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Første udstilling med mine nye billeder malet på reliefstrukturer. Den opdelte overflade har en samlet dybde på 
op til 2,5 cm., og ofte er der store huller i strukturen, så man kan se en del af væggen bag billedet inde i selve 
billedet.  Forvirrende for mange; skuffende og skræmmende for nogle.  Kommentar fra besøgende til galleriejer: 
“Når man kan male så virtuost, hvorfor så i alverden ødelægge det hele med alle de opdelinger…? 
Hvis jeg havde været til stede, ville jeg sandsynligvis som en pavlovsk refleks have smidt, hvad jeg havde i 
hænderne for at hjælpe malerierne med at fortælle HVORFOR! 
Men som altid ville jeg først have sagt, at svaret allerede hænger på væggen og siger sig selv, samt at det at tale 
om billeder er lidt som at spise suppe med en gaffel eller lede efter mørket med en lommelygte… 
 
Så for nu at pege i retning af et “fordi” til den besøgendes “hvorfor” vil jeg lade en række splittede udsagn stå 
frem, så de kan forsøge at  danne en slags kontrapunktisk samlet hele. 
 
 
 
A.   Jeg elsker maleriet, og jeg tror på maleriet.  Jeg tror, der stadig kan males meget nyt og bedre, både i et 
abstrakt og i et realistisk udtryk og specielt i mødet mellem dem.   (Og i bevidstheden om at meget allerede er 
gjort, naturligvis). Maleriet kan give meget, som f. eks. video og installation aldrig kan give, uanset hvad de 
ganske mange og indflydelsesrige, der dømmer specielt realistisk orienteret maleri forbi og overstået, siger. 

 
B.   Alt hvad der ses i mine billeder er malet.  Jeg kan godt lide, at maleriet har direkte fingeraftryk “af 
menneskelig aktivitet;  det er rørt, kælet, ahet, skrubbet, gnubbet, trykket, etc., etc.  Alt sammen noget jeg 
manglede i mine egne forsøg med fotografiet i sin tid (og som jeg generelt savner både i fotografi, video og film). 
 
C.   Evnen til både i maleriet og i daglidagen at opfatte den genkendelige virkelighed som abstrakt og 
abstraktionen som realistisk er en klar oplevelsesforudsætning. 
  
D.   Det, der sker på lærredet er et møde mellem det, der møder øjet udefra og det, der påvirker synsoplevelsen 
180º indefra.  Jeg har kaldt det for introspektiv naturalisme:  Det at bruge den ydre synlige virkelighed som et 
spejl for indre tilstande. 
 
 
 

1.  En hvilkensomhelst synoplevelse af verden udenfor vores kropsgrænse er altid        blandet med en 
virkelighed, der støder til indefra:  Humøret; erindringer; minder; søvnig eller friskudhvilet; flashbacks til 
mindre eller mere behagelige situationer; solen blænder, så efterbillederne dominerer; varme eller kulde. 

 
2.  Vores bevidsthed retter sig ikke bare efter grænserne indre/ydre.  Ofte glider    opmærksomheden 
fuldstændigt umærkeligt fra ydre til indre eller omvendt;  og mest normalt forbliver den “samlet” eller 
“splittet” omking begge dele.  Og andre gange er skiftet skarpt, som skåret efter en lineal:  Før og efter… 

 



3. De mange transparente farvelag følger som regel en udvikling fra gul, orange og rød gennem grøn 
afsluttende med blå, violet og sort; lag på lag på lag… Fremgangsmåden minder måske om Goethes 
farvelære (som jeg har stor sympati for!): “gult og rødt er formørket lys, og blåt er oplyst mørke”, og 
“farverne opstår kun i mødet mellem mørke og lys”.  Men den er et aldeles selvlært resultat af hundredevis af 
dages udendørs akvarelmaleri, hvor jeg har fulgt lyset og farverne og deres skift. 

