CORNER UDSTILLINGEN
MEDLEMMER OG GÆSTER
MEDLEMMER
Martin Askholm
Strandboulevarden 112/2. th.
2100 Ø.
Tlf. 22 16 60 46
Martin.askholm@icloud.com
www.martinaskholm.com
Henning Andersen
Julius Bloms Gade 16, 2200 N.
Tlf. 35 83 94 03
Elisabeth Bergsøe
Barupvejen 13, Arnøje
4660 Store Heddinge
Tlf. 56 50 14 49 Mobil 26 19 88 85
elisabeth@alotola.dk
www.elisabeth-bergsoe.dk
Linda Bjørnskov
Kvistgårdsvej 1, 2650 Hvidovre
Tlf. 41 44 88 33
lindabjornskov@gmail.com
www.lindabjornskov.dk
Jens Bohr
Gabet 14, 5370 Mesinge
Tlf. 28 71 98 74
jensbohr@gmail.com
Per Baagøe
Bartholinsgade 7/1. th. 1356 K.
Tlf. 33 33 02 84
www.perbaagoe.dk
Uffe Christoffersen.
Kejlstrupvej 15,
8410 Rønde,
Danmark.
tlf. 53610879
uffechristoffersen@mac.com
www.uffe-christoffersen.net
Mia Nelle Drøschler
Blegdamsvej 122, 4.t.v,
2100 København Ø
Tlf. 81 59 60 61
visuelle@mianelle.com
www.mianelle.com
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Maja Lisa Engelhardt
82, rue St. Denis,
F-92700 Colombes Frankrig
Tlf./Fax 00 33 142 42 43 15
Daniel Enkaoua
www.danielenkaoua.com
Alba S. Enström
Julius Blomsgade 49, 2200 N.
Tlf. 42 33 08 09
alba-art@alba-art.com
www.alba-art.com
Mogens Gissel
Banegårdsgade 1, 8300 Odder
Tlf. 86 54 44 83
Claus Handgaard
Arabiensvej 13 B, 2300 S.
Mobil 29 82 88 08
handgaard@gmail.com
Bente Hansen
Værksted: Sturlasgade 14 S,
2300 S.
Mobil 22 12 52 22
bentevitahansen@gmail.com
Merete Hansen
Ved Munkevænget 16,
4660 Store Heddinge
Tlf. 56 50 40 77 Mobil 26 84 84 94
st-heddinge@advodan.dk
www.meretehansen.dk
Ole Prip Hansen
Kær Bygade 13, 6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 87 19
oleprip@hotmail.com
www.olepriphansen.dk
Finn Heiberg
Svallerup Strandvej 9,
4400 Kalundborg
Mobil 27 94 27 95
finnheiberg@gmail.com

Lars Heiberg
Vesterbrogade 101/2. tv. 1620 V.
Mobil 26 20 03 30
larsheiberg@gmail.com
www.larsheiberg.dk
Tove Hummel
Ved Volden 13/5. tv. 1425 K.
Tlf. 23 47 67 78
Elisa Jensen
586 Humboldt Street
Brooklyn, NY 11222, USA
elisajensen@earthlink.net
www.elisajensen.com
Jacob Jørgensen
JJ Film
Wilders Plads 9 G,1403 K.
Tlf. 26 74 32 00
jacob@jjfilm.dk
Jens-Peter Kellermann
Boyesgade 11, st. th. 1622 V.
Tlf. 33 24 20 92 Mobil 20 20 48 91
jenspeterkellermann@icloud.com
Pontus Kjerrman
Gadevangen 11, 2800 Lyngby
Tlf. 45 88 66 68 Mobil 23 41 85 07
pontus@kjerrman.dk
www.kjerrman.dk
Kirsten Klein
Ejerslevvej 6, Sdr. Draaby
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 75 15 30
kirstenklein@mors.dk
Leif Madsen
Kragevigvej 19, 4270 Præstø
Tlf. 55 99 62 06
leifmadsen@leifmadsen.dk
www.leifmadsen.dk

Anne Marie Mejlholm
Gothersgade 143/2 1123 K.
Tlf. 42 27 77 41
annemariemejlholm@hotmail.com
Atelier dagligt efter aftale
Ulrik Møller
Nørre Alle 19 P2. lejl. 3, 2200 N.
Tlf. 35 36 72 73
ulrik_moeller@hotmail.com
Anita Viola Nielsen
Vognmandsmarken 18/2 th.,
2100 Ø.
anitaviola@live.dk
www.anitaviola.dk
Mobil 40 20 46 21
Egon Bjerg Nielsen
H/F Frederikshøj 123, 2450 SV.
Tlf. 36 46 67 32
egonbjergnielsen@sol.dk
www.egonbjergnielsen.dk
Hanne Sejrbo Nielsen
Fredericiagade 82/4. th. 1310 K.
Tlf. 33 13 46 57
hanne50nielsen@gmail.com
Mogens Nørgård
Brittavej 12, 2670 Greve
Tlf. 43 60 10 09 Mobil 29 80 07 81
mognoergaard@yahoo.dk
Knud Odde
Esromgade 15, vær. 2305, 2200 N.
www.knudodde.dk
Celia Paul
Victoria Miro Mayfair
info@victoria-miro.com
Cathie Pilkington
Marlborough Fine Art
Lene Rasmussen
Rolfsvej 10/1. tv. 2000 F.
Mobil 21 78 27 72
billedhugger.lene@rasmussen.
mail.dk
www.lenerasmussen.com

Lars Ravn
Vodroffsvej 110/ 2. th. 1900 Frb.C.
Tlf. 40 54 90 96
malerravn@gmail.com
www.larsravn.dk
Kina mail: 735895556@qq.com
Paula Rego
Marlborough Fine Art
Christian Schmidt-Rasmussen
H/f Kalvebod 5,2450 Kbh. SV
christiansr100@hotmail.com
www.christianschmidtrasmussen.
dk
Morten Skovmand
Stenvad Bygade 42,
8586 Ørum Djurs
Mobil 24 21 21 90
mail@mortenskovmand.dk
www.mortenskovmand.dk
Hans Voigt Steffensen
Købmagergade 26 G/ 4. 1150 K.
Tlf. 33 12 09 81
info@voigtsteffensen.dk
www.voigtsteffensen.dk
Oddvar Torsheim
Halbrendslia 18/6.
N-6800Förde, Norge
Tlf. 00 47 57 82 34 54
Mobil 00 47 99 52 98 49
oddvar@oddvartorsheim.no
Hanne Varming
Sylviavej 7/3. tv. 2500 Valby
www.gallerivarming.dk
kmv@gallerivarming.dk

Claus Ørntoft
Stenshede
Houenvej 52, Mygdal
9800 Hjørring
Tlf. 98 97 51 55 Mobil 30 70 51 45
claus@orntoft.dk
www.orntoft.dk – www.orntoft.
com

ASSOCIEREDE
MEDLEMMER

Dr. phil. Else Marie Bukdahl
Musikeren Chris Minh Doky
Bratschisten Per Nørby Hansen
Fhv. museumsdirektør Allis
Helleland
Rockbandet Hola Ghost
Trompetisten Gorm Hovaldt
Forfatteren Thøger Jensen
Gallerist Lanlan
Forfatteren Eske K. Mathiesen
Musikeren Peter A.G. Nielsen
Skuespilleren Ghita Nørby

GÆSTER

Jesper Aabille
Prags Boulevard 61B
2300 KBH S
Ivan Andersen
Carit Etlars Vej 8, kld.
1814 Frederiksberg C
www.ivanandersen.dk
Diana Velasco
Nansensgade 58C 2tv
1366 Kbh. City

Tong Wang
Södergatan 7
S-274 61 Rydsgard, Sverige
Tlf. 0046- 0738797132
Tlf. 008613696916430
fajantong@outlook.com
www.lanlan.cn
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CORNER
UDSTILLINGEN

VELKOMMEN
PÅ SOPHIENHOLM

Sophienholm, Nybrovej 401,
2800 Kongens Lyngby
Tlf. 45 88 40 07
www.sophienholm.dk
FORRETNINGSFØRER OG
PERSONDATAANSVARLIG

Advokat Uffe Thorlacius,
Toftebæksvej 2, 2800 Kongens Lyngby
ufth@advodan.dk
Bankkonto 2228 - 0216 248 813.
MobilePay 49753
CVR. 88 97 12 13

ARBEJDSUDVALG

Lars Heiberg, Jens Bohr, Mogens Nørgård, Alba
Enström, Linda Bjørnskov, Claus Handgaard og
Mia-Nelle Drøschler.

WEBREDAKTØR OG SALGSANSVARLIG

KATALOGREDAKTION

Ghita Marie Thorlacius. Mobil 23 10 41 65
cornerudstilling@gmail.com

H.C. Hansen
katalogcorner@gmail.com

CORNERS VENNER

KATALOGOMSLAG

Sarah McNulty
Tlf. 50 50 96 10
cornersvenner@gmail.com

Claus Handgaard
INDBYDELSESKORT

Claus Handgaard

LEDERGRUPPE

Jens Bohr
Mobil 28 71 98 74
jensbohr@gmail.com

PLAKAT

Claus Handgaard og Niels Grønbech
FOTOGRAFER

Lars Heiberg
Mobil 26 20 03 30
larsheiberg@gmail.com
Claus Handgaard
Mobil 29 82 88 08
handgaard@gmail.com
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Jacob Jørgensen, Mei, Henrik Bjerregrav, Ole
Akhøj, J. Erling, Lykke Jeppesen, Christian Moes
Torben Boetius, Jacob Gils, Ole Haupt, Signe
Visnek, Jens Holm og Toke Mathias Riskjær.
PREPRESS OG TRYK

