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Dedikation
I taknemmelighed...

En særlig tak til alle Jer, som har været med til at bane vejen for min kunstneriske løbebane,
hvilket jeg er meget taknemmelig for. Der er godt en snes mennesker hvis “håndsrækning”
eller “skub” har betydet ekstraordinært meget for mig – og til dem skal der lyde en særlig tak,
nemlig til: Jens Erik Sørensen (direktør for ARoS), Lis Christiansen (Galleri C) som sagde,
at mine malerier var så gode, at de burde blive udstillet, Annette Johansen (direktør for J. F. Willumsens Museum i Frederikssund), Elisabeth Fabritius (direktør for Michael og Anna Anchers Museum
i Skagen), Lise Svanholm (kunsthistoriker/portrætkunst), Lars Hagh (Recommended), Hans-Erik
Møller-Hansen og Janne Weier (RMB, Aarhus), Mogens Stærk (Arkitektskolen Aarhus), Torben
Nielsen (Wonderful Copenhagen), Karin Salling (Aarhus), Thor Pedersen (fmd. for Folketinget),
Ole Hyltoft (forfatter/Kunstmuseet Arken), Brian Mikkelsen (tidl. Kulturminister nu Justitsminister),
Tofa & Ivan Nadelmann (Skovshoved Hotel), Susse & Jørgen Philip-Sørensen (Strand-Galleriet
i Gl. Skagen), Flemming Knudsen (tidl. Borgmester Aarhus), Margit & Erik Brandt (Modedesigner-parret), Bjarne Ørum (tidl. Rådmand i Aarhus (Ping-Pong-diskussioner)), John Hunov
(kunstsamler, inspirator og kritiker), Kirsten Gregers & Mikael Grabowski (familie og backinggroup) samt Lise M. Grabowski (min kære hustru, “strengeste censor” og backing-group) – alle har I
skubbet på., men den største tak skal lyde til alle køberne, som i årenes løb har købt og skaffet
plads til mine nye malerier, for uden Jeres “hjælp”, var jeg blevet kvalt. En speciel tak til alle de,
som modigt har givet mig portræt-opgaver uden på forhånd at vide, hvordan portrættet ville
komme til at se ud. Til slut vil jeg takke alle forfatterne, som har bidraget med “short-stories” til
denne bog – for uden jeres bidrag var bogen ikke blevet realiseret som et tværkulturelt projekt.
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Forord
Man siger ofte, at der intet nyt skabes
under solen, men jeg tror alligevel, at
der med denne bog er skabt noget nyt –
i hvert fald har jeg ikke hørt om en eksisterende bog, hvor forskellige forfattere
har fået forelagt et maleri, som de har
skrevet en “short-story” til eller et lille
digt om.
Denne kunstbog – er at betragte som et
tvær-kulturelt kunstbogs-projekt, hvor
24 forfattere har sagt ja til at skrive en
short-story eller et digt til de 50 malerier, som jeg har udvalgt.
Bogen indeholder kun gengivelser af
malerier, altså ingen foto-kunst-værker,
fra de sidste 6 år (perioden 2004 til
2009). Den kvikke læser vil se, at der er
spring i nummereringen – hvilket skyldes, at jeg både har givet mine malerier
og foto-kunst-værker et nummer.
Bogen har fået titlen: “GRABOWSKI vs.
MASTERS OF WORDS” – men kunne
principielt, lige så godt have heddet
“THE MASTERS OF WORDS vs.
GRABOWSKI”, da flere af værkerne er

4

blevet til ved en symbiotisk proces.
(Se bl.a. malerierne på siderne 13, 35,
37, 45 og 93.)
En del af forfatterne har skrevet en
“short-story”, som har fået mig til at se
på mine malerier med nye øjne – som
igen har resulteret i, at jeg har givet mine
malerier en ny titel eller en ekstra titel.
Denne kunst-bog egner sig både til at
blive læst i små-bidder, for de forskellige “short-stories” kan stå for sig selv, og
kan tillige anvendes som et slags katalog
over, hvad jeg har malet de sidste seks år.

Ideen med bogen

forfattere sætter på den oplevelse, de
har haft ved at se på et af mine malerier.
I det hele taget så mener jeg, at malerier
og ord hører sammen, hvilket jeg efterlever ved altid at bruge tid på at give mine
malerier en tankevækkende og meningsfuld titel. Desuden kan jeg ikke forestille
mig, at man kan beskrive et kunstværk
intellektuelt uden at sætte ord på. Der er
da også skrevet i tusindvis af kunstfaglige bøger, men så vidt jeg er orienteret,
så er der ingen, der har fostret den idé,
at give forskellige forfattere muligheden
for frit at skrive lige hvad de har lyst til,
når de iagtager et bestemt maleri.

Ofte er jeg blevet spurgt om, hvad der lå
bag motivvalget til et givent maleri, og
så har jeg med glæde fortalt om, hvilke
tanker jeg havde gjort mig.

Jeg har derfor indbudt 24 forfattere til at
sætte ord på de oplevelser, de har fået ved
at studere 50 af mine malerier – og bedt
dem om at begrænse sig til ca. 275 ord,
hvor man kan stille sig selv det spørgsmål:
”Hvad siger mest, et maleri eller 275 ord ?”

Men én ting er, hvad jeg som kunster, der
har skabt et bestemt værk, har tænkt,
noget andet er, at læse hvilke ord nogle

Jeg bad dem også om ikke at skrive om
mine fortræffeligheder udi kunsten at
male et maleri, eller mangel på samme,

og de skulle heller ikke skrive noget, som
kunne opfattes som en form for kunstfaglig vurdering eller anmeldelse.

– uanset hvad disse 24 forfattere har
skrevet, og hvad jeg som kunstner måtte
mene.

Disse 24 forfattere har grebet opgaven an
på vidt forskellig vis, nogle har skrevet
en ”short-story” i prosaform, andre har
skrevet et lille digt med fine rim, og atter andre har skrevet et “blank verse”.

Jeg håber, at dette ”tværfaglige kulturprojekt”, som det jo er, vil være med til at
bane vejen for, at også de, som ellers ikke
kan få deres fantasi sat i sving, når de
iagttager et maleri, pludselig kan få gode
oplevelser ved at se på malerier – og give
de, der allerede er interesserede i kunst,
mulighed for at læse hvilke tanker rigtige

De fleste har skrevet en lille historie,
hvor det maleri, som de skriver om/til,
næsten kommer til at indgå som en illustration til forfatterens historie.
Hvis jeg skal prøve at sætte ord på
genren, så må det nærmest være det
nu-danske ord ”short-story”, for ”epistler” kan det ikke være, da det ikke er
en form for brev, og en betegnelse
som novelle vil ligeledes være forkert.
Jeg vil slutte denne introduktion med et
citat af Pablo Picasso: ”Et billede lever kun
for den, der betragter det” – og med dette
udsagn, så er der åbnet mulighed for at
enhver frit kan tænke de tanker, de vil
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På Kunst-galleri
Adda Lykkeboe
Tidligere bibliotekar,
forfatter siden 1999.
Har skrevet romanerne:
Kontrakten,
Balladen om Antonie,
Kærlighedens passagerer,
Rejsen til Robert,
Adelaïde.

Kunst er det, man ikke kan, sagde Storm P,
og fortsatte, hvis man kunne, var det jo
ingen kunst.
De besøgende på galleriet er optaget af
andet end vurdering af de to ophængte
maleriers kunstfærdighed. Og det er
underligt, for især billedet på endevæggen er en beskuelse værd. Den samme
model (Matty Kaiser) sidder på en stol,
halvt bortvendt fra os. Hun virker en
anelse mut og træt, hvorimod hun
smilende og indbydende folder sig ud i
billedet på staffeliet.
Vi må derfor tro, at vor kunstner, der
udstiller på galleriet, har noget på hjerte
med hensyn til de to kunstbesøgende,
der hver for sig er opslugte af andet end
kunsten.
Den rødhårede dame med kataloget
vender ryggen til det store maleri af en
siddende kvinde, og retter blikket mod
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manden, der vender ryggen både til
hende og til billedet, hun vender ryggen til. Han står og krammer sit katalog
foran et sort hul i væggen. At det virkelig
er et rigtigt hul, og ikke en malet,
sort cirkel, ved vi, fordi der på den
anden side er opstillet en taburet
med to trin. Er det mon en talerstol?
Og hvis det er, vil manden så kravle gennem hullet i væggen og stille sig op på
den? Er det dét, damen venter på? At
han skal vende sig mod hende, der ikke
sidder i en ramme og ikke er et kunstværk? Håber hun mon, at hun har gjort
indtryk?
Hvis hun gør, vil hun blive skuffet, for
manden kan sin Rifbjerg, og han vil
derfor udbryde – hvis han altså bestiger
den tomme talerstol i det andet rum,
Tom tom saligt tom
er verden for andet
end ting.
PÅ KUNST-GALLERI (nr. 330)
Olie/akryl på aluminiumsplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

Sejlende skyer
Hans Hauge
Lektor, dr.phil.,
Afd. f. Nordisk Sprog
og Litteratur
Århus Universitet.
Klummeskribent.
Forfatter til en
række bøger.
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Det er et øde landskab uden træer. Det
er som det land, Ole forlod. Fårene står
der jo endnu og glor. Men får er også
kristne dyr. De er os, der står og venter
på Godot – eller på hyrden. De håber, for
de ved, at hyrden en dag finder
dem. Landskabet kunne være
en hede, men vandet ligner en
flod. Midt i det landskab er
der plantet et højhus. Billedet
bliver hermed en lille kommentar til modernistisk arkitektur. Især når den gik ud
på at bygge et hus, der ingen
forbindelse havde med omgivelserne. Bygningen her er ikke som
huset på Gl. Skagen billedet (se p. 5657), for der er huset organisk forbundet
med landskabet. Grænsen mellem hus og
landskab er udvisket. Her er det en kontrast.

De spejlende vinduer lukker huset til;
man får endog den fornemmelse, at vinduerne ikke genspejler virkeligheden,
men at de er billeder. Himlen er blå på
spejlene, men grå-brune i virkeligheden.
Vi har dermed i billedet billeder, der ikke afspejler virkeligheden på samme måde,
som billedet selv heller ikke
gør. Dog er skyerne, de sejlende, på dette billede langt
mere traditionelle end skyerne på de andre billeder. På
mange andre billeder hører
skyerne ikke med. Det gør de
her. Skyen hos ”den drømmende mand”
(p. 71) var placeret et sted, hvor der ikke
kan være skyer. Her er det huset, der er
placeret, hvor der ikke skal være huse,
men får.

SEJLENDE SKYER (nr. 293)
Olie/akryl på lærred
Udsnit af original i str. 80x80 cm
Sur-realistisk Realisme

Livets Træ – Hedebølge over Gl. Skagen
Ditlev Tamm
Professor, dr. jur. et phil.
Københvns Universitet
Forfatter til en lang
række bøger,
heriblandt bogen
Konseilspræsidenten om
Jacob Brønnum
Scavenius Estrup.
Klummeforfatter til
Groft Sagt i Berlingske
Tidende.
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Livets træ plantet midt i gammel Skagen,
der en gang var et levende fiskerleje. I dag
er husene sommerhuse, og der foregår
egentlig ikke noget særligt. Livets træ
er blevet et juletræ med en gyngehest og
en stærekasse. Den ene dame, der keder
sig, kigger ud af sin ramme, som var hun
malet af Matisse, en sidder som på et
billede af Rubens, mens en tredje kigger
ud i luften fra træet, som i hedebølgen
giver lidt skygge til en fjerde dame, der

ikke har fået støvlerne af, selv om det er
for varmt. Det er lidt stemning af Hopper over det alt sammen. Fire kvinder
hver for sig uden kontakt og uden kontakt med Gammel Skagen, der også er
underlig lukket, hvis man ikke lige kender nogen, og det gør man jo ikke altid.
I min barndoms somre på Skagen var der
sjældent hedebølge. Det regner og blæser
tit der, og det er måske også det bedste
vejr for livets træ at trives i.

LIVETS TRÆ – HEDEBØLGE OVER GL. SKAGEN (nr. 373)
Olie/akryl på lærred
Udsnit af original i str. 120 x 40 cm
Sur-realistisk Realisme

Jeg vil male
Ole Hyltoft
Cand. mag. forfatter,
næstformand i
Danmarks Radios
bestyrelse.
Har siden 1968 udgivet
25 digtsamlinger,
romaner,
novellesamlinger
og essaysamlinger.
Er fast kronikør ved
Jyllands-Posten,
Ekstra Bladet og
Berlingske Tidende.
Har netop udgivet
essaysamlingen
“Tør du være dansk?”