 
4. Oplevelsen af en formende kraft, der insisterer på at nå frem gennem øjnene som en “hel” oplevelse , som 
et samlet perspektiv, også “centralperspektiv” i Eckersbergsk forstand. Det, at kunne mærke denne samlende 
bevægelse på trods af alle opdelinger, splittelser, brud, ændringer i overfladstruktur, farvemodulationer, 
lysskift eller “afbrydelser” af tomt rum, er vigtigt for billedet.  Denne samlende energi ønsker jeg selv at se 
som et religiøst rum. 
 

                                         
I     Musikken bruger ustandseligt “ikke-materien” nemlig “stilheden” som et aktivt element.  Skulpturen 
bruger “ikke-materien” “det tomme rum”.  Hvorfor skulle  maleriet ikke kunne gøre det?  F. eks.  Lucio 
Fontana og Joan Miró har mere end antydet, det kan gøres. 

 
II    Det kunne være fristende inspireret af John Cages berømte komposition “4 Minutes and 33 seconds”  at 
placere et lille skilt med titlen “Struktur af huller”; “privateje”  (evt. “fælleseje”) nede til højre på en bar væg. 
For at pege på det væsentlige, at en levende bevidsthed hos en beskuer altid fylder og fyldes af det, der 
rummes i synsfeltet på samme måde som et hørende menneske aldrig vil kunne lytte til “stilheden”.  – Heller 
ikke i John Cages værk, hvor pianisten aldrig rører tangenterne eller instrumentet (ovenikøbet i tre satser). 

 
III   På samme måde som i Elgars Enigma-variationer (hvor det oprindelige tema for variationerne aldrig 
eksponeres)  kan spørgsmålet stilles:  Hvor er den oprindelige tilstand?  Hvor blandt de enkelte afsnit er den 
“oprindelige”, den realistiske”, den “rigtige” oplevelse af den synlige virkelighed? Giver det mening at søge 
den? 
 
IV   Den for mig evigt fascinerende og opslugende balance mellem improvisation og komposition i min 
arbejdsproces.  Parallelt med balancen mellem improvisation, interpretation og komposition i al den musik, 
jeg hører.  Jeg føler mig godt tilpas med at være både “komponist” og “solist” i samme proces. 
 

 
*    Jeg kan godt lide, at konturerne knitrer (ses bedst på nært hold) som I en friktion mellem “molekylerne” i 
billedets element, så der opstår en slags kantspektrum af de forskellige farvelag.  –Lidt som når en musiker får 
tonen til at knække over og efterlade overtoner og “undertoner” (specielt tydeligt hos f. eks. Pau Casals, John 
Coltrane, Jimi Hendrix og Albert Ayler). 
 
**   Måden, de enkelte plader er lagt i forskellige dybder i billedrummet, er ofte en forlængelse af den lag-på-
lagopdeling, der findes i selve malemåden.  Der er ofte i snesevis af overmalinger i de forskellige partier af 
billedet, hvor gennemskinneligheden hele tiden spiller en væsentlig rolle.  Det vil sige, at de underliggende lag 
hele tiden ses eller anes mere eller mindre tydeligt.  –Der er en klar pendant i musikkens lodrette eller 
harmoniske lag; det af flere toner klinger i samme øjeblik i forskellige dybder. 
 
***   Hvad er det, der fortsætter og/eller opleves som det fortsættende, når f.eks. 16 enkelt fragmenter opleves 
som et hele på trods af de alle peger i vidt forskellige retninger? 
 
****   Trærelieffet med stykker af lærred opstår næsten altid først og helt uafhængigt af forestillinger om et 
konkret motiv.  Det er så en omstændig proces inden et motiv eller rettere motivet finder vej til den “tomme” 
eller “åbne” hvide struktur.  Men  det opleves mirakuløst når mødet indtræffer:  Det øjeblik, hvor de tilfældige 
overensstemmelser mellem relieffet og én bestemt komposition bliver for mange,  for tilfældige.  Det opleves 
som i kærlighed… 
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