Narayana Press

Sophienholm har den glæde igen at kunne byde
Corner udstillingen velkommen i sine eksklusive, men lidt snævre rammer – set i forhold til
størrelsen af kunstnersammenslutningen. Det er
dog i de foregående år, og også her i 2019 lykkedes at få en stor, flot og diverteret udstilling op at
stå. En udstilling, som præsenterer publikum for
et repræsentativt udvalg af dansk nutidskunst
i dialog med et mindre udvalg af udenlandske
kunstnerkolleger. Dette samspil giver et indtryk
af, hvad der rører sig i kunstverdenen her og nu.
Hjemmesiden: www.corner.dk. er et slags virtuelt opslagsværk med alle relevante informationer om de enkelte kunstnere og deres værker.
Kunstnersammenslutningerne var i mange
år et enestående dansk fænomen. Mange udenlandske kunstnere har undrende og misundelige
set til hvordan danske kunstnere med et fælles
“ståsted” i form af stilretninger eller meningsfællesskab har kunnet finde sammen. Og derved
skabt muligheder for årligt at præsentere publikum for nye og aktuelle værker, som kunstnerne
ellers må kæmpe enkeltvis for at præsentere gennem dyre gallerier eller diverse udstillingssteder.
Men så slukkede sammenslutningernes vigtigste
tilholdssted Charlottenborg for varmen.
Corner har som en af de få indtil videre overlevet på Sophienholm, som har inviteret dem indenfor en gang om året. I erkendelse af at Cor-

ners kunstneriske profil falder godt i tråd med
Sophienholms. Den er kendetegnet ved en bred
vifte af kvalitetskunst, enten i form af separatudstillinger, eller tema-udstillinger, der præsenterer dansk og nordisk kunst i historisk og aktuel sammenhæng. Desuden har Corner en god
dialog med kolleger fra den internationale samtidskunst, der bliver inviteret med som gæster.
Det drejer sig om kunstnere, der bor så langt fra
hinanden på kloden som. f.eks. England og Kina.
Corners kendetegn er en figurativ, ekspressiv kunst. Den er spillevende på trods af, at figurationen flere gange gennem tiden er blevet
dømt ude. Men den lever i bedste velgående.
Og ikke mindst i denne sammenslutning, som
har sin styrke i et fasttømret sammenhold, og
en stor åbenhed over for nye medlemmer. Den
internationale berøringsflade bekræftes af, at
flere af gæsteudstillerne er blevet fast knyttet til
sammenslutningen.
Endnu engang vel mødt til Corner på
Sophienholm. Til en totaloplevelse af maleri,
skulptur, tegning, grafik og fotografi. – Kunsten
breder sig også til caféen, staldbygningen, drivhuse, Norske hus og det omliggende, smukke
engelske parkanlæg.
Benedicte Bojesen
Sophienholm
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VELKOMMEN TIL
CORNER 2019
KÆRE LÆSER, KÆRE CORNERVEN
Vi er glade for at vi atter kan få lov at åbne dørene på Sophienholm i hovedbygningen – staldbygningen med cobrarummet – væksthuset –
parken og videre gennem Lindealleen ned til
Norskehytten. Det er en stor fornøjelse at dele
disse mange forskelligartede rum med Cornerkollegaer og gæster. Lige her tæt på hovedstaden
omgivet af skræppende gæs på plænen – musvitter i træerne og lyset fra Bagsværd Sø. Det
er dejligt!
Tak til Benedicte Bojesen og Lyngby-Tårbæk
Kommune for at ville huse os. Tak til de fonde
der har støttet os og derved muliggjort at gennemføre årets udstilling.

I årets løb har vi arbejdet internt med forskellige omstruktureringer i ledelsen og forskellige
tiltag til forbedring af de sociale medier vi benytter eller kan benytte os af. Det er den digitale
virkelighed der i stigende grad vokser sig ind i
verden, tidskrævende er det egentlig, men forhåbentlig også godt for noget.
Anita Viola Nielsen har efter at have gjort et
stort arbejde i en årrække valgt at udtræde af
ledelsen. Claus Handgård indgår i stedet i det
tremandsudvalg der udgør ledelsen af Corner.
Mia Nelle Drøschler er indgået i arbejdsudvalget.
Vi har i årets løb mistet vores mangeårige

Jens Bohr fortæller kineserne om Rylen i Dyreborg havn
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medlemmer Kjeld Heltoft og Anders Åberg.
Kjeld Heltoft har været af stor og uvurderlig
betydning for Corner som en meget aktiv lederskikkelse i en lang årrække, og siden til det
sidste en aktiv udstiller. Anders Åberg udstillede nogle gange med os på Charlottenborg
med store mærkværdige træskulpturer eller bygningsværker nærmest – blå – eventyrverdener
fra det nordlige Sverige. De er begge nærmere
omtalt på de følgende sider.
Benny Andersen der har været associeret
medlem er ligeledes gået bort. Vi mindes ham
med glæde og vil huske hans mange digte, sange
m.m. En enkelt strofe er der her sidst …
Corner er blevet beriget med 2 nye medlemmer: Christian Schmidt Rasmussen og Martin
Askholm. Vi har i år 3 udstillende gæster: Ivan
Andersen – Diana Velasco og Jesper Åbille. Velkommen til jer!
I 2018 har vi haft den glæde at kunne starte
et Artist-in-residence udvekslingsprogram med

kinesiske kunstnere takket være støtte fra S.C.
Van-fonden og Den Obelske Familiefond. Programmet er udviklet i samarbejde med NAC
Nordic Art Center i Aouto, der drives af Lan
Lan, som vi har samarbejdet med i en længere
årrække.
I første del af Artist-in-residence-udvekslingen deltog 5 Cornerkunstnere: Anita Viola
Nielsen – Mogens Nørgård – Lars Ravn – Tong
Wang og Jens Bohr. 7 kinesiske kunstnere: Cai
Guosheng – Ji Er Ge Leng – Cai Shuben – Zhang
Dan – Zhang Yatao – Donal Ulysses Turner og
Zi Fei Mei.
3 dage på Dyreborg Kro, der er et fritidskollektiv, vi havde lejet med fuld forplejning så der
var rigelig tid til at udforske landskabet rundt
om den lille tidligere fiskerby beliggende lidt
sydvest for Fåborg. Jeg havde Rylen liggende
i havnen. Rylen er et mindre ekspeditionsskib
tilhørende Johannes Larsen Museet, og det skib
Acton Friis og Johannes Larsen sejlede med da

På Kirsten Kjærs Museum
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de beskrev De Danskes Øer i 1920´erne. Vi sejlede ture til de nærliggende øer, Bjørnø og Lyø,
så vi kunne opleve havet og kysterne set udefra
– besøge de tidsløse små øsamfund. Der blev
tegnet – malet og suget indtryk. Det var en fin
start på turen med lokale danske retter: fisk og
flæskesteg – sildemadder m.m.
Siden var vi 10 dage på Kirsten Kjærs Museum hvor vi have lejet gæstehuset, rigelig plads,
stort fælleskøkken, og et fint grafisk værksted.
Her blev arbejdet med grafik – mest træsnit men

også afprøvet raderinger og litografi. Jeg tror det
var ret nyt for de fleste, men der blev arbejdet
godt og meget forskelligt, der blev gjort erfaringer med knive og sværte, farver og forskellige
forsøg med flere plader – individuel farvellægning m.m.
En udfordring er det jo at være sammen med
to meget forskellige sprog og erfaringsverdener.
Men heldigvis var der i al fald to der mestrede
både engelsk og kinesisk. Og et par ord eller
fem lærer man jo efterhånden af hinandens:

goddag – tak – skål – smukt m.m. Langt kommer man jo også med smil, klap og gebærder.
Vi skiftedes til at lave mad, og undredes vist
indimellem over hvordan råvarerne blev tilberedt. Dejligt at se og smage forskellige retter.
Sidste aften så vi mere indgående på hvad vi
hver især havde lavet og fortalte om vores
oplevelser af stederne og arrangementet som
sådan. Jeg tror at alle havde været glade for
tiden, for nogle af kineserne havde det været
en oplevelse at skulle tilberede deres egen mad,

vaske op. De var imponerede over at et sted
som Kirsten Kjærs Museum drives kollektivt
udelukkende med frivillig arbejdskraft. Syntes
også at det var interessant med et sted som
Dyreborg Kro der ejes kollektivt af 32 personer
som feriested. Det er jo nærmest sådan en slags
udført kommunisme … Til sidst tog de med
Lars Ravn til Sjælland, dels i Vestsjælland et par
dage og siden til København for at se museer
m.m. Så de kunne opleve at Danmark er andet
end landlig idyl! Nu ser vi frem til vores næste
møde i Kina november 2019, hvor et antal
Cornerkunstnere rejser ud blandt andet med
det formål at stifte bekendtskab med kinesisk
tuschmaleri.
Sølvblå spejler månen sig i floden Yangzekjang
fra en lille tsampa lyder denne lille sang
tror jeg nok, for jeg har aldrig været der
men håber på at komme der en gang
Benny Andersen

Med disse ord vil jeg gerne byde velkommen
indenfor i dette katalogs artikler, annonceringer, aforismer, anekdoter, abstraktioner, illustra
tioner.
Jens Bohr

Yatao ved Vesterhavet!
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TILLYKKE TIL
HANNE VARMING
I maj 2019 fylder Hanne Varming 80 år. Det er
en mærkedag som opfordrer til at stoppe op og
se på et langt livs omfattende produktion – og
måske også at se den i et perspektiv, som vi ikke
traditionelt forbinder med Hannes Varmings
værker.
Da Hanne Varming i 1964 afsluttede akademiet og flyttede til Midtsjælland sammen
med sin mand, billedhuggeren Erik Varming,
var samfundet under radikal forandring. Både
i Danmark og ude i verden kogte det. Ungdomsoprøret var i gang, kvindebevægelsen var stærkt
på vej og krigen i Vietnam trak internationale
overskrifter. Men hverken dengang eller nu har
politiske holdninger spillet en rolle for Hanne
Varmings kunstneriske virke. “Alle de forandringer så jeg slet ikke dengang. Jeg så hverken
aviser eller andet. Jeg fik lynhurtigt fire børn.
Og egentlig er det mærkeligt, men det blev en
af mine mest produktive perioder. Jeg modellerede, mens børnene var der,” forklarer hun i
et portrætinterview.
Selv om Hanne Varmings produktion altså
ikke har et politisk eller kønspolitisk afsæt, udstråler hendes motivkreds og formsprog alligevel den særlige kvindelige blikvinkel, som har
dannet grundtone for store dele af de kønspolitiske strømninger på kunstscenen.
Et gennemgående træk ved Hanne Varmings
blikvinkel er således, at hun giver det nære, intime og private den dominerende plads i valget af motiv og skildring af modellerne uanset,
om det er et lille barn, en ung mand, en frodig
gammel kone eller det repræsentative portræt af
en mand. Også brugen af nærmest karikerende
træk indgår i blikvinklen. Bagdelen bliver måske lige nummeret større, brysterne lidt tungere
eller næsen mere kroget. Uden at det bliver grotesk, understreger den lille overdrivelse de konkrete fysiske træk og formidler samtidig facetter af modellens personlighed og karaktertræk.
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Det er nærliggende at trække en parallel mellem skulpturerne og den feministiske strategi om
at gøre det private politisk, også selv om Hanne
Varming slet ikke har haft det som mål: “Jeg har
ikke tænkt i de baner. Jeg mener, at jeg gør det
almengyldigt”, påpeger Hanne Varming i vores
samtale.
Hanne Varming har heller aldrig betragtet
sig som kvindelig kunstner, svarer hun direkte
adspurgt. Men der er da stor forskel mellem de
to køns måde at arbejde og se på, når hun frem
til, mens vi taler sammen. Klassisk billedhuggerarbejde og modellering i ler kræver muskelkraft.
Derfor vil der ofte være forskel på, hvor mange
kræfter en mand og en kvinde kan lægge bag.
Det påvirker, hvordan de arbejder med materialerne, og i sidste ende præger det udtrykket,
uddyber Hanne Varming, der ikke kan ikke
forestille sig, at en mandlig billedhugger kunne
have lavet hendes skulpturer: “Han vil slet ikke
udtrykke sig sådan. Det er så kvindeligt”.
Baseret på interview med Hanne Varming,
foråret 2017.