1. Der er folk, der vil herske brutalt og befale.
Lad dem passe sig selv og sige: Jeg vil male.
2. Hvis dit liv kør i ring, som en uløst kabale,
skal du råbe: nej, stop, sæt mig fri jeg vil male.
3. Til ham, der er grim af misundelig tale,
skal du si’e: Man bliver sørme så køn af at male.
4. Det er ikke så lidt, det’ en saltomortale,
bevidstheden gør, når den si’r: Jeg vil male.
5. Den ærlige kunstner, er vis på skandale.
Helst havde de bange forbudt ham at male.
6. Det er nemlig så, at det ukendtes tale
forplanter sig gennem den hånd, der tør male.
7. Den gnist af ånd, der ulmer i dvale,
bli’r flammende ild, når du si’r: Jeg vil male.
8. Vi fratog døden hans sejrsfinale.
Sekundet blev evigt, da vi lod det male.
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JEG VIL MALE (nr. 345)
Olie/akryl på lærred
Udsnit af original i str. 100 x 50 cm
Sur-realistisk Realisme

De Oplyste
Ole Lauridsen
Lektor, mag.art.
Leder af LEARNING
STYLES LAB,
Handelshøjskolen,
Aarhus Universitet.
Forfatter til bøger
og artikler om ældre
og moderne tysk
og om læring og
læringsstile.
På 10. år ankermand
på DR’s spørgeprogram
”Sproghjørnet”,
der sendes på P4.
Foredragsholder inden for
områderne læring,
læringsstile
og dansk sprog.
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Mens en sortsyg dagligdag leves. Mens
parret der ilende fortaber sig i mørket,
fanges i en flygtig bevægelse der viser
de er vakt, men ikke må standse. Mens
den blå mand i cotton-coat og med blød
hat står fortegnet fastholdt, byder den
sig til bag glas der ikke kan ses – den forjættende anden side med rum, med bevægelse, farver, lys, med næstenkroppe
hvis ’nej’,
hvis ’måske’,
hvis ’ja’
bølger ud i mørket i en nok hverdagslig,
men dog æggende trefoldighed af farver.

Den anden side. Et Schwedenborgsk rum.
En overgang med en anden side der
bades i lysliv og afgrænses ved sarte
strukturer og bånd som let kan brydes.
En anden side som også kan nås gennem
åbne døre, men er langt borte. En anden
side som er den attråværdige, ikke sortladet, ikke sortladen. Den rigtige. Den
blå er fortegnet fastholdt, men ikke
stivnet. Lyset derinde og derudefra har
givet ham forandring: et strejf af afsæt
i hans krop. Tanker som skyvæld går fra
ham derind og derud. Mellem måske og
ja, blå, belyst af gult, giver han sig hen
til grønt. Bliver en af de oplyste. En af de
få der vil.
Tør.
Måske.

DE OPLYSTE (nr. 346)
Olie/akryl på aluminiumsplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Clouds on the Sky)

Springerne
Farshad Kholgi
Forfatter.
Skuespiller.
Klummeskribent
i JyllandsPostens
“Stikpille.
“Undersøgende reporter”.
Har udgivet flere bøger.
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En kæmpe sveddråbe landede på kongens
hoved. Det var skakspilleren, der sad og
svedte sig igennem partiet. Skakspilleren
tænkte hverken på den truede springer
eller den truende springer. Han drømte
om at være sammen med to kvinder på
én gang. Det gjorde han altid når han var
ved at tabe. Kongen forbandede skæbnen for at have tildelt ham en så elendig
skakspiller, der med en sikker hånd var
ved at kaste hele hans rige i afgrunden.
Allerede fra det første træk var det tydeligt, at skakspilleren ikke havde forstand
på dette kongespil.
Kongen havde været konge lige siden
han kunne huske, men han havde aldrig
kæmpet som en ægte konge. Han kiggede
misundeligt på sin smukke dronning, der
frygtløst drog af sted og kastede sig ind
i kampen mod den evige fjende. Hans
blik fulgte beundrende springerens heltemodige galop, der forvirrede modstanderen. Tårnets bombastiske vilje pirrede
ham, og løberens diagonale tankegang
imponerede ham. Kongen bad en bøn for

bønderne, der modigt ofrede deres liv for
at beskytte kongen.
”Gid jeg var en bonde”, tænkte kongen.
Med tårefulde øjne kiggede kongen på
sit helt private Waterloo. Det var en
massakre forårsaget af en uduelig Gud
i form af en tankeløs skakspiller. Kun to
springere havde overlevet og kæmpede
mod Goliat for at forsvare kongen.
Den sveddryppende skakspiller kapitulerede og lagde kongen ned. Men kongen
rejste sig op. Han besluttede at leve som
en ægte konge, om det så kun handlede
om få minutter.
Kongen knækkede tusinder af års lænker. I et kort øjeblik var hans vilje lige
så urokkelig som tårnenes, og han bevægede sig lige så elegant som sine springere, lige så modigt som sin dronning og
lige så snedigt som sine løbere. Kongens
modige oprør er nu blevet en legende og
bliver stadig fortalt af alverdens skakbrikker.
SPRINGERNE (nr. 354)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

Ordensmagten - Honi Soit Qui Mal Y Pense
Adda Lykkeboe
Tidligere bibliotekar,
forfatter siden 1999.
Har skrevet romanerne:
Kontrakten,
Balladen om Antonie,
Kærlighedens passagerer,
Rejsen til Robert,
Adelaïde.
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Den lille fyr i sort er anfører, han er den
mindste og yngste. Han bærer Danmarks
krone på brystet og Rigsæblet i hånden.
Flokken er behængt med rigets fineste
ordener, Dannebrogsordenen, Elefantordenen og én af dem har pyntet
sig med Hosebåndsordenen,
The most noble order of the
Garter, Englands højeste
orden, som vor nuværende
majestæt er blevet fundet
værdig til. Desuden bærer
de alle røde bånd om håndleddet der viser, at de er gangbrothers.
Maleriets horisontlinje tvinger blikket videre til de store drenge bag den
skæve opstander. Den forreste dreng ser
direkte på os…
De bærer plasticposer med vandflasker.
Hvad vil de? Hvad vil kunstneren vise
os? En samling knægte, som har hugget og forhånet både landets regalier og
æresbevisninger? Hvorfor?

Tænker kunstneren på udsagnet, ordener hænger man på idioter? Og tilslutter
han sig mon bonmotet, Honi soit qui mal
y pense?
Jeg tror, der er langt mere på spil.
Disse drenge, der ser så glædesløst på os, er ved at vende os
ryggen. Vi har ikke meget at
tilbyde dem, os, der både
bemestrer orden og ordener.
En gang sang de, I kan ikke slå
os ihjel, vi er en del af jer selv.
Engang sang de, er det os eller
er det jer selv I er bange for at møde,
I har prøvet på at stoppe jeres egne
børns råben, men I burde snart ku indse
det er jer selv I straffer.
Nu er de i færd med at fravælge os og det
må ikke ske!
Magt alene sejrer aldrig.
ORDENSMAGTEN - HONI SOIT QUI MAL Y PENSE (nr. 392)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Københavnerier)

Nyhedsformidling
Bente Troense
Journalist,
Dokumentar-redaktør.
Forfatter.
Har bl.a. skrevet bogen:
BAGLÆNS PÅ
HØJE HÆLE.
Klummeskribent
i Jyllandsposten
og har været redaktør
på TV-PROGRAMMET
LEKSIKASSEN.

Et barn er født i Betlehem, lød budskabet.
Nyheden spredtes fra mund til mund, fra
by til by, fra land til land.
Hvilket barn? Ejendommeligt, mente de
moralske. Maria er da ikke gift, vel?
Sansen for den gode og pikante historie
ligger dybt begravet i mennesket.
Han er blevet korsfæstet, gjaldede det år
senere fra de blytunge skyer. Nyheden
flød med karavaner og handelsskibe.
Gyset over grusomheder ligger latent
i menneskets begær efter drama.
Har I hørt det sidste? Dr. Victoria er død.
Det står selv i avisen. Det ivrige udbrud
efterfulgtes af et forventningsfuldt udtryk.
At være først med det sidste, har altid
kildet den menneskelige forfængelighed.
Stemmer kravler gennem kobbertråde.
Forjættende PUBLIC SERVICE. Alle skal
kunne vide. Den knitrende hvisken forøger volumen i kommende årtier.
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Et folk, et land, ein FÜHRER, gjalder det
ud gennem højttalerne. Det store fællesskab er berusende for mennesket.
Bum Bum Bum BUUM. Pauken signalerer
sidste nyt med forbudte nyheder.
Billeder kryber ind i kasser, som først
samler familien, naboer, landsbyen, så
lande og kloden.
SÅ!
NYHEDERNES BIG BANG!
Alle sanser overfordres konstant.
Skuddrama, flyulykker, præsidenten er
myrdet, terrorisme, Michael Jackson
begraves med hvide handsker på, jordskælv, dansk soldat dræbt af vejsidebombe, finansskandale, Caroline slået
i Wimbledon.
Den globale nyhedståge drukner alle
kendemærker for væsentlighed.
Et barn er født i Betlehem… who cares?
Nyhedsformidling (nr. 292)
Olie/akryl på lærred
Str. 70 x 50 cm
Sur-realistisk Realisme

Kvinder med Manpower
Niels Krause-Kjær
Journalist, forfatter,
Udgivelser:
‘Kongekabale’,
roman (2000)
‘Tilskueren’,
roman (2004)
‘Den Politiske Landsby’,
fagbog (2003)
‘Man har et Standpunkt’,
fagbog (2008)
‘Lars Løkke – et portræt
af Danmarks
statsminister’,
fagbog (2009)
- udkommer 29. oktober
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Smukke kvinder står sikkert, fast, insisterende og knejsende. Det er derfor, de
er smukke. Tænk bare på Marilyn Monroe. Kroppen er vanvittigt forførende,
brysterne naturligt struttende, læberne
sensuelt bløde og stemmen uforlignelig
kælen. Men smuk blev hun aldrig. Hun
lod sig føre. Forstå mig ret. Hun var
selvfølgelig lækker, men hun manglede
noget, der gjorde hende virkelig interessant. Hun manglede manpower.

Så er der mere stil over kvinder som Hillary Clinton, Lone Dybkjær, Raisa Gorbatjov, Ritt Bjerregaard, Karen Jespersen, Bente Dalsbæk, Anne Marie Vessel,
Dronning Margrethe, Margaret Thatcher
og Michelle Obama. Dé er smukke – også
de af dem, der ikke er det.
Og der er stil over Bill Clinton, Poul
Nyrup Rasmussen, Mikhail Gorbatjov,
Søren Mørch, Ralf Pittelkow, Naser
Khader, Poul Schlüter, Prins Henrik,
Dennis Thatcher og Barack Obama. De
tør og turde elske stærke kvinder så
meget, at de giftede sig med dem.
Smukke kvinder tager og kræver plads.
Det er det, der gør dem smukke.

“Kan selv vil selv” eller “KVINDER MED MANPOWER” (nr. 132)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

En skærsommernatsdrøm
Adda Lykkeboe
Tidligere bibliotekar,
forfatter siden 1999.
Har skrevet romanerne:
Kontrakten,
Balladen om Antonie,
Kærlighedens passagerer,
Rejsen til Robert,
Adelaïde.

Hvorfor jeg er på taget?. Fordi jeg laver
mit eget Sankt Hans aftensspil for de to
dernede. Jeg er ingen heks, jeg lader bare
som om. Ved nærmere eftertanke kan jeg
godt forestille mig, at nogen ville synes
jeg var. Enten er en kvinde for gammel
og for klog, eller også er hun for ung og
smuk, og hun er skræmmende, hvis hun
drister sig til at opfylde nogle mænds
hemmeligste drømme.
Gudskelov brænder man os ikke mere.
Månen står lige over mig og hvide skyer
driver på den lyse sommerhimmel. En
perfekt nat. De to dernede lader som om
de ikke ser hinanden. Mon de har taget
de hatte på for at være anonyme?
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Den ene ser ufravendt på mig. Under
den dumme hat er han måske en rigtig
mand? Han er ligeglad med at røgen fra
bålet river i næsen, og nu synger de der
kommer en dag hvor din tanke bliver hed…
Den anden er på vej væk. Han tør ikke.
Han vil i sikkerhed på sit trygge hotel.
Konen forstår ikke, hvor han bliver af.
Han vil aldrig kunne fortælle hende at
han har set mig danse på et tag under
fuldmånen, der gennemlyser mit hvide
flor, så mine bryster og hofter, mine lår,
min smalle talje og mit skød står tegnet
i en sort silhuet. Men han vil drømme
om mig…
Manden foran mig møder mine øjne
i månelyset og nu synger de, da kan du
ej vælge, du har ikke vilje …
Han smiler. Jeg vil forlade mit tag. En
mand svarede på mit kald og natten er
svanger med vellugt fin.

EN SKÆRSOMMERNATSDRØM (nr. 364)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-Realistisk Realisme (Fra serien Clouds on the Sky)

“Et møde” med magien
Hans Chr. Nielsen
Journalist.
Tidl. redaktør
Nordjyske Tidende.
Klummeforfatter.
Har skrevet flere bøger.
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Livet byder på mange møder. Forretningsmæssige, romantiske, hyggelige,
venskabelige og muntre. Men også sørgmodige og skæbnesvangre, som på et
splitsekund kan lægge ens liv i ruiner.
Ubehagelige møder kommer, uanset om
man vil eller ej. Skæbnen gør sin pligt
og indhenter os. Ét møde kan man dog
flygte fra - mødet med sig selv, opgøret
med egen person ansigt til ansigt - som
jeg tolker billedet ved siden af. Mens
man er ekspert i at blotlægge andres dårlige sider, har man lige så stor evne til at
fortrænge ens egne svagheder og dårligdomme. Selv om man godt ved, at der er
brug for oprydning i ens egen harddisk
for at få bedre harmoni i omgangen med
familie, venner og kolleger, så vender
man ryggen til problemet og snyder for
dette ubehagelige opgør. Men her kan
kunsten måske hjælpe. Med fængslende
billedsprog - og underliggende budskab
om, “at det bør du gøre noget ved”.

Sådanne kunstværker ville det være rart
at ignorere, men har de først bidt sig fast
i én, kommer man ikke fri. Så må man
studere dem igen og igen for at nyde det
billedlige udtryk - og samtidig lade sig
pirre af det opråb eller den provokation,
der taler til ens dårlige samvittighed. Og
måske vinder kunstneren - måske lykkes
det at overbevise beskueren. Kunsten
har i hvert fald vundet over mig. Når man
først har mødt magien i kunsten, det at
man ikke kan løsrive sig fra et værk og
må vende tilbage til billedet igen og igen
for at fordybe sig, så er man solgt. Så
fortsætter jagten på at møde nye kunstneriske fortryllelser, som kan gemmes
ind i skatkammeret til Brueghel, Klimt,
Dali, Botero, Grabowski og hvad de ellers
hedder.

