds maleri er blevet betragtet 
som en forlængelse af barokkens stillebenma-
leri. Hun medgiver, at genren er en vigtig del 
af hendes rodfæste, men understreger, at hun 
bevæger sig ud af nogle anderledes frodige 
spor – både i form og indhold.

»Jeg laver ikke opstillinger med lasker og 
appelsiner i kompositioner med skygger og 
maler ikke noget for at male det korrekt. Jeg 
er optaget af at iagttage ting, jeg møder på min 
vej – for eksempel et ternet gulv – og gøre det 
så taktilt, at man har lyst til at tage det med sig 
hjem, spise det, sanse det. Et stilleben er et 
nedslag i en proces, der er i gang. Jeg »pauser« 
noget i min erindring, og så har jeg en scene.«

I barokkens stillebenmaleri er bearbejdnin-
ger af vanitasbegrebet en af de mest oplagte 
tolkningsmuligheder. I Gernilds værker fore-

kommer livet mere vitalt og spirende, men i 
de seneste år er der sneget sig blomster, kød 
og citroner ind i alle stadier.

»Jeg ved ikke, om jeg gør det på samme må-
de, men jeg bliver enormt draget af mørket, 
og at man dyrker skønheden i det forgænge-
lige. For mig er maleriet først og fremmest me-
get krop. Måske fordi den røde farver er så 
spændende for mig. Den minder mig om blod-
årer og har så meget med kroppen at gøre.«

Den røde farve var allerede til stede i hen-
des rødkålshoveder i små portioner. I dag har 
den næsten overtaget alle værker i atelieret.

»Jeg kalder den aubergine, vinrød, bor-
deaux. Den kommer i forskellige nuancer – fra 
det meget brunlige til det sortrøde. Den gem-
mer en varme. Sort er mere et hul, hvor auber-
ginefarven rummer en dragende dybde og kan 

blive næsten sort uden at være sort. Tidligere 
arbejdede jeg med grøn, som også næsten bli-
ver sort. Jeg ved ikke hvorfor, men de farver 
drager og er med til at give mig den lindring, 
som arbejdet med maleriet er for mig.«

Rytmiske ind- og udåndinger
Til at begynde med ville hun læse teologi, som 
adskillige andre i hendes familie havde gjort. 
Hun begyndte som 23-årig med et ønske om 
at komme tættere på et ilosoisk, eksistentielt 
og åndeligt blik på livet.

»Men jeg opdagede hurtigt, at jeg ikke kun 
kunne bearbejde mit liv og virkeligheden og 
dét at være til gennem et intellektuelt sprog. 

»Jeg har altid været meget 
påpasselig med at tage 

kroppe og ansigter med, 
fordi jeg skulle være helt 

sikker på, hvorfor de er der,« 
siger Emily Gernild.  
Foto: Linda Kastrup
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»Det er sjældent, jeg laver et værk færdigt fra 
ende til anden, men har som regel lere 
projekter i gang samtidigt,« fortæller 
Emily Gernild. Foto: Linda Kastrup

»Jeg synes, det var 
spændende at tage 
udsagn som: ’Kvinder 
kan ikke male. De har 
ingen ideer, det er 
manden, der er geniet’ 
for pålydende, så 
derfor malede jeg 
blomster. For 
blomstermaleriet, som 
mange kvinder 
tidligere dyrkede, har 
ikke været betragtet 
som betydningsfuldt,« 
siger Emily Gernild. 
Foto: Linda Kastrup

let som små piger. Nu var deres forældre døde, 
og de boede stadig i barndomsvillaen i Van-
løse. Den ene søster var psykisk syg og ik fore-
taget det hvide snit, og jeg er ved at inde ud 
af, hvad det handlede om.«

I atelieret er et værk af en rygvendt skik-
kelse med et hvidt hoved under opsejling. Ger-
nild fortæller, at hun tidligere har undersøgt 
lobotomi til en anden udstilling, og pludselig 
er vi langt væk fra forestillingen om stilleben-
maleriets klassiske form.

»Lobotomi er et ufatteligt mørkt kapitel i 
lægevidenskabens historie. Nu inder jeg plud-
selig ud af, at det er sket i min egen familie, og 
den kontrast med de her lødeskumskager er 
jo ret vild. Så jeg prøver i mine billeddannelser 
at gå til kagerne med de minder, jeg havde som 
barn. En form for slægtsforskning. Hvad var 
de for nogle mennesker, som var med til at 
præge mig som barn? Kuratoren og jeg har  
ikke løst, hvordan vi gør det endnu, men det 
er blot for at forklare, hvorfor jeg maler kon-
ditorkager,« siger Emily Gernild om sin stille-
benlogik.

»Jeg kan stadig tænke, at jeg ikke har fundet 
ind til min form endnu og tror, at jeg altid vil 
føle, at jeg er i gang med at forine den. Jeg kan 
godt se, at mine værker har udviklet sig fra 
tredje år på akademiet, hvor jeg gav slip på at 
prøve at være en bestemt type kunstner og 
overgav mig til at være det, jeg vurderede, de 
andre opfattede som værende ikke-interessant 
og ikke relevant nok.,« siger hun.

Det skulle vise sig at være en rigtig god idé.

Jeg har brug for det rytmiske i at indånde og 
udånde: indånde viden og søge inspiration, 
men også at kunne omdanne det og bearbejde 
det til håndens arbejde.«

Konditorkagerne er en ny form, der er duk-
ket op i Emily Gernilds værker, hvor hun i reg-
len lader sine værker forgrene sig ud fra en 
begyndende form som i en automattegning. 
En stykke lagkage, en napoleonshat og et gå-
sebryst på størrelse med en puddelhund er 
ved at skvulpe over. De skal formentlig indgå 
i hendes kommende udstilling på Gl. Holte-
gaard.

»Når jeg går i gang med en udstilling, søger 
jeg en anledning i min erindring. Denne gang 
er det erindringen om et konditori, som mine 
tanters far havde på Jarmers Plads. Da jeg be-
søgte dem som barn, ik vi nogle meget lotte 
kager, de havde råd til, fordi familien var ble-
vet virkelig rige af forretningen. Selv boede 
jeg med min mor i en lejlighed med petrole-
umsfyr og væg-til-væg gulvtæppe på Frede-
riksberg. Der var ikke noget fancy over det. 
Mine tanter var i hele deres liv blevet behand-
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Danmarks originale funkisbiografDe største klassikere og de nyeste film
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