Jørgen Poulsen
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ANDERS ÅBERG (1945‑2018)
Det er med stor sorg, at vi i Corner har erfaret,
at vores mangeårige medlem Anders Åbergs har
gået alt for tidligt bort.
Jeg oplevede første gang Anders skulpturer i
Göteborg i 70erne. Her udstillede han en stor
husmodel. Det var et halvt nedrevet typisk
svensk 1800-tals byhus. På facaden var der et
lille skilt, der fortalte, at det kunstnerdrevne
Galleri 54 var blevet smidt ud af sine lokaler.
Det var som et dukkehus, med bliktag, brædder
og dekorative træornamenter dem som vi kalder
“snickarglädje”, alt lavet minutiøst, små brædder,
taget bukket i tyndt metalblik, malet, patineret
med utrolig stoflighed og på husvæggens stod
der “Vi överger oss aldrig”.
Siden 1980 har Anders sammen med sin kone Barbro arbejdet på at skabe sit største værk, byen
Mannaminne.
Den ligger i Nordingrå, Kramfors kommun i det sydlige Norrland, på nogenlunde samme afstand
fra København som Paris. Her har de skabt en by med huse i fuld størrelse, som forestiller huse fra
Sverige og fra resten af verden, alt sammen bygget af Anders selv, med hjælp fra mange frivillige.
I Corner 2007, deltog Anders på Charlottenborg med “Sverige” et Folkets Hus med pigtråd og
med en meget slidt svensk flag hængende på sokkelen.
Det ser jo meget stærkt ud specielt lige nu. Måske det handler om hvilket kulturarv vi skal bevare,
nu når der bliver talt så meget om at bevare den nationale kultur.
Når jeg taler med Barbro, så tænker hun lidt over hvad han kan ha tænkt – var det et udtryk
for at lukke folkets hus inde så det ikke forsvinder eller var det for at vise det havarerede svenske
folkehjem? Eller både og? Lige meget hvad – centraliseringen er et faktum, nedlægninger af skoler,
butikker, hospitaler og afstanden mellem by og land. Sådan noget berørte ham meget.
Barbro fortæller også om hvordan Anders og hun talte om Corner, og mindes de strabadsfyldte
rejser mod København med lastbil og masser af sne altid sidst i december og det fine samværet med
kunstnere og publikum på Corner.
I Corner savner vi Anders men ønsker Mannaminne held og lykke på vejen.
Hvis I har mulighed så besøg Mannaminne, læs mere på mannaminne.se
Pontus Kjerrman
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MINDEORD OM
KJELD HELTOFT
(1931‑2018)
“Det væsentlige er lidenskaben. Vi vil gerne
høre hjertet banke. Selve formen er mindre
væsentlig”.
Kjeld Heltoft formulerede sig her om Corners
kunstnere og valgene af nye medlemmer og
gæsteudstillere i bogen om Danske Kunstnersammenslutninger. Fællesskabet hos kunstnerne lå ham stærkt på sinde. Han var medlem
af Akademirådet, deltog i bestyrelsen for BKF,
Nordisk Kunstforbund og Charlottenborg
Udstillingsbygning, og han var medstifter af
Fyns Grafiske Værksted. Han ydede en stor indsats i Kunstnersammenslutningernes Samråd
for sine kolleger og deres frie muligheder for at
arbejde med dén skabende proces, som det er
at sammensætte udstillinger med kunstnernes
egne blikke.
Kjeld Heltoft satte sine spor på mangfoldig
vis hos os i Corner. Han blev medlem i 1972. I
en menneskealder var han med i arbejdsudvalget og talsmand for udstillingen, der dengang
befandt sig på Charlottenborg. Han gjorde sig
tidligt bemærket som grafiker med stærke koldnålsraderinger. Som maler udfoldede han sig
med sine portrætter, billedsange og fortællinger
fra naturen, egnene – herunder ikke mindst det
nordlige Fyn – og dyrene. Nærmest som billedmæssige drømme- eller eventyrfortællinger.
Glæden ved farveoplevelserne i en ugles fjerdragt eller i en sommerfugl manifesterede sig
i tykke lag lysende maling, næsten mejslet ind
i lærredet. Som lysende fixpunkter i et omgivende mørke. Et håb – sommerfuglebillederne
til en udsmykning på Herlev Hospital i skakten
i Den nye Stråleterapi. På Corner opbyggede
han gennem sin formidling sammen med
andre Cornerrundvisere udstillernes kunst et
publikum, som glæder sig over at kunne følge
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medlemmernes og gæsteudstillernes udvikling
fra år til år.
I 2010 modtog Kjeld Heltoft H. C. Andersen
Prisen for sit arbejde med H. C. Andersen som
billedkunstner. I sine bøger trådte forfatteren
Kjeld Heltoft frem med sit skarpe kunstnerøje og
åbnede andres øjne for den rige og helt originale
billedkunstnerside af den berømte forfatter. I
1997 vistes på Corner et udvalg af papirklippene, og ophængningen viste en H. C. Andersen, der i sine billeder kunne have arbejdet den
dag i dag.
Inspiratoren Kjeld Heltoft havde også indsigt
i international kunst og ydede en stor indsats for
at vise den i Danmark, hos kunstnerne i Corner.
Billeder havde fæstnet sig hos ham tilbage i 1987
på Louisiana, hvor han oplevede udstillingen
“A School of London – Six figurative Painters”.
Han foreslog Corner, at vi skabte en kontakt til
kunstnerne, og han var den, der besøgte og forhandlede med Marlborough Fine Art Gallery i
London, hvor han fik den personlige kontakt
med malerne. Fra 1998 vistes på Corner stærke

Blomster i Nyhavn

Morgen, 1971

ophængninger af internationalt højt anerkendte
kunstnere som Leon Kossoff, Frank Auerbach,
R. B. Kitaj. Grafik fra School of London vistes i
2002: Auerbach, Lucian Freud, Kitaj og Kosoff.
Louisiana besøgte den udstilling på Corner og
udvidede museets samling af englænderne med
indkøb.
Kontakten med de engelske kunstnere udviklede sig, og malerne Celia Paul og Paula Rego
blev medlemmer af Corner, havde intense ophængninger og besøgte udstillingen. De besidder begge dét, som Kjeld udtrykte “inderlighedens spor i stoffet”, så forskellige de end er. Til
hver af englændernes udstillinger udgav Corner
et lille særkatalog.
En stor og særlig indsats for Corner ydede

Kjeld i årene efter, at gruppen havde fået frataget
udstillingsmuligheden på Charlottenborg. Han
skabte og udbyggede en værdifuld kontakt til
Sophienholm v/udstillingsleder Benedicte Bojesen, til gavn og stor glæde for begge parter.
Kjeld Heltoft blev uddannet på Kunstakademiet hos professorerne Holger J. Jensen og Søren
Hjorth Nielsen. Han modtog Michaelsens Tegnerlegat 1962, Ole Haslunds Fond 1963, Statens
Kunstfond 1970, Henry Heerups Legat 1990, H.
C. Andersen Prisen 2010 m.fl.
Corner ærer Kjeld Heltoft ved en mindeudstilling med grafiske værker.
For Corner Udstillingen, Lene Rasmussen.
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VELKOMMEN TIL
IVAN ANDERSEN
Da jeg besøgte Ivan i hans værksted i begyndelsen af september, var han ved at lægge grunden til et stort maleri med arbejdstitlen “Krat”,
som han havde tænkt skulle vises på Corner.
Udgangspunktet var et fotografi, som han viste
mig på skærmen, hvor man ser ind i et virvar af
grene. Han havde forstørret billedet op for at et
finde et mønster i kaosset, og var kommet frem
til at forenkle og ordne det i firkantede felter
alt efter hvilke farver, der var dominerende i de
forskellige områder. Denne inddeling var derefter blevet overført til det det grove “naturfarvede” lærred, og på de fleste af disse felter blev
der nu limet omhyggeligt udskåret tekstilstof,
hvis farve passede til det pågældende felt. Dette
skulle danne grund for- og gå i samspil medden senere opmaling af motivet. Ivan planlægger
omhyggeligt maleprocessen og er meget optaget
af at skabe skønhed og kompleksitet gennem
maleriets taktile udtryk. Han opfatter sig selv
som formel “abstrakt” maler, selv om der tages
udgangspunkt i noget figurativt.
I sine nye værker har Ivan Andersen fuldkommen vasket tavlen ren for de voldsomme og dramatiske motivmæssige sammenstød, som han
før i tiden har benyttet sig så flittig af på en både
virtuos og overraskende måde. Nu er billedernes
motiver tilsyneladene mere enkle, overskuelige
og ikke så sammensatte som tidligere. Det sam-

mensatte ligger nu mere i dybden, blandt andet
som beskrevet, gennem grundering og forskellige former for malingspålægning. Det store maleri “Confetti”, er malet med akryl, olie og spray
på sammensyet møbelstof. Et pixeleret negativ
af et foto af en overfyldt strand er forlægget for
maleriet, hvori menneskemængden ender med
at gå i opløsning og blive til mønstre og danne en
form for digital Pointialisme. Stemningen i billedet er nærmest en total nedsmeltning.
Den samme stemning er der over “Punisher”.
Man aner en udsigt over træer og vand. Den
digitale opløsning er endnu mere udtalt end i
“Confetti”, og de figurationer, der dannes lever i
endnu højere grad deres eget liv; dog fastholdes
motivet som samlende faktor. Faveholdningen
minder de fotos, der er optaget med termofølsomme kameraer.
I forhold til “Confetti” og”Punisher” virker
“Forglemmigej meget stilfærdig både hvad angår
motiv og malemåde – og i et helt andet stemningsleje. Hvis man tænker på titlen, er der flere
steder, man kan observere små diskrete udfald
i motivet- steder hvor det forsvinder eller eller
begynder at gå i forbindelse med det røde grid,
som er indlejret i lærredet. Billedet udstråler
ømhed og melankoli.