“ET MØDE” MED MAGIEN (nr. 327)
Olie/akryl på lærred
Originalstr. 100 x 50 cm
Sur-Realistisk Realisme (Fra serien Clouds on the Sky)

Ud & Se med DSB
Karsten Lund
Forfatter Journalist
Er bl.a. forfatter
til bøgerne:
Menneskesmugler og
Den Amerikanske sømand
m.fl.

Da varmen fra kupéen stødte sammen
med ankomsthallens kølighed, opstod
der et svagt uvejr. I mødet mellem de
to fronter hørtes torden, og luften blev
elektrisk.
Jeg tænkte, det går snart over, men det
gjorde det ikke, og jeg tænkte, det er ikke
for sent endnu, men det var det.
Jeg skulle have mødt dem før. Af alle
tilfældigheder skulle denne være
indtruffet tidligere, og jeg skulle
være blevet en anden. Hvis jeg
havde mødt manden her, kunne
jeg være blevet gift med ham.
Hvis jeg havde siddet i kupé med
pigen med de flydende øjne, var
hun blevet min veninde.
Pigen i midten – hed hun Anne?
– var blevet min penneven, og
jeg ville have leet og stirret ud i
luften, når jeg læste hendes breve.

28

Den anden pige - Stine, helt sikkert –
hendes latter klinger endnu.
Hvis jeg bare var kørt fra Aalborg til
København i stedet for Århus mod
Esbjerg, eller taget af sted en onsdag
i stedet for en torsdag, så var alting gået
anderledes, og jeg havde været en anden,
mine nederlag var blevet til sejre.
Der er få sekunder til at de alle
forsvinder. Jeg kunne nå at råbe,
men der er en anden sandhed der
trænger sig på.
Luften er tung. Jeg står stille og
ved ikke hvad vej jeg skal vælge.

UD & SE MED DSB (nr. 337)
Olie/akryl på aluminiumsplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

På Kunst-museum
Adda Lykkeboe
Tidligere bibliotekar,
forfatter siden 1999.
Har skrevet romanerne:
Kontrakten,
Balladen om Antonie,
Kærlighedens passagerer,
Rejsen til Robert,
Adelaïde.
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Rammens kant er billedets stærkeste
virkning, sagde maleren Harald Giersing.
I netop dette museum har en ramme
overrumplende effekt, idet damen med
den fagre barm og stiletter hverken
holder sig på måtten eller inde i maleriet, men bruger kanten som dekorativ
siddeplads. Hendes veninde i netstrømperne har derimod besluttet at forlade
lærredet ad bagvejen...
De yppige blondiner ser mascaradybt ud
på os, mens den cigarrygende spanske
skønhed med de mørke øjne maliciøst
betragter herren foran sig. Kun den
badende mø synes helt tilfreds med at
blive både i indfatning og vaskebalje.
Hun er ligeglad med os, er optaget af sig
selv og sin skurebørste. Hendes pink
transistorradio spiller Bizet,
og hun synger Carmens
Habanera; si je t´aime,
prends garde à toi!

Hun har en flaske Dom Perignon inden
for rækkevidde, hvilket tyder på uafhængighed og god smag. De to plastic ænder
kommer sikkert op i karret senere.
Foran malerierne befinder sig fire hattebærende, frakkeindhyllede herrer, der
har det privilegium at være alene om at
beskue dejlighederne. Man skulle jo tro,
at den ene ville være henrykt over det
flotte kvindfolk, der er ved at træde ud til
ham. Men se om han er! Han tør ikke engang kigge på hende. De står dér stive og
fortabte og ligner små drenge, forklædt
som mænd. Mænd, der er bange for kvinder. Og man må jo have medlidenhed
med dem, thi som Luther sagde,
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
der bleibt ein Narr sein Lebelang…

PÅ KUNST-MUSEUM (nr. 339)
Olie/akryl på aluminiumsplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

Svampe ved sømærket – herfra min verden går
Edit Moltke-Leth
Erhvervspsykolog,
Master of Psychology
of Organisation.
Direktør ML Gruppen.
Forfatter til 25 bøger.
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Manden ser på Sømærket i Gl. Skagen.
Han står på vejen op til det karakteristiske vartegn. Han har ryggen til. Ansigtet ligner mere en træfigurs end et
levende menneske. De store svampe
står mellem ham og Sømærket – er de
giftige, euforiske eller uskyldige? Er han
død eller levende? Han er frosset fast
i øjeblikket! Er han et af de mange
anonyme genfærd, der er gået i land, som
det vrimler med heroppe så langt mod
nord. Hvad er hans historie? Hvad gør
han her ved havet?
Dette hav, som giver så meget, som har
taget så mange menneskers liv, især her
oppe nordpå, hvor havet kan være skånselsløst ubarmhjertigt. På søkortene
kan man se de utallige strandinger, hvor
store kraftige træskibe er slået til pindebrænde på et splitsekund. Det er koldt,
det er ubarmhjertigt, der er kort mellem liv og død, mellem at overleve og gå
i døden.

Her har været smertefuldt og livet har
været uden nåde, her har mennesker
stirret ned i afgrunden. Men de vidste,
at havet sang sange, at havet var både
smukt og uudholdeligt, at de døde var en
del af de levende.
Nede på stranden er der tyst. Mågerne
og ternerne har sat sig til at hvile,
deres skrig forstummer, de er gået til
ro. I heden triller lærkerne heller ikke
mere. Syvsangeren med dens karakteristiske sang, som lyder, som om den tæller
til syv, er helt stille. Hugormen forsvinder ind i krattet, den ligger ikke mere
i solen og får varmet sin kolde uberegnelige slangekrop.
Sømærket står i min baghave. Det er et fast
vartegn i min tilværelse, som viser mig, at
her har jeg hjemme – herfra mit verden går!

SVAMPE VED SØMÆRKET – HERFRA MIN VERDEN GÅR (nr. 351)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Stilleben / Sur-realistisk Realisme

Find Holger!
Hans-E.
Møller-Hansen
1965-72: Journalist.
1972- : Reklamebureauindehaver
(RMB/Reklame
& Marketing
Butikken, Århus).
Har udgivet bøgerne:
“Rivieraen” 1999-2004.
Rejsebreve 2005.
Gl. Skagens Stakitter.

Hvis ens forfængelighed bliver pirret, er
man et nemt offer. Så selvfølgelig fik jeg
sat en rød plet på maleriet allerede ved
ferniseringen på det nyåbnede Galleri
Himmerland.
Stemningen i billedet passer mig også
godt – selv om jeg har flere af Finns ”arkitektoniske” malerier hængende, som jo
unægtelig er i en helt anden stil.
Duften af herreværelse fra de gode gamle
dage, da man både kunne ryge og drikke
uden løftede pegefingre fra sundhedsstyrelsen og ikke-rygere.
Politisk ukorrekt af en nutidig kunstner
at lave et stilleben, der forherliger ikke
kun røg og druk, men også indeholder en
klar hyldest af det maskuline?
Ja.
Men fint med mig. Lasternes sum vil altid
være konstant og kvinder og mænd er
ikke ens og bliver det aldrig. Og tak for
det.
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Jeg skal ikke gøre mig klog på FG’s valg
af bogtitler, og hvad der kan ligge af
symbolik i det. Men flasken – en gammel
Calva – stammer fra en af vores fælles
venner, som i løbet af året har realiseret
sit hjem og er flyttet på hospice.
Det gir billedet en ekstra dimension for mig
(ud over selvglæden ved
at se min julebog ”foreviget”).
FG er jo detailjens mester, og den lille
hvide prik (et af verdens første mærkevaresymboler) er bestemt ikke spildt på
mig. Og selv om jeg tror, vi er få, der ser
prikken og reflekterer over den, er jeg sikker på, at FG laver den for egen fornøjelse og ikke for at få ros for prikken, som
startede som en brugsanvisning...!
Men du kan jo selv se, om du kan finde
”Holger”.
MANDEHØRM (nr. 362)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Stilleben / Sur-realistisk Realisme

Exaltation
Ditlev Tamm
Professor, dr. jur. et phil.
Københvns Universitet
Forfatter til en lang
række bøger,
heriblandt bogen
Konseilspræsidenten om
Jacob Brønnum
Scavenius Estrup.
Klummeforfatter til
Groft Sagt i Berlingske
Tidende.
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Gad vidst, hvorfor hun er så eksalteret.
Den blå farve er rigtig flot, og støvlerne
og tøjet er da også klædeligt. For slet ikke
at tale om den røde hue. Men alligevel.
Lidt indhold er ikke at foragte. Vi trænger
til at se noget andet end hende og hendes
eksaltation, som vi ikke kender grunden
til. Men vi kan se, hvordan eksaltationen
vender op og ned på alting, gulv er loft,
og den eksalterede hænger frit i det blå,
indtil vi går videre til næste billede.

EXALTATION (nr. 365)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

Marie Krøyers aftentur ved Strandhotellet
Adda Lykkeboe
Tidligere bibliotekar,
forfatter siden 1999.
Har skrevet romanerne:
Kontrakten,
Balladen om Antonie,
Kærlighedens passagerer,
Rejsen til Robert,
Adelaïde.
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Dengang syntes madammerne at min reformkjole var uanstændig. Men jeg ville
ikke snøres. Dengang var jeg Skagens
attraktion og de accepterede mig aldrig.
Marie Krøyer, sagde de, hun er kun til
pynt.
Det var ikke morsomt. Og slet ikke, da
Krøyer blev tosset. Jeg skulle nok være
blevet hos ham. Jeg skulle også have
holdt mig fra Alfvén. Han lå med alle mulige allerede inden vi blev gift. Det er så
længe siden. Nu vil jeg ind og more mig.
Ingen kender mig. Måske kan jeg tage
hatten og brillerne af? Forfængelig er jeg
dog endnu, selv om alderen begynder at
slide på skønheden. Jeg vil danse, jeg vil
have en mand, vil jeg. En elsker. En der
gør min krop glad og levende. Mit skød
bliver varmt, når jeg tænker på dengang
i Ravello. Stakkels Krøyer var indlagt.

Jeg var alene. En eller anden litterat
havde foræret mig Ulysses. Joyce sagde
mig ingenting. Jeg kedede mig. Men på
allersidste side stod der noget, der gjorde
mig så ophidset at jeg gik ud og fandt en
mand, der syntes, jeg var dejlig…
Måske er der et ordentligt mandfolk derinde? Så vil jeg gøre ligesom Molly.
…og først slog jeg armene om ham ja og trak
ham ned til mig så at han kunne mærke
mine bryster og parfumen ja og hans hjerte
bankede så vildt og ja sagde jeg ja jeg vil ja.
Det skal ikke være den komiske med
striberne og det fjollede overskæg og den
alt for lille hat, som går dér sammen med
det lårkorte pigebarn.
Ikke ham.
Nej.

Marie Krøyers aftentur ved strandhotellet (nr. 369)
Olie/akryl på akryplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

The Future Express
Hans Hauge
Lektor, dr.phil.,
Afd. f. Nordisk Sprog
og Litteratur
Århus Universitet.
Klummeskribent.
Forfatter til en
række bøger.
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Det er et meget blåt billede. Vi kan jo
se dette billede som en fortsættelse af
”Dreaming”. EU er blåt. Yves Kleins billeder er blå. Konservatisme er blå. Himlen er lyseblå, men mændene er grønne
og brune som træer. De virker økologiske eller organiske midt i en mekanisk
verden.
En af dem kunne være den drømmende
mand, der nu er kommet ud og er sammen med en masse mænd, der ligner
ham. De vender ryggen eller siden til.
Toget er blåt, så det er ikke DSB. Det
er nok et privatiseret tog, der skal til
Europa? Ja, det er nok nogle eurokrater. Det er dog ikke et helt nyt tog, kan
man se på døren indtil passagervognen,
men lokomotivet eller lokomotiverne er
elektriske. Så det kan ikke være Århus
Banegård. Glastrekanten til højre ligner
den ved Louvre i Paris. Hvorfor står den
her? Er vi i Frankrig?
THE FUTURE EXPRESS (nr. 320)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 70 cm
Sur-Realistisk Realisme
(Fra serien Clouds on the Sky)

Copenhagen Marathon on High Heels
Jens Chr.
Hedegaard Sørensen
Professor, forsker,
Ledende overlæge,
ph.d., dr. med.
Neurokirurgisk
Afdeling NK
Århus Universitetshospital,
Århus Sygehus.
Forfatter til:
adskillige videnskabelige
artikler og seneste skrift
en historisk epistel
om psykokirurgi.

