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”Origin”
- soloudstilling med Ege Arp-Hansen på KulturStationen, Humlebæk

Af Lis Engel
lisengel3@gmail.com
Hvis oplevelsen af udstillingen
skal beskrives med to ord kunne
det være Stilhed og Skønhed. Det
er en helt usædvanlig oplevelse at
bevæge sig ind i denne sublime
udstilling, som jeg vil anbefale på
det varmeste.
Det abstrakte maleri
Ege Arp-Hansen er abstrakt billedkunstner og kan kunsthistorisk ses
i forlængelse af minimalisme, men
med sin helt egen måde at udforske og udfolde det moderne, abstrakte maleris muligheder med en
intens nysgerrighed for farvens og
mediets muligheder. Han skaber
en række sublime kvaliteter, som
ofte er fraværende i det nutidige
maleri. Hvilke kvaliteter karakteriserer da udstillingen?
Det kan ikke besvares endegyldigt, men der er en intensitet og
sensualitet i den måde Ege ArpHansen udfolder sit serielle værk.

Han arbejder ofte i serier, og ofte
monokromt, og samtidigt med en
følsomhed for subtile nuancer og
rytmer, som både kan ses i farvens
modulering og i farvens taktilitet
som kvalitet og komposition.
Det numinøse og det erotiske
Nogle gange svæver billeder i en
serie som et transparent drømmesyn fx udfoldet i den helt lyse
væg, hvor den enkelte inviteres til
at forsvinde ind i det hvide lys og
de sarte modulerede pasteltoner
fra det kølige til det varme i en blid
lystransformation.
Andre billeder udforsker intenst det taktile og kan forstærke
oplevelsen af rytme som en fysisk
kvalitet. Det kan fx ses i nogle af de
foldede malerier og deres dybe fornemmelse for rytme og bevægelse
gennem foldninger og ligeledes i
værker med mere pastøst formede
påføringer af farve. Her spænder
farveskalaen fra intense, stærke
røde, rosa og abrikos over metalliske, mørke og violette i forskellige
mindre serier eller soloværker.

Det er værker, der måske kan
åbne for oplevelser af det fantastiske, det erotiske og samtidigt det
overdådige og totalt grænseoverskridende. En enorm spændvidde
samtidigt med en vidunderlig helhed og sammenhæng.
Måske kan kvaliteterne beskrives som det grænseløse, det evige,
uden begyndelse og slutning, men
også fyldt med en sanselighed og
intensitet, som skaber en stemning
af lyksalighed, af det vidunderlige.
Helhedsinstallation
Selve udstillingen, oplevet i sin
helhed i det rå rum, er helt unik i
den måde det er lykkedes at skabe
en symfoni af farver, lys, rytmer,
der rækker ud over det enkelte
værk og ind i en total helhed, hvor
de serielt ophængte malerier sammen skaber blide skift og betydningslag, som på én gang er fuldstændigt abstrakte, men samtidigt
stemte – som visuel musik. Det er
spændende at fordybe sig og opleve den spændvidde, der ligger fra
det fuldstændigt blide, hviskende,

Emerging secrets. Foto: Ege Arp-Hansen.

til det intenst lidenskabelige – ikke
som kvaliteter, der er adskilt, men
som kvaliteter, der er til stede i
både det enkelte værk og i helheden som en gennemgående tone.

KulturStationens galleri
Humlebæk Center 44, Humlebæk
Frem til 6. december

Der bliver ikke lagt
fingre imellem
Samfund, satire og surrealisme i Svendborg

Af Jens Rolighed
jens.rolighed@gmail.com
Efterårets udstilling i SAKs
Kunstbygning i Svendborg
byder på værker af 16 af
tidens kunstnere med tilbageblik på bl.a. tv-sketches, eksperimenterende
film og lånte værker. Lorteland med Buster Larsen,
Snobberne med Buch og

Søren Jensen: Høje Herrer. 2016.

Botoft, Spiste horisonter
med Wilhelm Freddie og
Jørgen Roos og ikke
mindst to fine malerier af
Rita Kernn-Larsen.
Alle værkerne har det
til fælles, at de emnemæssigt behandler det samfund, som de er skabt ud
fra. Store samfundsmæssige problemer og mere personlige dilemmaer tages op
både på en absurd måde,

men også i nogle tilfælde
med en god portion humor.
Kurator på udstillingen
er billedkunstneren, Sonja
Lillebæk Christensen, som
selv har en video med. Hun
mener, det er vigtigt, at
alle – også kunstnere – i et
demokratisk samfund skal
have lov til at udtrykke sig
frit om det samfund, han
eller hun lever i.
Er jeg tosset eller
er jeg rundtosset?
De kunstnere, som Lillebæk Christensen har sammensat til denne udstilling,
bruger nutidens kunstneriske virkemidler, performance, stand up, installation, video og materialer
som latex, skumgummi,
gips m.m. Enkelte griber
det også an med det mere
traditionelle acrylmaleri.
De mange forskellige
udtryksformer, lige fra abstrakt, surrealistisk, ekspressivt til mere naturalistisk kan gøre én helt rundtosset, fordi indtrykkene
bliver voldsomme, mens
der samtidig også er indbygget en garanti for, at
alle bliver berørt at det,
som udstillingen lægger
frem.
Det kan være svært at
fremhæve enkelte kunstnere i udstillingen, men

Bedwyr Williams:
Stillfoto fra videoen, Echt.

Bedwyr Williams’ videoinstallation, Echt, gør unægtelig et stort indtryk. Det
er en sciencefictionagtig
fremstilling af en verden
20 år frem i tiden, hvor
samfundet er brudt helt
sammen. Han fortæller i en
helt absurd og komisk
form, som kan sende et gys
gennem beskueren og få
èn til at tænke over den
måde, som vi har indrettet
vores samfund på.
I en af udstillingens første rum møder man to høje
herrer, som drejer rundt
om sig selv og ser på skiltene med teksterne, ÆRE og
MAGT. De to figurer er 2½
meter høje og giver pga
størrelse, holdning, dragt
og ansigtsudtryk et forstemmende billede på
magthavere og deres opfattelse af sig selv.
Ulla Hvejsel vækker
naturligvis også opmærksomhed med sin tekst- og
videoinstallation, som hedder Noter til en lortehistorie. Hendes installation
suppleres med en performance, hvor hun stikker

sin bare numse igennem et
malet forhæng og har en
”tænke med røven quiz”.
”Al god kunst er
politisk, al politisk
kunst er dårlig”
Citatet er fra en af Harald
Giersings aforismer fra
tidsskriftet, Klingen. 1917.
Der er rigtig meget god
kunst i udstillingen på SAK
i Svendborg. Det tager lang
tid at se udstillingen, fordi
den giver så mange stærke
indtryk. Jeg kan næsten
kun anbefale at se den
mere end én gang.
På udstillingen deltager
i øvrigt: Helene Vestergaard, Piscine, Lisa Jeannin, Jacob Borges, Louise
Bonde-Jensen, Claus Ejner,
Turbo Modul, Michael
Boelt Fischer, Christian
Schmidt-Rasmussen.
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