Confetti
130 × 195 cm
olie, akryl og spray på møbelstof
2018

Punisher
100 × 130 cm
olie og akryl på farvet hørlærred
2018

Mogens Nørgård

Forglemmigej
100 × 130 cm
olie og akryl på bomuld
2018
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VELKOMMEN TIL
JESPER AABILLE
I Zoologisk Have dannes der naturligt nok vandpytter når det regner. I 2001 Kunne man krydse
vandpytterne over 9 små broer. Broerne tilbød
et visuelt nyt landskab, en forskydning af størrelsesforhold. Vandpytten som sø, eller beskueren som kæmpe. Broerne kunne betragtes som
skulptur eller som brugsgenstand der tilbød, en
at komme tørskoet over. Som den galante kliche
fra gamle amerikanske film, hvor manden ligger
sin jakke i vandpytten, så kvinden kan passere
i sine høje hæle. Jeg har altid tænkt om det nogensinde har fundet sted i den virkelige verden.
Det har broerne.
Jesper Aabille er kunstneren bag broerne.
Da vandpytter er en dynamisk størrelse, der
bliver større og mindre alt efter regn og sol,
var Aabille i Zoo på mange regnvejrsdage. Han
kortlagde vandets veje og placerede broerne på
steder, hvor der i tilfælde af regn ville indfinde
sig vandpytter. Aabille er altid tilstede i sit værk,
ofte helt konkret, som facilitator, observant og
støtte til sit værk men også mere traditionelt
som hånden der skaber computertegninger og
omsætter dem til håndmalede plancher.
Aabilles værker opfordrer os til at bremse op,
måske gå et par skridt tilbage og se værdien i de
små hverdagsaktiviteter og de sociale processer
omkring dem. Det kan være ved at introducere
en løsning på et konkret hverdagsproblem, ved
at rammesætte en ny social situation eller ved
at genopfinde poesien i dagligdagens vaner og
gemte traditioner. Oftest er det alle ting på én
gang.
Aabilles praksis kredser ofte om mad. Som
f.eks. Den Illustrerede Smørrebrøds Encyklopædi, hvor Aabille samler og systematiserer det
danske klassiske smørrebrød som akvareller.
Eller Lets Make Pizza, hvor olietønder er bygget om til pizzaovne og byen bliver inviteret til
at bage pizza med deres medbragte toppings.
Men det er ikke maden i sig selv, der interesse-
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rer ham. Maden fungerer for ham som en slags
rekvisit og måltidet som ramme for en humoristisk og ironisk iscenesættelse af de kulturelle
ritualer, der knytter sig til vores madkultur. Der
er uendelig mange fortællinger indgroet i mad
som fænomen, og det er dem Aabille undersøger og får til at mødes i dialog med publikum.
En af den slags projekter har Mynte som
omdrejningspunkt. Aabille skriver selv om
en udstilling på Esbjerg Kunstmuseum: “En
mynte-opfinders univers bestående af mynteteborde, myntepotter, skitser, fotos og ikke
mindst mynte. Fortællingen om et aktivitetsforløb med besættelsen af at dyrke mynte; fra
samtale-objekt til en mynte-producerende
koncern, fortællingen om fiaskoerne på vejen
mod succes.”

Bro over Vandpyt – BroElefant

Fiaskoerne er ikke det man snakker mest om,
men kunstnere evaluerer selvfølgelig på deres
værker og udstillinger. Det er ikke alt der sidder
lige i skabet, men når værket er færdigt er det
jo autonomt og lever videre på trods af hvad
kunstneren ellers har af nye ideer og erfaringer.
I Aabilles værker kan sådan en evaluering
være iboende i værket. Værket møder virkeligheden, ændrer sig i mødet og efterfølgene kan
man læse denne beskrivelse på Aabilles hjemmeside:
“Ved den ellers meget lovende morgenservering
af myntete (6.30‑11.00) i Frederiksberg Slotshave valgte ikke én at sætte sig ved bordene. Folk

tog i stedet mynteteen med. De skulle sandsynligvis på arbejde og så regnede det også.
Ved serveringen på havens legeplads var den
åbenlyse målgruppe forældrene. De havde netop
den tid, som morgengæsterne ikke havde, solen
skinnede. Forældrene ville gerne have en kop
myntete, men valgte at nyde den på parkens
bænke og ikke ved bordene, som ellers var designet til formålet.”
Mennesker er som vandpytter, dynamiske.
Det er en stor glæde at kunne byde Jesper Aabille velkommen som gæst på Corner! En kunstner der blander sig med sit værk og tager imod
den nysgerrige med stor generøsitet.
Claus Handgaard

MynteProjekt02-MynteCyklen
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VELKOMMEN TIL
DIANA VELASCO
Diana Velasco, f.1974. Dansk- spansk fotograf;
bosat i København. Diana har en baggrund
som antropolog og har i mange år fotograferet
og udstillet på gallerier og museer i Danmark
og udlandet. Diana er autodidakt og hun arbejder bl.a. med emner som identitet, migration,
erindring og intimitet. For yderligere info – se
venligst hendes hjemmeside: www.dianavelasco.com

Alba S. Enstrøm i samtale med
Diana Velasco
Alba Enstrøm (AE): – Hvad er din baggrund?
Og hvornår startede din fotografiske interesse?
Diana Velasco (DV): -Jeg fik min store interesse
for fotografi under et studieophold på University
of Washington i Seattle (USA) for snart 20 år
siden. Her fik jeg mulighed for at bruge min fars
gamle analog-kamera, universitetets mørkekammer og fik undervisning af den dygtige fotograf
John Stamets, der lærte mig de mere tekniske
ting ved fotografiet og ‘de gyldne regler’ indenfor s/h fotografi, som jeg herefter i flere omgange
har eksperimenteret med i mine kunstfotografier. Jeg husker, at jeg som barn også var meget
interesseret i fotos. Jeg sad ofte og gennemså
gamle familiealbummer og legede med tanken
om hvem jeg ville have været, hvis jeg var født
og opvokset i Spanien fremfor i Danmark.
AE – Har din familie støttet dig i dit valg af
erhverv? -Selv var min familie en smule ambivalent.
DV – Min familie har støttet mig indirekte flere
gange, for senere at støtte mig mere direkte og
det er jeg dem meget taknemmelig for i dag. De
har fra en tidlig alder opfordret mig til at tage
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ud og se verdenen, som da jeg som 3-årig rejste
ned til min familie i Málaga alene og senere som
ung, hvor de gav mig en flybillet til New York.
Her tog jeg min første billedserie med min fars
Leica kamera, som jeg havde set ham bruge i
hele min opvækst.
Min familie er i dag ofte med på flere af mine
billeder og følger udstillingerne rundt omkring
i verdenen. Selvom min familie ikke arbejder
med kunst, fylder kunstmyter fra familiens flere
kendte spanske malere en del og derfor har mit
fotografi fået lov til at snige sig ind i familiefortællingen.
AE – Ser du dig som billedkunstner eller fotograf? -Eller synes du denne inddeling er uvæsentlig?
DV – Jeg synes, at jeg som fotograf er billedkunstner. Jeg bruger oftest ordet kunstfotograf,
da jeg synes, at det fortæller om mit foretrukne
medie, genre og er derved også et forsøg på at
gøre fotografiet lige så accepteret som maleriet,
som det længe, i kunstverdenen, har stået i skyggen af.
AE – For mig har kunstfotografiet eller fotografiet altid været en inspirationskilde til mit maleri. Jeg har ofte sammenlignet fotografiet med
maleriet. – Er det noget du kan genkende eller
hvordan ser du på fotografiet i det hele taget?
DV – Jeg har det sjovt nok omvendt. Jeg er ofte
mere inspireret af malerier og skulpturer i mit
arbejde. Det stoflige udtryk og materialitet, som
jeg ubevidst ofte forsøger at tilføre mine billeder.
AE – Kan du fortælle lidt om dit kunstneriske
billedeunivers? – Og hvor henter du din inspiration?

Looking Glass #2

DV – Jeg arbejder primært ud fra to billedspor.
Det ene spor har fokus på identitet og relationer.
Det er ofte konceptuelle projekter indenfor en
kort tidsperiode, hvor jeg på forhånd fastlægger
en vinkel og greb, som jeg arbejder udfra og
derefter lader billedserien udfolde sig.
I det andet spor arbejder jeg mere intuitivt og
emotionelt ofte over en længere periode uden at
kende til hvordan fotoserien vil udvikle sig. Fotografierne er ofte taget i intimsfæren og handler om kulturelle baggrunde – det kan være ift.
familie, relationer og landskaber. Disse billeder
har et mere sløret og poetisk præg og afbilleder
ofte indre såvel som ydre landskabsbilleder eller
still-leben, som jeg også viser på Sophienholm
i år.
AE – Du fotograferer både digitalt og analogt.
– Nogle kommentarer? -Foretrækker du det ene
frem for det andet?
DV – Som yngre arbejdede jeg udelukkende
analogt og kunne let tilbringe en hel dag i mør-

kekammeret og forsvinde ind i fotografiets små
finesser. I dag fotograferer jeg derimod mere digitalt og til enkelte landskabsserier samt portrætter
bruger jeg mit ældre mellemformats Hasselbladkamera. Jeg tager altid billeder med naturligt lys
og med mindst muligt udstyr. Hvilket kamera
jeg vælger afhænger af projektet, tempoet og den
ønskede effekt. Jeg holder af at kunne tage et par
dage eller flere uger ud af kalenderen og fordybe
mig i et projekt, og lade billederne komme til
mig. Samtidig giver fotografiet mig også en ny
måde at opleve verdenen på og mulighed for at
skabe nye virkeligheder. Fotografiet er for mig
en god anledning til at møde et andet menneske
på en mere sanselig og tidsløs måde.
AE -Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for
dig?
DV – Der er ikke én dag, der er ens – udover
den obligatoriske morgenkaffe. På en almindelig dag har jeg ofte flere forskellige hatte på og
foruden at skabe værker bruger jeg også en del
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AE – Og til sidst – hvordan ser dine planer ud
fremover?
DV – Jeg ønsker at blive ved med at eksperimentere, at bare nysgerrigheden og udvikle min
praksis. Senest arbejder jeg med at finde nye
måder at udfordre fotografiets 2- dimensionelle
flade til et mere 3-dimensionelt og stofligt udtryk i form af installationer og brug af gamle
såvel som nye teknologier.
Jeg er nysgerrig på fotografiets rolle i en digital tidsalder, hvor de fleste billeder vi tager
ofte udelukkende eksisterer på nettet, har en
kort levetid i vores hukommelse, men derimod
gemt for altid på nettet. Jeg er også optaget af at
blande fotografi og andre genrer, hvor jeg i samarbejde med andre kunstnere skaber et værk.

Eksempelvis har jeg senest samarbejdet
med kunstneren Ida Kvetny, som har malet på
mine fotografier og forfatteren Dy Plambeck,
der har skrevet en tekst på baggrund af 12
familiefotografier, som nu er omdannet til en
kunstbog. Jeg ønsker at fortsætte med disse
spændende samarbejder på tværs af forskellige
kunstformer.
Jeg er i øjeblikket igang med at skabe en sammenhængende udstilling af mine forskellige fotoserier, som jeg håber, vil kunne blive vist på et
museum i nær fremtid.
Jeg siger tak til Diana Velasco, og byder hende
varmt velkommen til at udstille på Corner. Vi
er meget glade for at kunne præsentere hendes
spændende og narrative fotokunst i år!