”EN PINSEDAG I CITY”
Det sorte, det hvide, det grå - tristesse.
Min refleksion i butiksvinduernes blanke flader er uden smil.
Træernes løv som en gråtoneskala i 8 bit.
Farveløse eksistenser omgiver mig.
Ser, men ser ikke mig selv.
CCD’en i mit Eos kan ikke tage denne virkelighed ind.
Så sker det - farverne kommer.
Som en elektrode der tændes i Brodmann 25.
Smilende, farverige mennesker stimler sammen ved krydset.
En klik, klak, kakofoni af løbende fødder.
En lavine af langbenede kvinder i lycra og polyester pasteller.
Mit flash kort lagrer Tiff filerne i hurtig rækkefølge.
Bagtroppens bagerste humper som en såret gazelle.
Fra hugsiddende frøperspektiv morgendagens forsidebillede.
En balanceakt i pink stopper op
- en hæl er en for lidt til podiets top.
Et scoop, et smil og endnu et job til Mister Mint.
Hun nåede ikke opløbets sprint.
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COPENHAGEN MARATHON ON HIGH HEELS (nr. 394)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Stilleben / Sur-realistisk Realisme (Fra serien Københavnerier)

“Det Gode Liv”– eller ”Memento Vivere”
Anne Majgaard
cand. ling. merc.
Madskribent, har bl.a.
udgivet bøgerne:
Politikens store bagebog
Politikens store kogebog
Politikens bog om supper
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”Schloss Linderhof Revisited”
Hvem er den enlige gæst? Gale kong Ludwig af Bayerns genfærd har inviteret sig
selv, lokket hid af det gode liv, der her er
stærkt markeret. Ludwig holdt af at spise
alene, og ved indretningen af Schloss
Linderhof fik han installeret et ’borddæk
dig’, som kunne hejses nedenunder for
at blive dækket og hejst op igen, så han
ikke behøvede at kaste øjne på personalet. Der blev altid dækket til fire personer, hvoraf de tre var imaginære, som
fx Louis XIV, Mme de Pompadour og
Marie Antoinette med hvem han førte
samtaler under middagen. Måske får
de tilbudt et glas 1964 Mouton Baron
Philippe – drømmeårgangen i forrige
århundrede, drueblod hentet op fra
vinstokkens alenlange rødder i Pauillac,
historie på flaske, bouquet’en af fortid og den utrolige smag af 45 års

tornerosesøvn. Den røde vin fra fortiden
og det perfekt stegte røde kød fra en
næsten nulevende okse. ’Sangre di toro’
– tyreblod, måske, i den virtuelle bøf,
der forener både marv og marmoreret
mørhed.
Hvad med krabben, glemte vi den? Også
den bærer livsglædens varme farve og
danser kinddans med den hjerteformede
citrusfrugt, som ved et lille klem drypper
syrlig velsmag på det søde krabbekød.
Denne hyldest til livsglæden kan også
med Goethe udtrykkes som et ’Memento
vivere’ i kontrast til de gamle romeres
’Memento mori’.

DET GODE LIV eller MEMENTO VIVERE (nr. 408)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Stilleben / Sur-realistisk Realisme

Uld og silke
Ditlev Tamm
Professor, dr. jur. et phil.
Københvns Universitet
Forfatter til en lang
række bøger,
heriblandt bogen
Konseilspræsidenten om
Jacob Brønnum
Scavenius Estrup.
Klummeforfatter til
Groft Sagt i Berlingske
Tidende.
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”Uld og silke” kommer fra meget forskellige steder. Silken er fra Kina, mens uld
har noget mere med Færøerne, Island
eller tågede skotske øer at gøre. Der er
noget gråt og gedigent over uld, det
kan man holde varmen i, mens silketøjet er luksus. Pigen i silketøjet står
sammen med et får i samme sorthvide farver. Fåret får os til at tænke
på Marie-Antoinette, som kunne lide
at optræde som hyrdinde med får. Det
var så landligt og gedigent i forhold til
hoffet. Der er bare ikke noget landligt
over de umulige piranesiske trapper,

som en grå skikkelse er kommet ned af,
mens den tredje mand i skyggen kigger på silkepigen og fåret. Kurvene på
hylden er lige til at fylde til en landlig frokost eller måske snarere en ”Frokost i det
grønne” i rigtigt lys og ikke det sære kunstige gyldne skær, der minder om solen
uden at være det. Der er for meget, der
er fake her. Jeg kan godt lide silke, men
her er det lige ved, at jeg foretrækker den
gedigne uld.

ULD OG SILKE (nr. 336)
Olie/akryl på aluminiumsplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

Conversation
Hans Hauge
Lektor, dr.phil.,
Afd. f. Nordisk Sprog
og Litteratur
Århus Universitet.
Klummeskribent.
Forfatter til en
række bøger.
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To hattemænd eller træmænd står og
ser på to kvindefigurer uden hoved.
Kvinderne er som taget ud af et billede
– nemlig Skagensmaleriet ”Solnedgang
over Gl. Skagen” (p. 57) – eller fra en
reklame for undertøj. Mændene ligner
lidt en Erik Heide-skulptur. Både mænd
og kvinder er billeder af skulpturer eller
billeder. De konverserer ganske sikkert
udmærket, for når man konverserer,
siger man ikke noget. Noget tyder på, at
de er i en lufthavn, idet man aner konturerne af en halevinge.
Der er atter en masse fejlplacerede skyer. Hvorfor er de dér? De er på mange
af malerierne. Enten malplacerede eller
naturlige. Fordi skyer er så kunstneriske
og maleriske. Der er vel skyer på de fleste
landskabsmalerier. Og hvorfor ikke have
skyer alle andre steder også? Skyer viser,
at vi har at gøre med malerkunst. Skyer
er nemlig selve malerkunstens oprindelse. De fortæller skabelseshistorien.

Hvem har ikke ligget og set på en sky og
fået den til at ligne noget? Derfor er det
fra skyerne at vi har lært at se på malerier. Vi ser et maleri og en sky og så får
vi den til at ligne noget. Det er beskuerens opgave. Derfor er vi altid i samtale
med malerier – mens vi konverserer med
de andre, der er på kunstudstillingen, og
som ser på Conversation.

CONVERSATION (nr. 340)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-Realistisk Realisme (Fra serien Clouds on the Sky)

Wonderful Copenhagen
Torben Nielsen
cand. merc. et theol.
Projektleder/
klassisk musik,
Wonderful Copenhagen.
Tidl. adm. direktør,
Wagons-Lits.
Major af reserven
i Livgarden.
Sognepræst
Godthaabskirken,
Frederiksberg.

Farveglæden kender ingen grænser –
heldigvis. Mangfoldigheden heller ikke.
Menneskemylderet – typisk mest kvinder i alle gevandter – er fantastisk. Ikke
mindst for en person som mig, der er ansat i Wonderful Copenhagen. Vi kan lide
at se mange mennesker omkring os på
gader og stræder – ikke mindst turister
i vor smukke by. Franskmændene bruger
det gode udtryk ambiance. Det lyser ud
af billedet. Henne på det næste hjørne –
ved Købmagergade kan jeg høre

musikken fra Livgardens Musikkorps
i spidsen for vagtparaden. Mon ikke det
er Københavnermarch de spiller. Det er
her de skifter geværet om på den modsatte skulder. Og nogle af perlerne i det
danske erhvervsliv er mere end antydet.
Royal Copenhagen og Illums Bolighus.
Jo, Amagertorv er en messe værd. Lidt
længere nede af gaden kan vi ane slagskyggen fra Helligånds Kirken, som hver
dag byder sig til med en ganske kort
andagt med orgelledsagelse. Endnu et
billede på bredden i udbuddet af events
i landets hovedstad. Selvom jeg aldrig
har oplevet så stor en flyver så lavt nede
over strøget, er jeg naturligvis glad, for at
den reklamerer for vort brand:
Wonderful Copenhagen.
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WONDERFUL COPENHAGEN (nr. 389)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Københavnerier)

Måneskinssonaten
Per Bærentzen
Fhv. Lektor
Associate Professor
emeritus
Institut for Sprog,
Litteratur og Kultur
Afdeling for Tysk
Nobelparken
Aarhus Universitet
Forfatter af flere bøger
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Døren angiver ikke blot grænsen mellem det derude og det herinde, men også
grænsen mellem naturen og kulturen.
Vi står herinde og kigger ud. Udenfor ser
vi naturen manifestere sig ved en græsmark, et uldent får og et træ med strittende grene. Ikke en vind rører sig og det
hverken regner, hagler eller sner.
Fåret står derude og kigger herind. Også
indenfor hersker der tilsyneladende stilhed. Men kun tilsyneladende.
Midt på de bonede gulve dominerer
PHs glasklare flygel rummet i ensom
majestæt som et symbol på kunsten og
kulturen. Instrumentets gennemsigtighed forleder måske fåret til at tro, at
kunsten er klar og gennemskuelig. Men
der tager fåret fejl, for kunsten
er alt andet end det.

Døren står på vid gab og lader forstå, at
grænsen mellem naturen derude og kulturen herinde kan ophæves. Udenfor er
det begsort nat, kun månens stråler bryder mørket og lader fårets pels og træets
grene lyse i deres hvidhed. Men også indenfor sætter månen sine spor, som et
gitter, der langsomt vandrer hen over
den nøgne væg.
Klaverets filigran-låg er åbent, og hvis
vi lytter nøje efter, kan vi alligevel høre
musikken, der vælder frem fra instrumentets gennemsigtige skal. Tonerne
fylder ikke blot rummet herinde, men
strømmer også ud ad døren, så naturen
og kunsten mødes derude og tager livtag
med hinanden.
Fåret lytter andægtigt og måber. Det var
da vist Beethovens Måneskinssonate.

MÅNESKINSSONATEN (nr. 294)
Olie/akryl på akrylplade
Originalstr. 70 x 100 cm
Sur-realistisk Realisme

“Skønjomfru, ræk mig din purpurmund”
Adda Lykkeboe
Tidligere bibliotekar,
forfatter siden 1999.
Har skrevet romanerne:
Kontrakten,
Balladen om Antonie,
Kærlighedens passagerer,
Rejsen til Robert,
Adelaïde.

Hellig tre kongers nat tilhører den unge,
mandbare pige. På denne nat må hun
holde sig vågen, og hvis det er fuldmåne,
er lykken hende særlig god. Denne nat
må hun stå op i midnatstimen, og denne
nat må hun vandre tre gange rundt om
huset. Samme vej som solens gang over
himlen, og tre gange skal hun sige dette
vers:
Jeg beder jer hellige konger tre,
at jeg i nat skal se, hvis seng jeg skal rede,
hvis dug jeg skal brede,
hvis brud jeg skal være,
hvis navn jeg skal bære med ære.
Derefter skal hun tage sin kammerstage,
tænde lyset og stille sig foran sit spejl,
thi da kan det ske, at hun får sin tilkommende at se derinde. Måske hænder det
da, at en dristig ung mand svinger sig
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ind i hendes jomfrubur, hvad der egentlig er helligbrøde, men hvis han fornemmer, at hun er ham god, stiller han sig
bag hende og viser sit ansigt for hende i
spejlet. Hvem ved – måske har han længe
– måske den ganske sommer lang, gået
og ventet på netop denne særlige januar
nat. Den ganske sommer lang har han
i hemmelighed øvet sig, og nu håber han
at vinde hende med sin sang, for han er
en klog ung mand, der ved, at udi kærlighedssager bør man have forberedt sig
grundigt.
Skønjomfru, ræk mig din purpurmund
jeg var så svimmel nys,
jeg blusser, og højt mit hjerte slår,
du, som har såret, o, læg mine sår.
Skønjomfru, ræk mig din purpurmund,
giv mig et rosenkys.

“SKØNJOMFRU, RÆK MIG DIN PURPURMUND” (nr. 360)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-Realistisk Realisme (Fra serien Clouds on the Sky)

Solnedgang over Gl. Skagen
Hans Hauge
Lektor, dr.phil.,
Afd. f. Nordisk Sprog
og Litteratur
Århus Universitet.
Klummeskribent.
Forfatter til en
række bøger.
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Hvis det ikke lige var for manden med
hatten, den figur der går igen, ville dette
billede være et stykke superrealisme.
Man kan genkende husene, som den
slags man finder i Skagen. De gule, hvide
med røde tage. Sådan ser de ud, så at
virkeligheden kan efterligne både kunsten og ikke mindst postkort. Hvilket
maleri ender ikke som postkort; hvorved mesterværker bliver til værker. Det
må være ethvert værks mål at ende som
postkort.
Manden? Har han set solnedgangen? Det er, som
om han svæver. Han ligner ikke en turist eller en
københavner – for den slags
er der mange af i Gl. Skagen – og det er vist heller
ikke en sommerhimmel.
Dernæst er det her maleri
særligt, fordi der ingen
skyer er på det.