Looking Glass #3

tid på papirarbejde ift. ansøgninger, værkbeskrivelser, opdatering af hjemmeside, se udstillinger
og være i dialog med mange folk.
Jeg holder af at have mit kamera med mig
overalt og have et fokus, men også at være åben
for tilfældigheder og nye eksperimenter. Når jeg
tager portrætter vægter jeg også at have tid til at
snakke med personen og lade dem føle sig trygge
ved situationen, som er altafgørende for resultatet. Her sniger min antropologiske baggrund sig
ind og jeg holder af dette korte men intime møde
med en ofte fremmed person, der lukker mig ind
i deres hjem og derved viser stor tillid. Andre
gange foretrækker jeg stilheden, at lege med det
naturlige lys og det langsomme tempo, som når
jeg går i skoven eller andre landskaber, hvor jeg
kan lade mig overraske af naturens små finurlige
detaljer og ikke mindst lyskilder.
AE – Har du nogle kunstneriske forbilleder?
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DV – Jeg er inspireret af mange forskellige
billedkunstnere. Indenfor fotografiets verden
husker jeg særligt en udstilling af Sophie Calle
på Grobius Bau i Berlin, der for mange år
siden kickstartede min kunstneriske interesse
og virke. Hende har jeg fulgt lige siden og hun
viste mig blandt andet hvordan man kan sammenflette samfundsmæssige emner og intimsfæren på en elegant og nytænkende måde.
Det samme gør mine andre forbilleder som
fotografen Taryn Simon og multikunstneren
Danh Vo. I forhold til fotografier i intimsfæren kan jeg nævne Sally Mann og Nan Goldin,
som mestrer denne disciplin til fingerspidserne.
Og på den mere eksperimentelle front er jeg
inspireret af Dora Maars surrealistiske og
mættede fotokollager, Tove Kurtzweils sanselige fotografier, Velasquez’s ‘chiaroscuro’ lys/
skygge effekter, Rotkos minimalisme og Francis
Bacons ekspressive værker.
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DET FORTÆLLENDE
BILLEDE
Corner har en tradition for det fortællende i
billedet. Det grænser til det illustrerende det
forestillende men hvordan og hvorledes vil det
altid være billedet der bærer – altid er det billedet som det første – hvordan kommer altid før
hvad- billedet bærer fortællingen.
De mange historier der findes i billederne er
altså båret af billedet. Jeg kunne jo have ladet
historierne stå i ord? – nej! der var noget ordet
ikke kunne frembringe – det var tydeligt nok
skønt mine historier er sande – kunne jeg også
forvente at de ikke ville blive troet så jeg tænkte:
så må billedet bære dem og sådan skete det da
jeg mødte Blodvæsenet jeg besluttede at billedlig
gøre fortællingen:

Historien om Blodvæsenet

En dag skete der noget besynderligt jeg mødte
et væsen som udelukkende bestod af blod – jeg

stod ved et stoppested linie 3. Det viste sig, at
blodvæsenet også skulle med linie 3. Det viste
sit kort til chaufføren der nikkede – vi satte
os overfor hinanden. På væsenets blodlegeme
fremkom nu og da nogle tegn ligesom på en
lysavis – tegnene stod et lille stykke tid så tonede
de bort og andre tegn tonede frem.
Det besynderligste var dog, at jeg ikke et øjeblik var forbavset – det forekom mig naturligt og
daglig kendt, at jeg næste glemte blodvæsenet.
Måske overdriver jeg lidt for de tegn der dukkede op på blodvæsenet var nu noget besynderlige. Ind imellem gjorde de mig urolig. Det
var som om de var en personlig meddelelse til
mig – men jeg kunne ikke tyde dem.
Så skulle jeg af- det skulle blodvæsenet også
– jeg gik først ud af bussen og da jeg vendte mig
om for at se til blodvæsenet var det borte.
Egon Bjerg Nielsen

Blodvæsenet
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TO KUBER
EN TIL KINA – EN TIL CORNER
Jeg har fået mulighed for at afprøve et eksperiment i to forskellige lande inden for tre måneder. Første gang på den kinesiske version af
“Playful Dialogue” der åbnede i NAC, Xiamen
i begyndelsen af november. Og nu på Cornerudstillingen.
Længe har jeg arbejdet med at skabe billeder
digitalt – og efterfølgende printe.
Jeg leder efter måder, hvorpå dette kan gøres
til noget unikt og stedsspecifikt – og samtidig
mangfoldigt og universelt. Således at billederne
bliver en direkte konsekvens og en del af den
verden, vi lever i.
Jeg leder efter en løsning, hvor det elektroniske/digitale forenes med det unikke. Jeg vil give
hver serie sit eget logo, der også bruges som en
del af det stedsspecifikke. I arbejdet med de to
serier vil jeg gå ind i de enkelte farver. Jeg har
gennem en periode – bl.a. inspireret af, at jeg nu
bor og arbejder en del i Kina – arbejdet med at
skabe værker i Kulturrevolutionens farver – sort,
rød og hvid. Så tanken er at grundtonen fortsat
er sort, rød og hvid, men denne gang ønsker jeg
at bearbejde de tre farver en lille smule. F.eks.
arbejde med hvid som nuancer af hvid: offwhite,
æggeskalshvid, kridhvid osv. Sort som natsort,
jernsort, marinesort osv. Tilsvarende vil jeg arbejde med en rød farve, der afviger en smule fra
den standard-digitale røde. Det vil øge oplevelsen af individualiteten i de enkelte værker og
forstærke oplevelsen af, at de er i familie. Måske
vil det også tilføje et egentligt malerisk element
til den grafiske oplevelse. Lidt i lighed med når
J.F. Willumsen og Corners egen Jens Bohr tørrer
deres trykplader af selv. Næste tryk bliver lidt
anderledes.
De tre farver har noget universelt over sig. Er
blevet brugt mange forskellige steder – af mange
forskellige kulturer – både mainstream og underground. De tre farver bruges i trafikken til
enkel og hurtig kommunikation.
Begge udstillinger har begrænset vægplads.
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Derfor ønsker jeg at konstruere en KUBE, der
hænger frit i rummet – optager pladsen for en
skulptur eller to, bliver til en minimalistisk en
af slagsen selv. Men viser 36 billeder.
Målet bliver ca. 160 × 160 cm – ca. 50 cm over
gulv, og med en hældning på 7 grader i rummets
tre dimensioner. På den måde etablerer jeg også
en lille hilsen til Von Spreckelsens kube i Paris,
der er drejet 7 grader i forhold til aksen mod
Paris’ centrum.

ET VERDENSBILLEDE

Først var verden der, hvor man jagtede og samlede føden – siden blev den til der, hvor man
høstede sine afgrøder og holdt sine dyr. Hvorfra man holdt øje med stjerner og solopgang.
På et tidspunkt kom der byer og siden lande.
Religion og politik blev elementer i det organiserede samfund. En gang imellem sloges man
og ofrede – enten til guderne i mosen eller man
stod sammen og deltes om knappe ressourcer.
Men verden var, som Erasmus Montanus konkluderede – FLAD.
Skolegang og viden blev også forbedret, siden Erasmus konkluderede, at jorden var så
flad som det, han stod og gik på. Uddannelse
og videnskab fik mere og mere indflydelse med
sine midlertidigt rigtige tolkninger og forståelse
af verden. En del kontroverser med kirken eller
Allah skulle dog af vejen først. Og mange steder
er den diskussion fortsat i gang. Men videnskaben er, til trods for at den ofte ikke bliver enig,
eller er enig om hvem (gud?), der spiller hvilke
spil. Skak, Go, Counter Strike, terninger eller?
Fysik, videnskab og religion taler i nogle verdensbilleder pludselig sammen – igen, fristes jeg
til at sige. Måske ikke ligefrem samme sprog.
Men Bohr – og mange efter ham – søgte stadig
til østens poesi for at finde sproglige metaforer
for det, fysikerne synes at kunne udrede af deres laboratorieopdagelser om naturen gennem
fysikken og matematikken.

Og så – på TV – blev jorden for langt de
fleste af os – rund, da vi fulgte med i Apollomissionerne og sådan for alvor så den udefra
– på billeder taget af Apollo-ekspeditionerne til
månen og hjem – og siden til noget meget, meget lille set fra Voyager 1 på sin rejse ud af vores
solsystem. Fysikeren Carl Sagan satte det forhold
i perspektiv og i forhold til resten af universet.
Den vidunderlige blå planet er meget, meget
lille. Og den er vores fælles ansvar.
Hver gang seriøse nye opdagelser kommer
til, ændrer det vores verdensbillede. Måske ikke
vildt meget i hverdagen. Vi går stadig rundt på
den flade jord som Erasmus. Og taber vi et
ukogt æg på køkkengulvet, oplever vi jo ikke,
at det samler sig igen, så vi kan koge det. Det
forbliver uspejlet og må til sidst tørres op og
smides i skraldespanden. I den henseende gætter jeg på, at mit verdensbillede er meget som
de fleste andres.

MIN VERDEN I FORANDRING.
Kloden i forandring?

Og så er der alligevel sket forandringer. Den
serie billeder, jeg har samlet til en kube til dette
års Cornerudstilling, er blevet til gennem mine
erfaringer i hele mit virke som billedkunstner.
Alle prints er friskprintet i Xiamen. Den printer,
der er brugt, er en, der sælges over hele verden,
og den er lige så digital som alle de andre nye
printere, computere, mobiltelefoner og kameraer, der findes i dag.
Som nybagt far for knap 30 år siden var jeg
ikke meget for alt det nye, der skete med computere og www. Jeg boede på landet og gik over
i laden og malede mine malerier. Sådan kunne
mit liv måske godt have fortsat med at udvikle
sig. Passe børn, dyrke økologiske grønsager og
male billeder. Men min nysgerrighed, appetit
og lyst til livet drev mig videre. I dag har jeg så
flyttet mig en kvart omgang mod øst. Nu er det
her/derfra jeg oplever den verden, jeg skildrer.
Mange ting kan jeg jo ikke lave om eller løbe
fra. Jeg er fortsat dybt engageret i enkle ting som
naturen, hverdagen, kærligheden, og hvordan
disse udfolder sig. Jeg har altid haft en selvopfattelse lidt i retning af, at jeg kan leve mange

forskellige steder. Jeg har mange ting, jeg holder
af, men oplever ikke, at der skal nogle meget
bestemte til, for at jeg har det godt. Jeg kan have
det godt i mange forskellige situationer. Ud over
de helt fundamentale og fælles nødvendigheder,
som flere og flere heldigvis får opfyldt, har jeg
vel bare et ønske om at kunne bidrage til verden.
Gerne med min kunst og det jeg udtrykker ad
den vej. For det er der, jeg føler, at jeg bidrager
med mest. Sidste år var det malerier jeg udstillede på en gang i hovedhuset. I år bliver det så
en serie af prints – indrammet og samlet til en
kube. Som et udtryk for min verden. Mere end
40 års erfaring inden for det fag, jeg har brugt tid
på. Og nu med udgangspunkt i en helt anderledes hverdag og kultur sammen med mennesker
på den smukke, runde planet, vi kalder jorden.
På mange måder kan det godt opleves, som
om vi behandler den lidt firkantet lige nu –
men det er måske det, der skal til, for at vi kan
komme overens og forene vores kræfter, således
at alle får mulighed for at bidrage til at bevare
vores vidunderlige verden i universet.
Således viser jeg 36 nye værker uden at bruge
vægplads.

Lars Ravn
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NORSKEHUSET
FOR NOGLE ER KUNST DET BEDSTE I
VERDEN. LAD CORNER HJÆLPE!
I år tilbyder Corner igen aktivitet i Norskehytten. For nogle er det svært at komme derud. For
andre, efter anstrengelserne, vejr og vind, bliver
det en velkommen anden kunstnerisk oplevelse.
Efter gåtur i Lindealleen og naturen er sindet
anderledes renset end ved at gå fra rum til rum
og flytte blikket fra et billede til det næste. Måske
skal kulden rystes af, før du er klar til at deltage
i en ny kunstnerisk oplevelse?
I år er Norskehytten fyldt med inspiration
fra især Kina. En kær og gammel dialogpartner af Corner. Under alle omstændigheder er
hovedparten af de udstillede værker skabt af
unge kunststuderende fra Wang Tongs fakultet
ved University of Inner Mongolia. NIVAS er

DongFangxu
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WuTong

Zhangyatao

Zhangjing

instituttets navn. Her er de studerende blevet
mødt med mange andre ideer end traditionel
kinesisk billedkunstuddannelse.
Selvom Wang Tongs egen skoling går gennem
det klassiske kinesiske akademi, har han brugt
tilstrækkeligt mange år i Sverige og Europa til
at have opnået en forståelse af verden udenfor
Kina. Denne kendsgerning og hans personlige
erfaring fra et andet kontinent har været en vigtig drivkraft i hans undervisning. I praksis har
der været mange rejser for studerende. Bl.a. til
Kunstakademiet i København. Studerende derfra har også besøgt Kina og deltaget i studieture
og udstillinger, så deres uddannelse har været
fuld af dialog på tværs af kulturer.
Derudover har Tong inviteret forskellige
skandinaviske billedkunstnere som gæstelærere.
Hjördis Tengsi, Hjördis Hark og Corners egen
Lars Ravn har været nogle af de heldige, der har
deltaget i ungdommens formation med glæde og
inspiration. Jeg har aldrig lagt skjul på, at det for
mig har givet mening at deltage i denne form
for udveksling og dialog.

20-11-2018 10:02:39

Vincent Wen

De unge kunstnere har alle deres egen personlighed. I løbet af studierne er de kommet
i kontakt med mange forskellige kunstneriske
udtryk og muligheder. De har alle eksperimenteret med at finde udtryk for, hvad der skete
i dem. Der har været tegninger, forsøg med
installationer, oliemaleri, akvareller, collager,

Peng Wangpeng
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skulpturer og meget mere. Udstillingen i Norskehytten karakteriseres tydeligvis af, hvad det
er muligt at bringe i en kuffert, men er et udtryk
for de mange muligheder og inspirationskilder,
de unge er stødt på.
Selvfølgelig fylder din egen professor en del.
Han må helt sikkert stå for det, han skaber, på
en troværdig måde. Men jeg ser også en masse
inspiration, der ikke kun er den sædvanlige kinesiske. Forskellige historier om mennesket, familien og naturen. Måske nærmer disse unge sig
et nyt og mere globalt billedsprog? Det surreelle
kan opleves i mange aspekter af livet i disse år.
Nye opdagelser i den kvantemekaniske verden
vender igen virkelighedsbilledet på hovedet. Det
samme kan opleves med hensyn til global opvarmning (om man tror på den eller ej) og disse
års politiske tendenser. Disse emner bidrager
alle sammen til at ryste vores lokalt forankrede
verdensbillede – hvad enten den kommer fra
Danmark eller Kina.
Wang Tongs egen professor var af den opfattelse, at elevernes afgangsarbejder kunne blive
det bedste, de skabte. Det er ingen hemmelighed, at frafaldet efter eksamen er høj. Både i
Danmark og i Kina. Det er svært at blive kunstner, og det kræver sin helt egen stædighed. Det
er Tongs håb, at disse studerende bliver færdige,
slår rod, vokser op og bærer frugt i mange år
fremover.
At få lov til at fremvise sine værker er en af
de mest inspirerende og opmuntrende begivenheder for en ung kunstner. Så begynder det at
ligne et rigtigt arbejde, det at lave kunst. Det er
Corners håb, at dette års besøg i Norskehytten
vil blive modtaget åbent for, hvad det er. En dialog fra et andet sted i verden – en dialog med en
helt anden ung oplevelse, end Corners trofaste
publikum normalt præsenteres for. En dialog
fra et helt andet hverdagsliv – og alligevel med
så meget til fælles. Mange tak for samarbejdet
med NAC i Xiamen og hjertelig velkommen til
de unge kinesiske kunstnerspirer. Verden er fuld
af vidunderlige mennesker og ideer.

Zhaoyue

Lars Ravn
MaRui
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KONCERTER
PÅ CORNER

JOSEPHINE & THE RIVERBOYS
KONCERT PÅ STALDLOFTET
LØRDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 16.00

KLASSISK KONCERT

PROGRAM
Johannes Brahms
(1833‑1897)
Strygesekstet nr. 2 i G-dur opus 36
Allegro non troppo
Scherzo, Allegro non troppo
Adagio
Poco Allegro
MEDVIRKENDE:
Wladislaw Marchwinski, violin
Elsebeth Tofte-Hansen, violin
Charlotte Kragh, viola
Per Nørby Hansen, viola
Inger Meinertz, cello
Jens Tofte-Hansen, cello

Søn. 3. februar kl. 16.00
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MARTIN
ASKHOLM
Født 1967.

I 1985 viste Kunstmuseet Louisiana udstillingen Homo Decorans – det dekorerende menneske. Der var 2 udstillingsplakater, én med en
rygvendt mand med en heldækkende japansk
kropstatovering og én som var lavet af den
amerikanske popkunstner Keith Haring. En
udstilling der skulle vise sig at have afgørende
betydning for min kunsteriske bane og praksis.
Et par år forinden havde jeg set den japanske
film Irezumi – The spirit of tattoo.
På udstillingen var der stills fra nogle af filmens tatoverings scener, hvor det gik op for
mig at kvinden der havde lagt hud til scenerne
i filmen var blevet tatoveret til filmens formål.
Samtidig var der værker af Keith Haring som
kom fra 80´ernes graffiti miljø i New York, det
nye hotteste inden for kunst og mainstream
kultur. De vilde farver, den friske usnobbede
tilgang til kunst var ligeså tiltalende som den
japanske mytologi var mørk og dragende. Jeg
var 18 år gammel – og jeg var solgt på stedet
til begge dele.

Siden start 90érne har min kunstneriske interesse og praksis været stærkt influeret af japansk
mytologi, populærkultur og amerikansk popkunst. Forstået på den måde at jeg er mere optaget af form, flade og farvens udfyldelse af rummet end at afbillede samtidsbegivenheder som
oftest er præsent i vestlig kunst. Mixet mellem
fladeorienteret maleri og figurativ kunst har på
alle måder afspejlet sig i min produktion igennem de sidste 25 år, om det så har været japansk
ukiyo-e træsnit eller Keith Haring maleri der har
været inspirationen.

Multiple Onii

Olie på lærred
1

Friday

50 × 50 cm

8.500

8

Bones

30 × 30 cm

850

2

Saturday

50 × 50 cm

8.500

9

Bones

30 × 30 cm

900

3

Sunday

50 × 50 cm

8.500

10

Bones

26,5 × 30 cm

900

11

Pills

30 × 30 cm

900

12

Pills

30 × 30 cm

900

Træsnit
4

Multiple Hannya

5

Multiple Oni
56 × 76 cm
4.500
		(sølv)

6

Multiple Oni

56 × 76 cm

4.500

7

Bones

30 × 30 cm

850
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56 × 76 cm

4.500

Linoleumstryk
13

Love thy neighbour

47 × 32 cm

1.700

14

Love thy neighbour

47 × 32 cm

1.700

Multiple Hannya
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ELISABETH
BERGSØE
Født 1973.

Syv billeder med farveovergange i lys
Billederne er generelt svært tilgængelige i al deres enkelhed. Inspirationen er størrelser, linjer, komposition, farvesammensætninger, samt vigtigst, rummelige oplevelser. Udtrykket er opstået gradvist
efter årevist arbejde først med naturalistiske studier fra akademitiden – til billederne i dag.
Meningen er at formidle disse syns oplevelser, der er inspiration i sig selv, og ligeså vigtigt er det
ved hjælp af syns oplevelsernes bearbejdning, at fortælle omverdenen om livets store spørgsmål.
Inspirationen til de syv billeder i lys med glidende farveovergange fra en farve over til en anden
farve kommer fra varme drømmende mol farver som violet og grøn. Violet og orange, hvor den
orange er varmt solskin.
Isabellafarvet og blågrå violet inspireret af min kat. Den lysende blå skyfri himmels isnende
smukke rum. Dødens “drømmeløse søvn” begyndende med mørkegrå, der går over i endnu mere
mørkegrå lige før den er sort, som under jorden.
Farveparrene er tilpasset hinanden, så billedfladens gradvise skift fra den ene farve over til den
anden farve i den modsatte ende af billedet giver hele billedfladen koloristisk mening.
Billederne er produceret som uv printninger i cmyk på plexiglas, der sammen med lyspaneler
er monteret i lyskasser, med dioder der lyser fra rammen igennem det printede plexiglas, alle i
formatet 58 × 150 cm.
Realiseringen af de ni billeder i lys er støttet af: Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Billedkunst, Stevns kommunes Kulturpulje, Knud Højgaards Fond og Grosserer L.F. Foghts Fond.

Adobe Illustrator, billede i lys.
15

Orange og lysere orange 150 × 58

15.000

20

Violet og grønt

150 × 58

15.000

16

Lys blå og lysere blå

150 × 58

15.000

21

Gråt og mørkegråt 2018 150 × 58

15.000

17

Orange og violet

150 × 58

15.000

22

Pastel -Farvestrømme

18

Isabellafarvet og violet

150 × 58

15.000

19

Lysokker og
morblaagraakviolet

150 × 58

15.000
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21,1 × 29,7

6.500

Farvestrømme, pastel 2018
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LINDA
BJØRNSKOV
Født 1973.

Sinnender Mann am Meer

Sinnender Mann am Meer, 2018

Olie på lærred/træbrædder
23

Sinnender Mann am
Meer

120 × 165

22.000

24

Geografisk Tunge

60 × 48

6.000

25

Ein Freund ist ein
Freund

130 × 130

18.000
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26

Tre salatbakker

27

Depressed Men
Gone

28

85 × 105

12.000

87 × 60 oval form 8.000

Jag bor i Sverige med
Sonja Åkesson

60 × 48

6.000
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JENS
BOHR
Født 1952.