Selvfølgelig kunne kunstneren blot være
taget til Hirtshals og malet solnedgangen der. Der er i al fald et gult, rødt og
hvidt hus i byen. Espersens. Solnedgangen er den samme. Havet også. Hvorfor
er han taget til Gl. Skagen som egentlig
hedder Højen? Højen ville ikke signalere
”Kunst”.
Dette maleri, såvel som det andet fra
Gl. Skagen, illustrerer på anskuelig vis,
at malerier altid har mere med andre
malerier at gøre end med virkeligheden.
Ingen ville drømme om at
male et billede af et hus i Gl.
Skagen, hvis der ikke havde
været Skagensmalere. Alle
malere drømmer om at
male et bedre billede end
dem. Hvorfor skulle man
ellers male et maleri fra Gl.
Skagen?
Solnedgang over gl. Skagen (nr.348)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

Sidste skrig
Jette Østerlund
Journalist, forfatter
Tidl. chefredaktør
for magasinerne
Mad & Bolig og
Antik & Auktion
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Pssst! Hej! Hallo!, du dér shopper. Hvis
du ellers kunne høre. Hvis du havde øjne
for andet end eksklusivt tøj, ville du se,
hvad du gik glip af. Mærke dig selv som
medspiller i et historisk vendepunkt.
Men du hører ikke. Bliver i
dit univers, som lige nu kun
rummer de dårende, fristende klude.
Ved du at tekstilindustrien
er en af de største syndere i
klodens klima-regnskab?
Nej, vel!
Ved du at selv verdens allerstørste mode-designere for
længst er begyndt at eksperimentere med bæredygtige materialer og genbrug, der kan bidrage med tal
på den rigtige side af CO2-regnskabets
bundlinje?
Kan du forestille dig et tørklæde vævet
af brændenældefibre, en aftensag syet af

kasserede, matchende slips eller ku’ en
nederdel af hamp og corsage af indfarvet
fiskeskind friste dig til næste gang, du
skal feste igennem?
Nå, ikke!
Hvad så med aviser som
isolerende stof under
kjolen, når vinden hyler
og frosten bider? Lunt
tørklæde, sjal, forklæde,
uldne permissioner, kjoler
og sokker og træsko som
basistøj på dagens dont?
Tænk engang!
Billedet af dig og “skovserkonen” Doris Marx er fra hendes sidste
dag efter mere end 40 år som fiskerkone
på Gammel Strand i København. Med
hende sluttede rækken af utallige gæve
sild, som var kendt for at råbe og skrige
fisken over disken.
SIDSTE SKRIG (nr. 252)
Olie/akryl på lærred
Originalstr. 40 x 40 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Shopping-Mania)

En skov af træer og ben
Rasmus Nicolaisen
Forfatter
Har udgivet bøgerne:
• Digte om lidt
• sølvKANIN
• Frihed og sex på rejsen
• Alting ender med et
bryllup i Athen
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I en skov i det nordlige Finland eksperimenterer Ph.d.-studerende Maria van
Helsing med at omplante dameben der af
den ene eller anden årsag aldrig er vokset
op til deres respektive underliv.

”Omplantningen går over al forventning,
men samtidig må det siges, at arbejdet
har vist sig at være mere omfangsrigt
end oprindeligt antaget, da damebenenes eksplosive vækst har påvirket omgivelserne på uforudset, men ikke nødvendigivis uvelkommen, vis”, fortæller
Maria, og tilføjer med et suk så let som
når en sommerfugl sætter sig på din
storetå, at der sandsynligvis vil gå mellem 10 og 15 år før damebenene vil være
tilgængelige i pilleform.

EN SKOV AF TRÆER OG BEN (nr. 344)
Olie/akryl på aluminiumsplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-Realistisk Realisme (Fra serien Clouds on the Sky)

Solnedgang over Vesterhavet
Hans Hauge
Lektor, dr.phil.,
Afd. f. Nordisk Sprog
og Litteratur
Århus Universitet.
Klummeskribent.
Forfatter til en
række bøger.
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Solnedgange findes der alt for mange
malerier af. Derfor kan ingen se en
solnedgang længere. Især ikke en der ligner en Skagensmalers. Poul Henningsen
var det vist, der mente solnedgange var
uæstetiske, og han ville have dem fjernet.
Letpåklædte kvinder findes
der også mange billeder af,
men dem kan vi – mænd –
godt blive ved at se på. Poul
Henningsen ville faktisk
gerne have flere kvinder på
billeder endog nogle uden
undertøj.
Hvis man nu kombinerer
kvinderne med solnedgangen, får vi et nyt billede. Det
er ikke nyt at have kvinder
i lidt tøj på et strandbillede. Vi kender også alle de
nøgne drenge. Men her er
det dukker.

Nu ved vi så ikke rigtig, om vi skal se på
forgrunden eller baggrunden.
Her har vi en romantisk solnedgang med
de farver, den slags skal have. Kvinderne
er ikke helt, som de plejer at være. De
er ikke i badetøj, men undertøj. De er
hovedløse, så de kan ikke
se hverken os beskuere
eller solnedgang. De er
figurer. Det ser ud til, at
Per Kirkeby har malet
deres brysteholdere. Men
kombinationen af døde
kvindekroppe, levende, organiske brysteholdere og
et Skagensmaleri gør, at
selv en solnedgang bliver
synlig.

SOLNEDGANG OVER VESTERHAVET (nr. 335)
Olie/akryl på aluminiumsplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

Big shopper
Ditlev Tamm
Professor, dr. jur. et phil.
Københvns Universitet
Forfatter til en lang
række bøger,
heriblandt bogen
Konseilspræsidenten om
Jacob Brønnum
Scavenius Estrup.
Klummeforfatter til
Groft Sagt i Berlingske
Tidende.
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Det kan godt være, at hun er ”Big shopper”, men det er nok ikke tøj, hun
forkøber sig på, for både den uklædelige
røde anorak og bukserne uden stil står
i kontrast til de pænt velklædte mennesker, der går forbi uden at bemærke,
at shopperen er røget i hullet, måske
fordi hun ikke har været nok opmærksom på sin ”Weightwatcher”. Det er
som et kendt billede af Breughel, hvor
Ikaros falder i vandet uden at nogen
tager notits af det. Livet går videre. Der
er shopaholics nok og nok af panik omkring overvægtige til at skabe et marked
for vægtmålere. Synd for den røde og blå
dame, at det lige var hende, der skulle
plumpe i, men sådan er livet. Hvis hun
nu havde ofret lidt mere på tøjet, så var
det måske gået anderledes.

BIG SHOPPER (nr. 352)
Olie/akryl på aluminiumsplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Shopping-Mania)

Gyngehest og andre heste
Adda Lykkeboe
Tidligere bibliotekar,
forfatter siden 1999.
Har skrevet romanerne:
Kontrakten,
Balladen om Antonie,
Kærlighedens passagerer,
Rejsen til Robert,
Adelaïde.
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Øjet på væggen ser rummet med tre genstande, som maleren har malet. En sadel,
en halv gyngehest, en skakbrik, nogle
drivende skyer på vej ud af den skæve
døråbning.
Øjet ser. Og dog ser øjet disse ting periferisk, thi dets store pupil er indstillet på
uendeligt. Øjet forestiller sig malerens
tanker, mens han lavede sit billede…
Sadlen er iøjnefaldende centralt placeret. Det er en dressursadel med lang
sadelklap og to gjordstropper.
Bagsvidsel og sadelknap er
fotografisk korrekt malet.
Stigremme mangler. En sadel,
rytteren sidder godt i. Øjet
forestiller sig at den, sammen med de to træheste, er
symboler på kunstnerens
brug af det konkrete og det
sansede.
Gyngehesten, forestiller øjet
sig, er barndommens hest.

Den, der bærer sin rytter ud af legeværelset, ud af huset, bort fra formaninger,
spisetider og andre kedsommeligheder
og sætter ham af for foden af regnbuen,
hvor skatten ligger.
Springeren tilhører den voksne mand.
Skakbrættet er livets bræt, hvor nederlag
og sejre udkæmpes. Alligevel, forestiller
øjet sig, betyder den hvide springer også
noget andet. Den flyver kunstneren tilbage til foden af regnbuen, hvor alt kan
ske. Han bliver ikke barn igen som med
gyngehesten, men for en
stund gør han sig usynlig
på livets skakbræt. I lykkelige øjeblikke rider han
den vingede hest, han just
har sadlet. På den tager han både
barndom og manddom med ud i en
større verden, ligesom skyerne, der vil
ud af det lukkede rum,
Forestiller øjet sig.
GYNGEHEST OG ANDRE HESTE (nr. 359)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-Realistisk Realisme (Fra serien Clouds on the Sky)

Janteloven
Thomas Falkenberg
Selvstændig
reklamemand
Bl.a. lavet
reklamefilm for
FC København,
Fakta,
Råd & Dåd - “Brøleren”
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Som reklamemand er det mit job at lave
direkte, let forståelige budskaber enten
baseret på en indsigt om en målgruppe
eller ud fra en ”sandhed” gemt et sted
i produktet. Reklame er derfor et håndværk og ikke kunst. En reklame kan være
flot som kunst, men idéen og meningen skal kunne afkodes på ganske få
sekunder. Kunst skal noget andet og kan
både indeholde en klar, ren idé eller noget ganske ”uforståeligt” andet…åbent
for fortolkning.
Hvis ”JANTELOVEN” var en reklame var
der naturligvis en afsender. Og det var
med garanti ikke Porsche. Porsche sælger ikke deres statussymboler med platte
omend morsomme kommentarer.

Så produktet ville være et andet og reklamen sikkert mindre god.
Nu befinder ”JANTELOVEN” sig jo i
kategorien kunst og fortjener mere tid.
Umiddelbart var min reaktion at det var
noget fortænkt rod. Men så begyndte jeg
at spekulere over budskabet fra kunstneren og opdagede at der lå interessante
betragtninger om egoet og værdier i værket. Det fortæller mig blandt andet at
vi igennem tiderne har søgt lykken i de
samme værdier. I værdier skabt af blandt
andre sådanne nogen som mig, som
skråsikkert fortæller folk hvad lykken er.
En sandhed som vi alle sammen ved er
løgn, men alligevel stræber efter indtil vi
får nok af den.

JANTELOVEN (nr. 371)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

I et højere luftlag (eller noget med EU)
Hans Hauge
Lektor, dr.phil.,
Afd. f. Nordisk Sprog
og Litteratur
Århus Universitet.
Klummeskribent.

Nu er vores mand kommet til Bruxelles,
tror jeg. Først så vi ham hjemme i forstaden på vej ud. Dernæst var han på
en banegård sammen med andre mænd
på vej til Europa. Han er nået frem til
et glaspalads. Han kaster en skygge, så
solen må komme imod ham. Vi kan se en
blå himmel og noget natur i glasvæggen.

Et helt lille romantisk landskabsmaleri,
og dermed må denne store bygning ligge
ud til landet.

Forfatter til en
række bøger.

70

I ET HØJERE LUFTLAG (ELLER NOGET MED EU) (nr. 319)
Olie/akryl på lærred
Originalstr. 50 x 100 cm
Sur-Realistisk Realisme (Fra serien Clouds on the Sky)

Gylden aftensol over Gl. Skagen
Edit Moltke-Leth
Erhvervspsykolog,
Master of Psychology
of Organisation.
Direktør ML Gruppen.
Forfatter til 25 bøger.
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Her i Skagen, hvor det nordiske lys har
sit helt specielle liv, hvor nordlyset kan
danse i psykedeliske farver og forsvinde
lige så hurtigt, som det kom efterladende
én med følelsen af at have været vidne til
en forunderlig naturkraft – en gave fra
himlen. Hvor lynene og torden skiftes til
at brage, så Sømærket i Gl. Skagen ryster og jorden skælver under det, hvor lyn
kan løbe parallelt med vandet og lyser
den kulsorte himmel op i ubarmhjertig
uhygge.
Hvor man ser det særegne fænomen,
at der hen over havet ligger en vandret regnbue. Hvor månen kan ligne en
stor fristende bold, der står over det
majestætiske vartegn, som de elskede
drages mod på en varm sommernat, når
de går hånd i hånd op til Sømærket for
at få en stund helt for sig selv i det eventyrlige lys med den uendelige udsigt helt
til fyret på Grenen, til den Tilsandede
kirke på den modsatte kyst og ser hen
over heden, der hvor marehalmen svajer
og svinger sig i sin yndefulde stormdans
rundt og rundt og altid i bevægelse.

Havet bruser eller brøler sin stærke sang
ind i uendeligheden. Der er en evighed
ved naturen heroppe. Himlens gule og
røde lys, de smukke solnedgange med
den uendelige horisont, hvor skibene
sejler på den yderste streg, så det ser
ud, som om verden slutter lige netop
der. Dette sted vil altid øve sin dragende
magt over den enkelte, ligesom byens
brogede liv er sammensat af så mange
modstridende elementer og spænder
over tusinder af spillende nuancer.

GYLDEN AFTENSOL over gl. skagen (nr. 287)
Olie/akryl på lærred
Original str. 2 x 100 x 140 cm
Sur-realistisk Realisme

Friske fisk til Skovshoved Hotel
Ole Hyltoft
Cand. mag. forfatter,
næstformand i
Danmarks Radios
bestyrelse.
Har siden 1968 udgivet
25 digtsamlinger,
romaner,
novellesamlinger
og essaysamlinger.
Er fast kronikør ved
Jyllands-Posten,
Ekstra Bladet og
Berlingske Tidende.
Har netop udgivet
essaysamlingen
“Tør du være dansk?”
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FISKERKONEN I SKOVSHOVED
Vi københavnere genkender Skovshoved
Hotel. Skovshoved var et fiskerleje i
1800-tallet. Velhavende københavnere
begyndte i disse år at bygge villaer i
Skovshoved. Men den lille bys berømmelse skyldtes fiskerkonerne. De vandrede tidligt om morgenen de 15 kilometer ind til Gammel Strand over for
Christiansborg og solgte nattens fiskefangst til københavnerne. Det krævede
gode ben – ikke fiskeben – og om vinteren en tyk påklædning.
En af disse fiskerkoner er genopstået i
sin magt og vælde på maleriet. Hun har
nok været inde at sælge fisk til restauratøren, så han kan servere friske rødspætter med persillesovs til sine gæster.
Måske kan den unge frue med sin puddel netop fået sådan en lækker frokostanretning. Skørtet svinger frit om
hendes slanke ben. Men længere end til
lystbåden i havnen kan pusselankerne
næppe bære hende.

Maleren fortæller os historien om, at
tiderne skifter. Engang har man troet,
at der altid ville stå skovserkoner ved
Højbro Plads og sælge rødspætter og
torsk. Men alt har sin tid. Nu er der kun
en fiskerkone i sten tilbage på Gammel
Strand. Et skulptur-minde om fortidens
fiskerkone, der gjorde hverdag til dåd. Og
gav københavnerne ikke bare god mad,
men også liv og humør. Der skulle seje
sild til det job.
Den lækre nutids-frue og hendes komiske
puddel er kun med som øjenåbner for
malerens beundring for skovserkonen.
Det er fiskerkonen, maleriet handler om.
Og tidernes forandring.