Spejlinger – det er et altid tilbagevendende spørgsmål når man laver grafik. Motivet – tegningen på
den litografiske stenen – snittet i træpladen bliver altid et spejlvendt tryk på papiret; når man arbejder indenfor de traditionelle grafiske håndværk. Nu har jeg taget det mere bogstaveligt og arbejdet
med spejlinger i vand. Det er aldrig en én til én spejling, der foregår altid forskydninger og måske
ligger der noget i vejen og spærrer. Er det noget jeg så et sted? – eller er det noget der både er blevet
spejlvendt og drejet gennem skitse og en senere optegning?
En fugl synger ikke fordi den har et svar.
Den synger fordi den har en sang


(Jesper Sung Wung “En anden gren”).

Det er mest litografier jeg udstiller i år. lavet på Statens Værksteder for Kunst Gammel Dok i
december 2018.
Træsnit
29

Ænder i Mølleåen

100 × 70

4.500

34

litografi

100 × 70

5.000

30

Gråænder i Frost

100 × 70

4.500

35

litografi

100 × 70

5.000

31

grågæs ved Fredriksdal

100 × 70

4.500

36

litografi

100 × 70

5.000

32

litografi

100 × 70

5.000

37

litografi

100 × 70

5.000

33

litografi

100 × 70

5.000
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Ænder i Mølleåen
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PER
BAAGØE
Født 1946.

Erindringslængelser

Fem-seks ting jeg ved om Per Baagøe og hans
senere malerier.
Af Torben Weirup
Ærlige billeder. Det er det første, jeg tænker, når
jeg tænker på Per Baagøes.
Ærlige billeder. Reelle, uprætentiøse, i personlige forlængelse af traditionen. I pagt med
virkeligheden og i overensstemmelse med
kunstnerens sind – og udsprunget af mødet
mellem de to størrelser. Det er langt fra altid
en selvfølge. Hos Per Baagøe er det.
Vist er kunstnerens malerier undfanget i
mødet med vand og landet – men trods denne
forankring i virkeligheden udtrykker billederne
snarere erindringen om landskabet og længslen
efter det, end de tilstræber den topografisk korrekte gengivelse.
Per Baagøe kender sit motiv, det er blevet
ét med ham, og han behøver ikke stå ved den
yderste nøgne pynt, for at han kan sige noget
troværdigt om substansen og karakteren af
naturen, og det er vigtigt, at indtrykkene fra
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Sne på vejen

landskabet blander sig med kunstnerens sind
og hans temperament og hans egent liv. Han
ser og sanser – men indtrykkene smelter sammen med kunstnerens sind, og af det kommer
resultatet.
Per Baagøe maler landskabet igen og igen,
fordi det er vigtigt for ham, og fordi det foreløbig
har vist sig at være et uudtømmeligt motiv. Det
er fra billede til billede den samme fortælling
om variationen i naturens uforanderlighed, og
det er som med et musikstykke, man spiller igen
og igen med forskellige betoninger.
Det er billeder, som er umiddelbart vellykkede i deres afklarethed, og der er nogle, der er
det i mindre grad. Uden at det gør de sidste mindre interessante, for de fortæller om kunstnerens
kamp mod stoffet. Det er det, der er afgørende
i kunstnerens arbejde. Det er på det, han skal
bedømmes. Det er her, integriteten er.

Olie på lærred

44

Drivende skyer over
Kornmark

28 × 35

5.000

45

Modne Kornmarker

28 × 35

5.000

6.000

46

Sne i klitterne

28 × 35

5.000

40 × 50

6.000

46a Sne på vejen

28 × 35

5.000

Marine 1

28 × 35

5.000

47

Vinter

28 × 35

5.000

Marine 2

28 × 35

5.000

48

Kornmark

28 × 35

5.000

38

Efterårsstorm

65 × 105

12.000

39

Moden Kornmark

40 × 50

6.000

40

Vintersiv

40 × 50

41

Vinterstrand

42
43
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UFFE
CHRISTOFFERSEN
Født 1947.

I alle de år jeg har malet, har det vigtigste for mig altid været, at kunne overgå mig selv, i forhold
til sidste års malerier.
Den eneste konkurrent i maleriet er, nemlig en selv, eller den man var før. For man ændrer sig gennem tiden.
Tiger 50 x 61 cm

Jeg ser noget andet i en tiger end andre, føler noget andet end andre og vælger helt andre farver til mit
maleri end en anden ville gøre, og det er derfor jeg kan blive ved at male billeder, som er mine alene.
Det er nemlig det, der er fantastisk, at hvert menneske har sin historie, og vil være påvirket af
den i sin opfattelse af den ydre verden.
Under arbejdet tager mine tanker form, og en billedanalyse uddyber dem yderligere til det færdige
resultat.
Uffe Stadil Christoffersen
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49

Gul tiger I.

81 × 100

19.000

54

Gul tiger II.

50 × 61

12.000

50

Grøn tiger I.

65 × 81

15.000

55

Kinesisk tiger.

130 × 97

32.000

51

Grøn tiger II.

65 × 81

15.000

56

Grøn tiger III.

114 × 146

36.000

52

Rødt tigerhoved.

65 × 65

12.000

57

Vild tiger.

114 × 146

36.000

53

Tiger

50 × 61

12.000

20-11-2018 10:02:46

MIA NELLE
DRØSCHLER
Født 1978.

Er jeg

Akryl og olie på lærred
58

Uden titel

210 × 160

45.000

62

Tungen

150 × 100

20.000

59

Uden titel

180 × 150

41.000

63

Uden titel

140 × 118

21.000

60

Uden titel

180 × 150

41.000

Akryl og olie på mdf

61

Uden titel

110 × 150

21.500

64

107 × 90

18.000
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titel

Uden titel 210 × 160
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DANIEL
ENKAOUA
Born on 24 July 1962 in Meaux, France.

Enkaoua’s work is characterised by the representation of enigmatic personages, anonymous figures
placed in front of the viewer. These are solitary beings, decontextualised from their habitual en
vironments, inserted in settings that are unfamiliar and ambiguous, while the viewer, in discovering
them, feels disconcerted and disturbed. All of these scenes are bathed in mystery, and at times they
can be melancholic and sad, as if the solitude and isolation of the protagonist were passed on to the
receiver. What the artist seeks to do is get closer to the human condition, to the fears, dreads, uncertainties and instabilities of the human being left to the mercies of an uncertain future. As a result,
his personages are universal, in the sense that we all identify in one way or another with these men
and women who convey to us their most vital inner concerns. They are unknown, but at the same
time familiar, embodying as they do the misfortunes to which we are all subject.
Conxita Oliver

Oil on canvas

Oil on canvas mounted on wood

65

Liel portant le manteau
de Sarah, 2017‑18
195 × 114 288.600

68

Liel au sol, 2018

19,9 × 27,1

50.700

69

66

La pastèque ovale coupée,
2018
62,5 × 130,6 195.000

Liel en bleu marine,
2018

14,2 × 24,3

39.000

67

Liel en capuche verte,
2016‑17

Les deux citrouilles courbées,
2017
17,8 × 23,7

39.000
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70

Liel en capuche verte
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ALBA S.
ENTRÖM
Født 1960.

På papir og lærred prøver jeg at skildre nutidens mediemenneske og dets stræben efter attitude, uafhængighed, individualitet, kærlighed og menneskelige relationer. Jeg bladrer tit gennem og genbruger
elementer fra bl.a. reklame- og modeindustriens celebre billedkatalog. Der er ofte tale om en slags
“sampling” af billede og tekst, som jag bearbejder og omsætter til mit eget maleriske vokabular, fuld
af kvinder, elskende par, musik- og popikoner m.v.
Jeg laver ikke skitser, men arbejder med en visuel dagbog, der hjælper mig i mit narrative maleri.
Hvad teksterne angår, så består de tit af korte eksistentielle statements, men skal også ses som en
slags ornamentik til mine malerier.
I år viser jeg også nogle rejsebilleder fra Portugal, som jeg besøgte sommeren 2018. Dette genererede
yderligere nogle billeder med motiver fra Jamaica, Nice og Tokyo.
Jeg maler ellers for at opklare og forstå min omverden – ikke blot for at male (l’art pour l’art).

Cara Delevingne, 2018

Olie/akryl/ tusch på lærred
71

77

In the court of the Meiji
temple, Tokyo

95 × 70

16.000

78

Figueira da Foz

45 × 69

9.500

16.500

79

Palacio Sotto Mayor

90 × 41

9.500

18.000

80

The Portuguese
mansion

44,5 × 82

9.500

45 × 37

7.500

Cara Delevingne (British,
actress model and singer) 76 × 76

16.000

72

Valérian; the sci-fi hero

94 × 84

17.000

73

The ballet dancer

80 × 85

74

Rihanna … 2017/18

76 × 103

75

The ultimate symbol of
love

76

Jamaica

109298_Corner_2019_5k.indd 50-51

60 × 103

17.000

76,5 × 70,5

14.000

81

Nice, Promenade des
Anglais
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MOGENS
GISSEL
Født 1941.
Debut K.E. 1964.

“Moderne maleri” Klee sparker.

Den voldsomme fokusering på det personlige liv bag værket kan få en til at tænke på Yves Kleins
bemærkning: Modernismens næste fase er Kannibalisme.

Styrken ved billedet, er at man ikke kan gå rundt om det.

Imellem Vaskemaskinen og betongulvet er der en gummidup.

Den gummidup er kunsten.

Maleri
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82

Mur

20 × 46

9.000

85

gul, blå, hvid, grøn

28 × 48

9.000

83

double

22 × 37

7.000

86

NS

45 × 28

9.000

84

double

24 × 48

8.000

87

hvid og to grønne

20 × 30

6.000
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CLAUS
HANDGAARD
Født 1969.