FRISKE FISK TIL SKOVSHOVED HOTEL(nr. 393)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Københavnerier)

Mor, er det en badebold ?
Bente Kromann
Journalist,
forfatter
Tidl. medredaktør af
radioprogrammerne
“Vita” og “Indblik”
på DR´s P1
samt tilrettelægger af
og medvirkende i radioog TV-programmer
for børn.
Har skrevet artikler
og en enkelt epistel.
Har oversat mere
end 60 bøger.
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Skyggerne er lange af de to, mor og søn.
“Kan I se lyset. Jeg er en af jer nu. Endelig. I er så søde”. Hvad er det hun ser,
havfruen i vandet. Hendes synsfelt er
snævert. Billedet bevæger sig frem og tilbage, og hvad er det hun ser? En voksen
kvinde med en lille dreng i hånden. Hvad
er det, de laver? Vandet er sort, lukket,
men alligevel ser hun alt. Der er koldt
dernede, men kulden rører hende ikke.
Og her er ingen vind, ingen storm, ingen
sne. Det er skønt at ligge her og vente,
slippe for at længes, være så tung og så alligevel kunne svæve. ”Er det jer, der kommer? I er så tæt på nu. Med kærlighed?
Det er koldt og fugtigt. Jeg vil hjem. Men
det her er vist mit hjem nu. Jeg vil bare
være med til at lege. Få kærlighed. Det er
alt. Tag jer af mig, bær mig”.
Heroppefra ser det ud som et fladtrykt,
gråhvidt vattæppe. Men drengen aner en
“bold” – en badebold måske. Kvinden ser
den ikke, hun ser kun drengen. Et eller
andet sted derude findes svaret. På sin
egen måde har hun håbet på, at bolden

skulle flyve over et hegn, så den kan
kastes tilbage. Men nu svæver hun i vandoverfladen. Hun trækkes ned, drengen
og kvinden bevæger sig lige på grænsen.
I vil se sporene, mærke lugten. Og så vil
I få en anelse. Men de to går videre hen
ad kajen, mens skyggerne bliver længere. Men hun dernede hører stemmer.
Hun har lært at skelne mellem de stemmer, hun gerne vil høre, og hun forstår
dem alle. Så hvem hører hun? Hun hører
drengens stemme
- ”Mor, er det en “badebold” ?

– MOR, er det en badebold? (nr. 353)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

Lille mand hvad nu?
Tejs Friling
Redaktionschef
på en række danske
TV-underholdningsprogrammer.
Medstifter og ejer af
produktionsselskabet
KongSekvens.
Forfatter.

På vej ud. Ingen tvivl om det. To stærke
hænder på skuldrene i et tempo han ikke
valgte.
Inde i rummet havde han ladet ordene
falde i præcis den takt, han havde bestemt sig for.
Han havde endda regnet med, at de til
en hvis grad kunne imponere dem. Men
han vidste også, at lige præcis det rum
var ubarmhjertigt overfor hans ord.
Selv hans allervigtigste sætninger løb
bare ned ad væggene. Punchlines
var afskåret fra deres sædvanlige
svirp.
Ord efter ord ramte gulvet med små smæld og blev
splittet til små fine ensartede perler på de glatte flader.
Her i deres borg havde de sikkert nanobehandlet det hele.
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Iskold planlægning udført med spraydåser blot for at forhindre hans ord i at
blive der.
Her var ikke en eneste revne eller ridse
de nødstedte sætninger kunne klamre
sig til.
De kom derimod hurtigt i gang med deres angreb. Stemmerne hamrede utrætteligt fra væg til glas og tilbage igen. Som
den mest snu bande i området havde de
indtaget alle de bedste positioner til det
store baghold i kløften.
En umulig udebanekamp var hurtigt
overstået. Og det kom ikke engang til
at handle om hende. Afvæbnet og uden
at have efterladt sig et eneste spor var
han næsten lettet. Frigjort af det hele.
Halvvejs ude undrede det ham bare. Hun
burde være blevet nævnt.
Hun var jo ikke væk på nogen måde. Hun
var jo lige der.

Lille mand hvad nu? (nr. 370)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

Kat på togrejse
Lars Viinholt-Nielsen
Landinspektør og
jernbanehistoriker.
Forfatter og
medforfatter til
26 bøger om danske
stats- og privatbaner,
jernbanestationer,
politiske,
tekniske,
personalemæssige og
topografiske
jernbaneforhold.

Hvilken togrejse? Er toget ankommet
eller skal det afgå? De rejsende haster
hen ad perronen, er det for at komme ud
af stationen eller hen til toget?
Hvad er ankomst/udgangsstationen?
Perronhallen tyder på Københavns
Hovedbanegård eller Århus Hovedbanegård – i hvert fald en af landets to
hovedbanegårde. Gæt selv.
Hvad tænker hun på – den bekymrede
pige på perronen? Er hun bekymret? Ja
venstre hånd op til munden tyder derpå. Måske er hun ikke bekymret, men
blot overrasket over et eller andet. Eller
spiser hun bare et stykke chokolade?
Er hun bange for, om hun overholder bestemmelserne i befordringsreglementet
for DSB:
“Katte og små hunde, der medføres i kurve,
tasker og lignende emballage, hvis mål ikke
overstiger 50x30x25 cm, medtages gratis
i togene m.v., – når de bliver i emballagen
under hele rejsen?”
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Næppe - hun er vant til at rejse med
sin kat - se bare den fine “katte-bag”.
Er hun nervøs for, om hun når sin bus?
- efter statistikken for 2009 i årets første
8 måneder er 18% af togene mere end
5 minutter forsinkede ved ankomsten til
København H og 14% af togene er mere
end 5 minutter forsinkede ved ankomsten til Århus H.
Næppe - hun må som alle togrejsende
efterhånden være blevet vant til forsinkelser.
Er det den efter alle kunstens regler
uniformerede “postdame” på den modsatte perron, som sætter en tankerække
i gang? Var der et brev, vor pige ikke fik
skrevet? Eller var det fødselsdagsbrevet
til tante Anna? Måske – gæt selv.
En ting er vis: Katten tager det altsammen i en “stiv pote”!
KAT PÅ TOGREJSE (nr. 388)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Københavnerier)

Rendez-Vous foran Skuespilhuset
Adda Lykkeboe
Tidligere bibliotekar,
forfatter siden 1999.
Har skrevet romanerne:
Kontrakten,
Balladen om Antonie,
Kærlighedens passagerer,
Rejsen til Robert,
Adelaïde.
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Puddelen og pigen
Alle personer befinder sig på gangbroen,
der fører rundt om bygningen langs
havnebassinet. I de store glasfacader
afspejler sig skibsmaster, huse og mennesker. Damen i tomatrød spadseredragt
og Ozelot-stola har kommanderet Sit til
sin frappant indfarvede og moderigtigt
klippede puddel. Hun er positioneret på
mannequinvis med en hånd på hoften
og betragter os med divablik, forvisset
om, at hun misundelsesværdigt adskiller
sig fra den gemene hob, hun er omgivet
af. Hvis hun vidste, at mit betragtende
øje vurderer hende som en indskrænket forstadsfrue, ville hun blive smækfornærmet.
Den slanke dame i sort, derimod, er interessant. Yppig sølvræv kastet over
skulderen. Flotte ben, røde sko, elegant

kjole, mere et outfit til en tête a tête i
chambre séparée med elskeren, end en
byturskjole. Hun ænser ingen. Hendes
mørke øjne er sænkede, hun går selvsikkert og selvfordybet fremad og jeg er
ikke fri for at beundre hende.
Men hvad er nu det? Alle mine forestillinger nedbrydes, da jeg ser, at hun
fører en lille pige i snor. Og nu ligner
den smukke kvinde pludselig eventyrets
dæmoniske stedmor. Hvor skal hun hen
med det ulykkelige barn, der er tøjret til
hendes håndled i en kort, solid hundesnor? Pludselig synes jeg, at puddelen
har en sikrere tilværelse end denne lille
pige.

RENDEZ-VOUS foran skuespilhuset (nr. 390)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Københavnerier)

En pause i Operaen
Ditlev Tamm
Professor, dr. jur. et phil.
Københvns Universitet
Forfatter til en lang
række bøger,
heriblandt bogen
Konseilspræsidenten om
Jacob Brønnum
Scavenius Estrup.
Klummeforfatter til
Groft Sagt i Berlingske
Tidende.

Der er sikkert mange, der går i operaen,
men som mest glæder sig til pausen. Så
møder man måske nogen man kender og
kan fortælle, at det er en dejlig forestilling eller måske noget helt andet, nej, er
I også her, eller at det er en flot bygning,
og dejligt at Mærsk var så gavmild, eller
at Eliassons lamper er flotte. Der er nok
at snakke om, eller man kan kigge ud på
Marmorkirken og havnen, nej hvor er
det flot, men var der ikke noget med, at
arkitekten ville et mere frit udsyn uden
alle de metalrammer i vinduet.

Så er pausen forbi, og forestillingen kan
få lov til at fortsætte. Nu har vi nydt udsigten og talt om operahuset. Operaen er
en ramme, som vi nu har vænnet os til.
Vi glæder os bare til forestillingerne. Og
så et hurtigt glas champagne i pausen.

Nu har vi været der så mange gange, og
det er stadig flot, men nu gider vi ikke
tale mere om det og nyder bare udsigten.
Men hvad laver egentlig den måge, er
den inde eller ude?
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En pause i operaen (nr. 391)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Københavnerier)

Ham, Hende, Ham
Ole Lauridsen
Lektor, mag.art.
Leder af LEARNING
STYLES LAB,
Handelshøjskolen,
Aarhus Universitet.
Forfatter til bøger
og artikler om ældre
og moderne tysk
og om læring og
læringsstile.
På 10. år ankermand
på DR’s spørgeprogram
”Sproghjørnet”,
der sendes på P4.
Foredragsholder inden for
områderne læring,
læringsstile
og dansk sprog.
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– eller Skumringstime i Gl. Skagen
Sonet
Mens flader af hvidt forvandles til gråt
og natten brydes med dagen,
mens himlen lukkes i sort og blåt
og skarptegner Gammel Skagen,
da mødes to sjæle, uskarpt tegnet,
i det som ingen kan forklare
- tiltrukket, draget, sky, forlegent i ungdoms ulmende elskovssnare.
Erotiske strømme pirrer, de svirrer
usynligt synligt fra hende til ham
mens han forblændet målløst stirrer
på hende helt uden skam.
Det skridt han snart tager, er det som vil spire
og vokse til ham-hende-ham.

Ham, hende, ham – eller skumringstime (nr. 401)
Olie/akryl på lærred
Str. 70 x 50 cm
Sur-realistisk Realisme

CIA på arbejde
Hans Hauge
Lektor, dr.phil.,
Afd. f. Nordisk Sprog
og Litteratur
Århus Universitet.
Klummeskribent.
Forfatter til en
række bøger.
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Det er ikke surrealisme eller superrealisme dette billede. Det kan være en
naturtro gengivelse af virkeligheden.
Det er da sandt, at skyer ikke er røde,
orange og grønne – med mindre de belyses nedefra. Vinduespudserne kan
være rigtige vinduespudsere. Det kan
være, at der intet særligt er på færde.
Det er set før. Måske ser de på damer.
Det kan dog hurtigt blive en kommentar til samtiden, hvis vi giver billedet en
titel: PET på arbejde eller CIA på arbejde.
Pludselig forvandles billedet til en kritik
af overvågningssamfundet. Hvad de ser,
får vi aldrig at vide.
Heldigvis er vi tilskuere til det hele. Så
det er os, der overvåger dem, der overvåger. Al magt til beskueren, kan vi kalde
billedet.

Det eneste mystiske bliver dog: hvor står
eller sidder den, der har malet billedet?
Sidder han også på en sådan platform
oppe i luften? I al fald er han – maleren –
også på arbejde, og malere er vel også en
slags spioner, som vi overvåger.

CIA PÅ ARBEJDE (nr. 322)
Olie/akryl på lærred
Str. 70 x 140 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Clouds on the Sky)

Magnetisk Kraft
Hans Hauge
Lektor, dr.phil.,
Afd. f. Nordisk Sprog
og Litteratur
Århus Universitet.
Klummeskribent.
Forfatter til en
række bøger.
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Vi finder den mand med hatten på mange
af malerierne. Vi beskuere får ham ikke
at se; han ser bort fra os og vender ryggen til. Dermed kan vi jo gætte på, hvad
han vil, ligeså meget vi vil. Han svarer
ikke. Han er som en skulptur.
Han står ved siden af damen i gråt
– foran en glaspyramide, der virker
overnaturlig. Han er måske på
vej mod pyramiden. Det er som
om magneten fastfryser hans
blik på damen i hvidt, som
magneten fastholder den ”hvide
dame” inde i pyramiden.
Pyramiden minder om Peis pyramide i Louvres gårdrum, som
om den er et symbol på kunstens
kraft. Og så er der skyer både
uden for pyramiden, inde i pyramiden og på vej ind, eller er de på vej ud
af pyramiden?
Ligesom manden går igen i mange af
malerierne, gør skyerne det også. De

kommer svævende på de mærkeligste
steder og tidspunkter. Skyerne inde
i pyramiden ser underlige ud. Skyerne
skaber naturligvis en kontrast mellem
det drømmeagtige og det konkrete. Billedets mening skabes dermed ved hjælp af
et binært system og en forskel. På det
dybeste semantiske plan handler
det om forskellen mellem blødt
og hårdt, mellem rundt og spidst,
mellem lys og mørk, mellem sort
og hvidt. Hård mand, blød sky.
Men er det et godt sted at være.
Manden føler sig mest som en
iagtager. Han forsøger at forstå
det han ser. Titlen fortolker for os;
den siger ”Magnetisk kraft”. Hvem
drømmer eller er drømmende?
Manden drømmer nok kun om at
være sammen med den hvide dame,
hvorimod pigen i gråt føler sig tiltrukket
af de overnaturlige kræfter som magneten er symbolet på.
Magnetisk kraft (nr. 325)
Olie/akryl på lærred
Originalstr. 100 x 100 cm
Sur-Realistisk Realisme (Fra serien Clouds on the Sky)

Ode til hesten
Adda Lykkeboe
Tidligere bibliotekar,
forfatter siden 1999.
Har skrevet romanerne:
Kontrakten,
Balladen om Antonie,
Kærlighedens passagerer,
Rejsen til Robert,
Adelaïde.
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Den er symbol på skønhed, hurtighed og
udholdenhed. Vi har været afhængige af
den i over sekstusind år, og vi lever stadig med den. På dens ryg jog vi over stepperne, i kraft af den erobrede vi verden
og bragte krig og fred. Det var
ikke den langsomme okse, der
fik kulturer til at opstå. Det var
tågængeren, der på lange ben
fejede gennem Europa, det var
tågængeren, der fulgte Columbus over havet og blev sat fri på
Amerikas græs.
Jeg har et kærlighedsforhold
til disse dyr, der har præget mit
liv. Der har været mange, nu
for længst døde. Der har været
Jyske heste, små tætte Nordbagger, fuldblodsheste med et sart og nervøst temperament, rideheste og rideskoleheste,
hvis liv og skæbne ikke altid var dem
værdigt.

Luna, hedder hun, min sorte hoppe. Da
vi mødtes første gang, vendte hun mig
ryggen og gik. Hun ville ikke ejes, hun
havde haft skuffelser nok med mennesker. Hun er en stolt og reserveret
dame og der gik et år, før hun
frivilligt kom til mig. Nu har vi
hørt sammen i over ti år og hun
har for længst skænket mig sin
betingelsesløse tillid. Hun er mit
livs sidste hest. Der kommer ikke
flere efter hende.
Mit hjerte bliver stort af glæde,
når hun skiller sig ud fra sin flok
og kommer mig i møde. Jeg lægger sadlen på, og så begiver vi os
ud på vor daglige færd. På hendes
ryg forvandles jeg til dronning og sammen flyver vi i sol og regn mod nye eventyr til landene hinsides Soria Moria.

ODE TIL HESTEN (nr. 381)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

Shopaholic
Hans Hauge
Lektor, dr.phil.,
Afd. f. Nordisk Sprog
og Litteratur
Århus Universitet.
Klummeskribent.
Forfatter til en
række bøger.

Den kvinde, der står på en sokkel, er
bundet. Hun har ikke bundet sig selv.
Det er jo så populært at binde kvinder og
holde dem fanget i et rum. Det handler
Stieg Larssons populære krimier om. Det
her må være lavet af en mand, der hader
kvinder. Ganske vist er hun ophøjet og
sat på en piedestal, men hun er også fanget.
Nogen har skrevet på en tavle, at hun skal
have hjælp. Det er næppe hende selv. Og
nu er det næppe et socialrealistisk billede
af en kvinde, der forbruger for meget –
en shopaholic. Det kan kun være manden, der har bundet hende. Dermed ville
det være et samfundsskadeligt billede,
for det gælder jo om at købe mere for at
få hjulene i gang. Vi skal også købe flere
malerier af kvinder, der ikke vil shoppe.

Men hvor er hendes tøj? Og sidder
rebene ikke lidt løst? Kunne hun ikke
forlade rummet, for døren er vistnok
åben. Den ene fod er ved at træde ned.
Hun omgives af noget, der kunne ligne
net eller nordlys. Det ser ud til, hun står
på en scene. Det er er teater.
Nej, det handler ikke om at shoppe. Det
er jo et erotisk billede. Der er lidt SM
over det. Gad vide hvilket mærke undertøj, hun har på?

Tænk nu hvis hendes lidenskab var malerier? Så ville dette maleri undergrave
selve branchen.
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Shopaholic (nr. 358)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Shopping-Mania)

Palads-revolution
Ole Lauridsen
Lektor, mag.art.
Leder af LEARNING
STYLES LAB,
Handelshøjskolen,
Aarhus Universitet.
Forfatter til bøger
og artikler om ældre
og moderne tysk
og om læring og
læringsstile.

Et klart og spinkelt lys bader et landskab – romantisk, skyggefuldt svangert
af skæbne og af trolddom. Gådefuldt.
Kryptisk. Skæbnetungt. Gotisk. Og dog
ladet med stor skønhed, stor ro. Lammet
står han og betragter os, holder os fast
med sit blik. Nøder os til at gribe efter
naturen og fortiden. Rummet brydes af
pyramidens glas og stål der har skudt sig
op og nu spejler og fanger naturen og fortiden. Det menneskeskabte. Fremtiden.
Den tvinger sig på. Vi må gribe den.
Anerkende den. Tage den med og ind.

Fortid og fremtid. Det spænd der skaber
os. Den streng der giver os vores bevidsthed. Fortid og fremtid forenet – en
tofoldig uforenelighed. En uventet harmoni. Uforståelig, ufattelig, men sand.

På 10. år ankermand
på DR’s spørgeprogram
”Sproghjørnet”,
der sendes på P4.
Foredragsholder inden for
områderne læring,
læringsstile
og dansk sprog.

96

Palads-revolution (nr. 299)
Olie/akryl på lærred
Originalstr. 120 x 80 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Unexpected Harmony)

So Help Us God
Adda Lykkeboe
Tidligere bibliotekar,
forfatter siden 1999.
Har skrevet romanerne:
Kontrakten,
Balladen om Antonie,
Kærlighedens passagerer,
Rejsen til Robert,
Adelaïde.
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Overalt i byen fandt jeg stivnede kvinder på podier af granit. Midt på Avenue
de Dieu på en forhøjning som en altersten, stod tre fortabte kvinder. Endnu
klamrede de sig til deres indkøbstasker,
endnu søgte én at undslippe, men hun
var allerede under metamorfose. Jeg forfærdedes og så, at de var hinsides frelse.
Bygningerne i den sommervarme, tavse
by var uskadte. De prægtige palæer stod
endnu med lys i vinduerne. Der var ikke
mere kvindetrængsel foran de duftende
altre for skønhed, der lovede evig ungdom.
Han er altså, tænkte jeg. Han manifesterer sig atter, her i hjertet af Europa, hvis
stormægtige mennesker hverken tror på
gud eller djævel.

Jeg kastede min taske fra mig, jeg afførte mig mine sko, jeg krængede min
kjole af, skjulte mig i mit hår og forstod ikke, hvorfor Hans vrede ramte
os. Vi kvinder var både Gud og naturen
nær som beskyttere og livgivere. Det
var os, der nærede og værnede børn
og hjem i modsætning til manden, der
hærgede, erobrede og ødelagde. Hvad
var gået galt? Hvorfor skulle vi straffes?
Da så jeg englene. De talte med én
stemme og sagde til mig, Vi er de engle,
Han engang bød lægge Sodoma og Gomorra
øde. Herrens tålmodighed med jer er omme.
Han værger sin jord, sin himmel og sine
have. Dette er Hans sidste advarsel. I skal
standse ødelæggelsen af Hans skaberværk,
ellers vil han udslette jer i en ny syndflod og
ingen vil overleve..

So help us god (nr. 355)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Shopping-Mania)

“Ikke Det Store Stygge Storkespringvand”
Ole Hyltoft
Cand. mag. forfatter,
næstformand i
Danmarks Radios
bestyrelse.
Har siden 1968 udgivet
25 digtsamlinger,
romaner,
novellesamlinger
og essaysamlinger.
Er fast kronikør ved
Jyllands-Posten,
Ekstra Bladet og
Berlingske Tidende.
Har netop udgivet
essaysamlingen
“Tør du være dansk?”
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Det her er jo ikke Det store, stygge
Storkespringvand. Det er springvandet
på Gl. Torv. Det der springer med guldæbler!
På Strøget flanerer alle mennesker. Finn
Grabowski har puttet nogle af dem op
i springvandet. Her viser de os de
drømme, de har om sig selv. Eller de
drømme deres medborgere har om
dem. En vil være dronning. En vil bruge
sin nøgne krop på eros og lokker med
yndighederne. En vil bare trille med
sin dukkevogn.

Tydningerne byder sig til og guldet (på
springvandet og på kiosken) lokker.
Nogle malere lader alene farverne og linjerne tale til beskuerens følelser. Andre
fortæller historier med deres malerier
og sætter historier i gang i beskuernes
hoveder. Sådan en maler er Finn
Grabowski.

“Ikke Det store stygge storkespringvand” (nr. 395)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Københavnerier)

Bagdad Café vær. 212 – eller Cloning Extreme
Erik Guldager
Gallerist
Galleri Draupner,
Skanderborg

Bagdad cafe – vær. 212
Alt var muligt den nat. Kvindens leg med
manden og fluens tag i kvinden.
Den listige finger, der nænsomt styres af
Lunas cyklus – vender, drejer og leger.
Leger med legen i legens natur – former
og forener i ny struktur.

Med stram line og fat i den fede, er den
lille den store og den store nede – tror
hun.
Men året efter var de der igen, med
venner og venners venner.

Selv om Møller havde fjernet sengen,
holdt gulvet ham i skak.
Med fisken på disken og kvinden på
krogen, var stillingen uafgjort ved
midnatstid.
Der tudes til sidste runde i sidste
agt – den sidste nat.
Fastholdt i nuet, trods det kølige
overblik, tager han det sidste stik
– tror han.
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BAGDAD CAFÈ vær. 212 (nr. 372)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme

Forvandlingens Symbiose
Bjarne Ørum
Tidl. Rådmand,
Århus Byråd
Klummeskribent.
Politiker, Rad. Venstre.
Bestyrelsesmedl.,
Røde Kors.
Fmd. f. Menighedsrådet
Århus Domsogn.
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Som arkitekt med Kunstnersind
du sleb en kantet prisme,
imens Jeg sa’ FIND dig
en helt ny “kunstkubisme”!
At jeg også af denne vej
skulle optræde som objekt i din hverdag,
håber jeg
har givet stof til eftertanke,
just som to slibestene
lader svæve i luften.
Søg videre – og lad dit maleriske virke
komme til fri udløsning,
hvad det så end måtte indebære.
For også samfunds anerkendte
middelmådigheder,
kan påvirkes af nye, omend også
provokatoriske udtryksformer.
Talent og evne har Du som få,
at få en plads på kunstparnassets top
er ganske svært
når de som kom der først,
har skyklapper på – og ej vil gi´plads
til én som ka’ mere end de.
De vil lade som om
at du ej er til.

Men kæmp for alt hvad du har kært,
mal og mal og mal
den ganske nat og dag
og lad idealismens kraft dig bære frem.
Ja idealisme og idéer har kun få som du,
tanker og eftertanker du strør omkring,
bliv ved med det, til evig tid,
for just evigheden lever i din kunst.
Som sportsmand ble’ du den bedste
her til “Vands”.
Som kunstner jeg godt tør spå
at Du helt til toppen snart vil nå.
Let blir’ kampen ej
men du er sjældent sej.
Jeg tænker ofte på,
var jeg yngre nu
så ville ej jeg tvivle på,
at det ville være ganske klogt,
at sanke kunst fra dig,
før AroS, Louisiana og Arken
får kig på dig.

Forvandlingens Symbiose (nr. 397)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm
Sur-realistisk Realisme (Fra serien Arkitektoniske abstraktioner)

FG’s Portræt-Kunst
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Portræt-Kunst
PORTRÆT-OPGAVER er for mig noget
af det mest udfordrende, jeg som kunstner kan gå i gang med, for alene den omstændighed, at der er nogen, som viser
mig den store tillid at overdrage mig en
sådan opgave, uden at vide om de ka’
li’ det, de får, gør, at jeg føler et stærkt
moralsk pres – som så at sige tvinger mig
til at forsøge at yde mit bedste for ikke
at skuffe opdragsgiverne.
Det er naturligvis mit mål at gengive den
portrætteredes fysiske karakteristika,
men i lige så høj grad er det at fremhæve
de portrætteredes personlighed på en
måde, som et fotografi ikke kan.
I mange tilfælde prøver jeg også at male
nogle finurlige detaljer, som kan give
beskuerne af portræt-maleriet nogle
hints om hvilke interesser, jobs, position, som de portrætterede personer har
og beklæder.
De seneste 4-5 år har jeg fået mulighed
for at udføre en del portræt-malerier af
spændende personligheder, hvoraf kan
nævnes:

• Kirsten Lund & Paul Kjær
• Tofa & Ivan Nadelmann
• kunsthistoriker Lise Svanholm
• tidl. Kulturminister Brian Mikkelsen
• designerparret: Margit & Erik Brandt
• Formanden for Folketinget
(tidl. Finansminister) Thor Pedersen
• forfatteren Ole Hyltoft
• tidl. Velfærdsminister Karen Jespersen
og gemalen Ralf Pittelkow
• Sussi Refnov Ørum
• Grethe og Hans Lundbeck
(for Lundbeck-fonden)
• Susse og Jørgen
Philip-Sørensen,
• Tofa og Ivan
Nadelmann
• Oscar de Linde
• Jette & Ole
Rasmussen
• Bjarne Ørum
• Karin Salling
og m.fl.

Grethe & Hans Lundbeck (nr. 189)
Udført for Lundbeck-Fonden
Olie/akryl på lærred
Str. 90 x 120 cm

Kirsten lund og pAul kjær (nr. 334)
Olie/akryl på lærred
Str. 90 x 120 cm
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MATTY KAISER Zermatt, Schweiz (nr. 127)
Olie/akryl på lærred
Str. 70 x 100 cm

LISE SVANHOLM (nr. 311)
Olie/akryl på lærred
Str. 80 x 80 cm

JETTE OG OLE RASMUSSEN (nr. 206)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm

FG’s Portræt-Kunst
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Margit og Erik Brandt (nr. 179)
Olie/akryl på lærred
Str. 70 x 100 cm

Jacob Sørensen “Startrek” (nr. 376)
Olie/akryl på lærred
Str. 90 x 90 cm

KARIN SALLING (nr. 178)
Olie/akryl på lærred
Str. 70 x 100 cm

SUSSIE REFNOV ØRUM (nr. 207)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm
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WALKING ON THE BEACH – Kirsten Gregers
og Mikael Grabowski (nr. 151)
Olie/akryl på lærred
Str. 70 x 100 cm

TOFA OG IVAN NADELMANN (nr. 205)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 200 cm

MIKAEL GRABOWSKI (Grisaille, nr. 150)
Olie/akryl på lærred
Str. 70 x 100 cm

Jørgen PHILIP-SØRENSEN (nr. 289)
Olie/akryl på lærred
Str. 80 x 70 cm

FG’s Portræt-Kunst
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Oscar de linde (nr. 152)
Olie/akryl på lærred
Str. 70 x 70 cm

VI ELSKER VORT LAND
(nr. 398)
Olie/akryl på lærred
Str. 140 x 70 cm

RITA OG ANDRÉ POULSEN,
Cap D’Antibes (nr. 216)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm

SUSSE OG JØRGEN PHILIP-SØRENSEN
(nr. 210)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 200 cm

FG’s Portræt-Kunst
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Portræt af ET PAR (nr. 190)
Olie/akryl på lærred
Str. 70 x 50 cm

Bjarne ørum (nr. 288)
Olie/akryl på lærred
Str. 80 x 80 cm

Varia – eks. fra de sidste 6 år
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Må jeg vise dig min frimærkesamling?

En udsmykningsopgave – løst for Harriet og Jens Poulsen

– fra serien: “Kunstserien bragt ud til folket”

1 krone
Henrik, konge af danmark
(nr. 289)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm

3 kroner
Kalmarunionen Rivival
(nr. 410)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm

No. 1: WhaT a beautiful morning (nr. 333-A)
Str. 80 x 170 cm

No. 2: What a beautiful family (nr. 333-B)
Str. 80 x 170 cm

No. 3: What A beautiful day (nr. 333-C)
Str. 80 x 170 cm

No. 4: What af beautiful evening (nr. 333-D)
Str. 80 x 170 cm

1 € French Delight
Dronningerigets post
(nr. 413)
Olie/akryl på akrylplade
Str. 40 x 30 cm

Olie/akryl på lærred. De fire malerier er ophængt som no. 1 + 2 + 3 + 4: str. i alt 680 x 80 cm

Varia – eks. fra de sidste 6 år
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Arkitektoniske Abstraktioner

Hus med spejlbassin (nr. 60)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm

Forskydning (nr. 70)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm

DEN GULE PORT (nr. 67)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm

– og Sur-Realistisk Realisme

HUS OG MÆND (nr. 74)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm

PYRAMIDEN I VENCE (nr. 317)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm

Maskepi (nr. 227). Olie/akryl på
lærred. Str. 70 x 100 cm

The meeting point (nr. 233)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm

Kvægtorvet today (nr. 234)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm

Underground station (nr. 220)
Olie/akryl på lærred
Dobbelt maleri, str. 2 x 100 x 140 cm

Ballet ved fuldmåne (nr. 396)
Olie/akryl på lærred
Str. 30 x 40 cm

EarthSHINE on the moon
(nr. 314) Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm

The
watchtower
(nr. 169)
Olie/akryl
på lærred
Str. 70 x 100 cm

Sun ball
(nr. 266)
Olie/akryl
på lærred
Dobbelt maleri,
str. 2 x 70 x 140 cm

Magnetisk kraft (nr. 325)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm

Varia – eks. fra de sidste 6 år
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Sur-Realistisk Realisme

EN VANDRETUR (nr. 157)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm

Diamonds last forever
(nr. 197) Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm

På sin post (nr. 114)
Olie/akryl på lærred
Str. 100 x 100 cm

På VEJ (nr. 196 A+B+C)
Olie/akryl på lærred, Triptykon str. 3 x 100 x 100 cm

Sur-Realistisk Realisme

Gl. skagen i 100 år (nr. 374)
Olie/akryl på lærred
Str. 40 x 120 cm

Kunsten at skrabe en sky (nr. 312)
Olie/akryl på lærred
Str. 140 x 70 cm
(Fra serien Clouds on the Sky)

GLEMTE POSER (nr. 329)
Olie/akryl på lærred, str. 60 x 140 cm (Fra serien Clouds on the Sky)

De kulørte sider

Lise Svanholm og Else-Marie Storgaard Fog
samt FG til fernisering i Hellerup
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John Hunov m. “Sommer i Tyrol” (nr. 357)

Fernisering i Kulturhuset i Skanderborg

Michel Michaud Ruths Hotel i Gl. Skagen med
“Thoughtfulness” (nr. 89)

Lis og Henrik Mohr med “LINIE,
FLORA DANICA OG I-PHONE” (nr. 399)

Kate og Karsten Hesselhøj til fernisering i Vence

Tofa Nadelmann og FG foran portrætmaleriet
af Tofa og Ivan Nadelmann (nr. 205)

Jette og Ole Rasmussen
modtager deres portrætmaleri (nr. 206)

Erling Boye med “HUS MED
SPEJLBASSIN” (nr. 60)

Kirsten Lund og Paul Kjær modtager
deres portrætmaleri (nr. 334)

Dommer Peter Garde
foran FG’s portrætmaleri
“Portræt af et par” (nr. 190)
ved ferniseringen på udstillingen
på Hillerød Bibliotek

Bjarne Ørum med Twiste

Fernisering på Galleri Jarsbo.
Fra venstre Jo Møller, Henrik Broch-Lips og Jens Chr. Sørensen

Kirsten Gregers og Jens Chr. Sørensen
til fernisering på Galleri Jarsbo (nr. 216)

André Poulsen v. portrættet af
Rita og André Poulsen (nr. 334)

Strand-Galleriet i Gl. Skagen. Fra venstre:
FG, Anne Juul-Larsen, Lise M.G., Niels JuulLarsen og Britt og Elisabeth Thulstrup

Tine og Lars Høgh med portræt af
H.C. Andersen

Ole Hyltoft næstfmd. i DR’s bestyrelse og
Yvonne Svendsen med portræt-maleriet
af Ole Hyltoft (nr. 180)

De kulørte sider

Drachmann-pigerne flankerer Grabowski

Jørgen Philip-Sørensen til fernisering på
Strand-Galleriet i Gl. Skagen
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Tidl. kulturminister, nu justitsminister
Brian Mikkelsen modtager i sit hjem portrætmaleri (nr. 191)

Tidl. finansminister, nu folketingets formand
Thor Pedersen modtager sit portræt-maleri (nr. 166)

Birte Inge og John Hunov med
“SOMMER I TYROL” (nr. 357)

Hans-Erik Møller-Hansen til fernisering
på Galleri Himmerland

Joan Huss foran sit maleri
“UNEXPECTED HARMONY”
(nr. 299) som gav navn til sommerudstillingen i Gl. Skagen 2008

De fire glade købere. Fra venstre: Paul Kjær, Kirsten Lund,
FG, Harriet og Jens Poulsen til FG’s auktion på Ruths Hotel

Mariann og Frank Asmus med deres maleri “RUM EN SUITE” (nr. 298)

Jens Erik Sørensen, dir. for ARoS, FG,
John Donaldson og Ole Hyltoft til fernisering
på City Vest Gallery

Ketty Stenhøj og Walter Nees
med maleriet “LYS SKYGGE” (nr. 44)

Søstrene Giese til fernisering på Copenhart Gallery

Alfred Hansen modtager FG’s
portræt af Jørgen Philip-Sørensen
(nr. 289)

Elisabeth Riber på sin
tandlægeklinik

Kirsten Lund med sit maleri
“MAREHALM” (nr. 82)

Susse og Jørgen Philip-Sørensen til fernisering
på Skovshoved Hotel

Karin Salling modtager FG’s portræt-malerier
af K.S. (nr. 178)

Familien Skov Aldahl foran FG’s portrætmaleri af Familien Skov Aldahl med hest og
hunde (nr. 332)

De kulørte sider

Birgit & Flemming Hansen (tidl. trafikminister)
foran “VI ELSKER VORT LAND” (nr. 398)

Bestyrelsesformand Louise Møller foran
“THE MEETING POINT” (nr. 233) i hotelreceptionen

Birthe og Steen Hemmingsen,
Lundbeck-Fonden (nr. 189)

Kirsten Gregers og Mikael Grabowski foran
deres portræt-maleri “WALKING ON THE
BEACH” (nr. 151)

Vivi Jensen mellem Lise
og Finn Ulf Grabowski

Fernisering på City Vest Art Gallery
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Flemming Knudsen (tidl. borgmester i Århus)
og Lisbeth Lautrup modtager deres portrætmaleri (nr. 239) på Århus Rådhus

Beth & Jens Wodstrup foran maleriet “SCOTTY” (nr. 361)

Øjvind Fjeldstad købte “SO HELP US GOD”
(nr. 355) på ferniseringen på PINGVIN i Oslo

Fra en fernisering på
Galleri Himmerland

Arkitekterne Knud Friis og Palle Hurwitz
foran FG’ maleri af Prismet

John Hunov, Lise M. G., Birte Inge Hunov Christensen og FG ved FG’s fernisering i Hellerup

Bjarne Ørum foran FG’s
udstillingsplakat

Fra CENSUR-udstillingen på
TV2’s Kvægtorvet

Ole Hyltoft modtager sit
portrætmaleri (nr. 180)

Inge og Esben Oxhøj foran deres portræt-maleri
af deres børnebørn (nr. 225)

Velfærdsmininster Karen Jespersen modtog
FG’s portræt-maleri (nr. 177) på tagterrassen
af Velfærdsministeriet

von Götzendorf Grabowski familie-klanen
foran Strand-Galleriet i Gl. Skagen

Grabowski

CV – Curriculum vitae
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Efter af have studeret på DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMI tog jeg
afgang fra professor Henning Larsens
Afdeling, hvor jeg fulgte de samme kurser i perspektiv-tegning og croquis-tegning, som de studerende på malerskolen
og billedhuggerskolen. Jeg har brugt en
stor del af min fritid på, allerede i gymnasiet og i årene derefter, at tegne og at
male oliemalerier og akvareller. I 1982
udstillede jeg for første gang i Canberra
i Australien, hvor jeg den gang boede og
arbejdede, idet jeg var det man kalder
sags-arkitekt på The Senate Chamber,
der udgør en stor del af Australiens nye
Parlament. I 2005 skiftede jeg spor og
arbejder nu udelukkende som BilledKunstner. Samme år udstillede jeg min
serie: “Arkitektoniske Abstraktioner” på
Arkitekt-skolen i Århus.
På www.finngrabowski.dk kan man
læse et meget “udvidet” CV om FG.
UDSTILLINGER:
Siden da er det blevet til mange udstillinger og ikke kun i Danmark men også
i Frankrig, Schweiz, Sverige og Norge.

“ISMER”:
Indenfor Billed-Kunsten har jeg, iflg.
Allis Helleland, tidl., direktør for Statens
Museum for Kunst, “opfundet” “ISMEN”:
“SUR-REALISTISK REALISME” hvor det
sur-reelle opstår, qua den måde, som
jeg sammensætter de forskellige elementer på, og de “ARKITEKTONISKE
ABSTRAKTIONER”, som udmærker sig
ved at basere sig på min uddannelsesmæssige baggrund som Akademisk Arkitekt
MAA, hvor det især er færdighederne
inden for perspektiv-tegning, farvelære,
lyslære etc., som jeg trækker på, hvilket
jeg håbner, man fornemmer, når man
studerer mine malerier og foto-kunst.
MALERI-SERIER:
“UNEXPECTED HARMONY”, “CLOUDS
ON THE SKY”, “FRAMING” , “ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER”, “SHOPPING-MANIA”, “KØBENHAVNERIER” og
ikke mindst min nyeste
serie af MINI-malerier på
acryl-plader, hvor jeg kombinerer det sur-reelle med
det foto-realistiske maleri.

Finn Ulf von Götzendorf Grabowski
Postbox 1539 • DK-8220 Brabrand
Mail: grabowski@mail.dk
Tlf. 40 30 00 69
Læs og se mere på min web-site:

www.finngrabowski.dk
FORLAGET KunstArt • www.FORLAGET-KUNSTART.dk • INFO@FORLAGET-KUNSTART.dk
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50 malerier, 50 short-stories, 24 forfattere – og én billedkunstner!
Se forskellige forfatteres bud på
deres oplevelser med billedkunstner
Finn Ulf Grabowskis malerier.
FINN ULF

BILLED-KUNSTNER, PoRTRæT-MaLER
oG aRKITEKT Maa
PAINTER-ARTIST, PoRTRAIT-PAINTER AND ARCHITECT MAA
ISBN 978-87-993398-0-8 Kr. 199,-

ISBN: 978-87-993398-0-8