Mine værker på Corner i år er udtryk for mine egne synsfortolkninger.
Det skal ingen andre stilles til ansvar for.
En blanding af real-akvarel, tegning og malede rapporter fra dødsriget.
Nedstigninger og opstigninger. Tab og liv. Den forkerte retning, den rigtige retning,
mange retninger.
Små megadyre værker, til at plukke af træerne, som ædelstensfrugter i Aladins hule.
Men jeg vil hellere tale om et billede fra sidste år … vi kommer ind midt i beskrivelsen.
“… billedet har som sagt ikke en klar historie, men opstår i et væld af referencer.
Billedet er meget enkelt, så der er ikke de store sammenstød i selve motivet.
Maleriet er noget farve på et lærred eller i dette tilfælde på en finerplade fra Jem&fix,
altså et objekt.”
“Pigen som denne maling danner en illusion af, betragter et andet objekt, nemlig et andet
kunstværk, Mao af Warhol. Warhol talte om billeder der var værd at gentage, moderne ikoner,
gentaget i det uendelige. I aviser, i blade, i kunsten og lige i Maos tilfælde også et propaganda
apparat. Om Mao var god eller ond, tror jeg ikke betød noget for Warhol, han var et ikon der
kunne gentages i det uendelige. Og nok så vigtigt et påskud for at lege med farver og variationer,
nogen gange ret så ekspressivt bag det sorte silketryk.”
“Pigen/min datter/Kaya betragter maleriet, som I betragter maleriet af hende, der betragter
maleriet. Flere gentagelser. Jeg har taget billedet, så jeg står også og betragter.”
Billedet var opkaldt efter en sang … Så jeg fortsætter:
“Sangen handler, som de fleste, om ulykkelig kærlighed. En del af livet er slut. Costello er den
vrede, bitre og spydige unge mand der har fået 3. gradsforbrændinger af kærligheden. Der er
særligt 2 sætninger, jeg bliver ved med at vende tilbage til; Sometimes I think that love is just a
tumour. You’ve got to cut it out. og det poetiske; Sometimes I almost feel just like a human
being … Genren angives sjovt nok som Post Punk/ New Wave … igen noget der er slut og noget
der fortsætter.”
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“sølv”

Maleri på MDF
88

Rapport fra dødsriget

40 × 60

7.500

97

Sort

42 × 15

2.700

89

Rapport fra dødsriget

40 × 60

7.500

98

Kunstnerens søn

21 × 30

2.500

90

Rapport fra dødsriget

40 × 60

7.500

99

Jeg er her

21 × 30

2.500

91

Rapport fra dødsriget

40 × 40

6.000

100 Sort

21 × 30

2.500

101 Sølv

15 × 21

1.700

Maleri på finer
92

Livø

40 × 60

7.500

102 Pistonhead

15 × 21

1.700

93

Orange

40 × 60

7.500

103 Lipstick Vogue

15 × 21

1.700

94

Rapport fra overfladen

40 × 60

7.500

Pigmentprint på papir/indrammet

95

Blåbærdreng

40 × 40

6.000

104 Skakt 1/5

20 × 20

1.000

105 Skakt 1/5

20 × 20

1.000

Tegning/akvarel/indrammet
96

Rød

42 × 15

2.700
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BENTE
HANSEN
Født 1943.

Femti arme riddere fra
Rytter riget på hvalfart med
Valborg fra Svalbard og
Citron med delfin i kanten
hår i suppen eller filten over
Furesøens måge som kommer
så hvidt omkring Arnes riddere –
Sol står op – Jeg ligger ned,
går hjem gud ved hvor?
Vært i kalen. Hår i sonten.
SLIFNOB

Arnes riddere 2

Lågkrukker i stentøj – titel og pris ved værkerne.
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MERETE
HANSEN
Født 1940.

Jeg har atelier på Stevns i den gamle købstad Store Heddinge. Adressen er Rengegade 6C. Det er
i bagbygningen på 1. sal. Trappen op er gammel og stejl. De to rum er rå og oprindelige. Der er
ovenlys og højt til loftet – over 4 m i kippen. Der er god plads. Vistnok 90 m². Og 3 vinduer mod vest
til en grøn udsigt. Jeg elsker de rum. Der er fred og ingen forstyrrelser. Så alt kan komme til mig.
Jeg er jo maler og ikke forfatter. Da jeg i 2004 havde en stor retrospektiv udstilling på Kastrupgård
skrev anmelderen på Politiken som overskrift: Maler maler maleri. Den overskrift og anmeldelsen i
øvrigt blev jeg glad for. I al min væren og trivsel er jeg meget bevidst om at jeg er maler.
Sophienholm betyder meget for mig. Og mine Cornerkammerater. Og naturligvis Corners venner
og Corners trofaste publikum.
Afsnit fra min artikel i “Stevns før og nu 2017” som er en årlig udgivelse af Stevns Lokalhistoriske
Arkiv.

Olie på lærred
106 Rødvig Havn

100 × 60

17.000

111 Maleri

50 × 50

10.000

107 Skib

100 × 100

22.000

112 Maleri

50 × 50

10.000

108 Skibe set fra oven

100 × 100

22.000

Olie på papir

109 Morgen

100 × 80

18.000

113 Løgbillede

110 Damen fra Avignon III

100 × 60

17.000

Damen fra Avignon II
113 × 80

13.000

Rødvig Havn 100 x 60 cm
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OLE PRIP
HANSEN
Født 1946 i Aabenraa.

Mine billeder. Jeg bakser med det, jeg kan se.
Steder i naturen og steder i mit værksted.
Det objektive bliver blandet op med mit sind.
Vi holder alle af naturen, men vi omformer og udnytter den.
Jeg tror ikke, vi skal spise det sidste æble.
Ole

Oliemaleri
114 Æblet

92 × 80

6.000

115 Fra mit værksted 1

60 × 50

4.500

116 Fra mit værksted 2

60 × 50

4.500

117 Fra mit værksted 3

34 × 50

3.000

118 Et sted i naturen Okseøerne,
Flensborg Fjord
40 × 50

3.500

119 Et sted i naturen
Bornholm

3.500
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40 × 50

120 Et sted i naturen
ved Århus

40 × 50

3.500

121 Et sted i naturen
ved Bagsværd Sø

40 × 50

3.500

122 Et sted i naturen
Als

40 × 50

3.500

123 Et sted i naturen
ved Aabenraa

40 × 50

3.500

Æblet, 92 x 80 cm
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FINN
HEIBERG
Født 1957.

HVERDAGSPRAKSIS

Jeg er nysgerrig på hvad man kan med maleriet.
Jeg er nødt til at undersøge det, igen og igen.
Mit arbejde består i at afprøve formelle maleriske virkemidler.
Forskellige virkemidler i hvert nyt maleri.
Jeg vil sætte noget på spil – og i spil, og få det til at arbejde sammen i et malerisk hele,
på en måde som jeg ikke på forhånd vidste kunne lade sig gøre.
Jeg vil lave malerier hvor man undres over at billedet kan inkluderer elementer, eller
være komplekse, på en måde som ikke ligger lige for, men som jeg gennem min praksis
sandsynliggøre.
Maleriet er en virkelighed hvor jeg orienterer mig om de muligheder der er for
forskellighed og hvor jeg kan få oplevelser jeg kan tage med ud i hverdagen, og hvor
hverdagens elementer kan hentes ind i maleriet.

Havnemaleri, kalundborg

Olie på plade.
124 Rødt skib med to
skorstene

122 × 164

27.000

128 Landskab med lys

42 × 50

6.000

125 Kalundborg havn

122 × 150

27.000

129 Biler i skoven

60 × 80

9.000

59 × 88

9.500

130 Provinsby

30 × 31

4.000

127 Havnemaleri, Kalundborg 60 × 70

8.500

131 Grøn himmel

27 × 35

4.000

126 Havn med hvid sol
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LARS
HEIBERG
Født 1969.

Lonely tree. Flæskholm

Digital tegning
132 Lonely tree. Flæskholm
Nr 1/5

60 × 40

4500

133 Togt til Kidholm Nr 1/5

60 × 40

4500

137 Hütten zu Vermieten
Nr 1/5

60 × 40

4500

138 Berlin Port Nr 1/6

42 × 32

2500

134 Ducks on Illumø
Nr 1/5

60 × 40

4500

139 Demokrati Nr 1/6

32 × 42

2500

135 Svelmø Nr 1/5

60 × 40

4500

140 Møbelhus Nr 1/6

32 × 42

2500

136 Hjelmshoved og Rylen
Nr 1/5

60 × 40

4500
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Togt til Kidholm
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MINDEOPHÆNGNING
KJELD HELTOFT
Født 1931.
Uddannet på Det kgl. Akademi for de skønne
Kunster.

Sydhavnen,1961

Koldnålsraderinger:
141 Fyns Hoved, 1957
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25,7 × 32,5

3.000

152 Fynsk Landskab, Tyrsbjerg,
1961
22 × 29

3.000

153 Erindring fra Sevel Kro,
1961

8 × 10,6

2.000

154 Nyhavn

21 × 28

3.500

22 × 33,5

3.000

142 Aftenskygge, Nokken,
1958

12,5 × 15

privateje

143 Skov, 1959

19,5 × 27

2.500

144 Babersalon, Christianshavn,
1959
42 × 31,8

4.000

155 Havn Amsterdam

145 Cafe’ Nick, 1961

4.000

146 Fantasi over Kunstakadamiets
Grafiske Skole, 1961
28 × 41,5

156 Regnvejrsdag, Færøerne,
2001
33 × 46

4.000

Litografi:

147 Sydhavnen, 1961

23 × 35

3.000

148 Skure i Sydhavnen

16 × 26,5

2.500

157 Karen Elisabeth sover på
Mejlø, 1970
40 × 50

3.500

149 Bådepladsen, Nokken,
1959

158 Landskab

3.000

31,7 × 42

3.500

Zinkografi:

150 Lodsepladsen, 1959

32 × 42

4.000

151 Askebjerget, Nokken

31,5 × 40

4.000

159 Ramme med 8 ætsninger:
Croquis med Franci, 1991.		

31 × 42

42 × 50

4.000

5.000
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JENS-PETER
KELLERMANN
Født 1952.

Mange af mine værker bliver til under rejser.
Når turen går til Athen, Rom, Firenze, Venedig,
Prag eller Paris fylder jeg plader af voks og små
stykker af marmor, skifer og tegl i kufferten.
På dagens vandringer i byerne møder jeg
kulturelle aflejringer fra Europas mytologiske,
historiske og religiøse fællesgods. Jeg holder af
de mange historier, som jeg bliver mindet om i
gaderne og på museerne. Både dem om kærlighed og klogskab og dem om forfængelighed og
dårskab. De fortæller alle om menneskets vilkår
og sårbarhed.

Om aftenen på hotellet former jeg voksen og
sætter den sammen med stenene. Dagens oplevelser søges genfortalt i det sprog, der er mit:
skulpturen.”

160 Pigernes gode hund,
Paris 2018
33 × 17 × 9, t/b 14.000

175 Minerva’s elefant, Rom
2018
20 × 9 × 6, m/b 7.000

161 Estate 2018 

144 × 30 × 15, g/b 48.000

162 Autunno 2018

50 × 20 × 20, g/b 24.000

176 Marts-Katte, Rom
2018

34 × 11 × 15, t/b 12.000

177 Månestolen, Rom
2018

12 × 6 × 7, t/b 3.000

163 Den tørstiges hund
164 Skovmusikanten
165 I marmor, Paris

50 × 40 × 15, sn 9.000
40 × 16 × 16, g/b 16.000
28 × 9 × 7, m/b 9.000

166 Hanen fra Paris

25 × 15 × 15, b

8.000

167 Kragen fra Paris

25 × 15 × 15, b

8.000

168 Uglen fra Paris

25 × 15 × 15, b

8.000

178 Porcelæns skitse, Rom
2018
p/b Pris og mål vedføjet
179 Porcelæns skitse, Rom
2018
p/b Pris og mål vedføjet
180 Porcelæns skitse, Rom
2018
p/b Pris og mål vedføjet

169 Aftendanserinden i Venedig

29 × 10 × 10, s/b 2.000

181 Pigens ugler, Athen
2018

170 Lagunesøstrene, Venedig
2018 
24 × 11 × 7, m/b 10.000

182 Athenes skyggefugl, Athen
2018
26 × 10 × 7, m/t 9.000

171 Pigens påfugl, Venedig
2018
20 × 9 × 7, m/b 7.000

183 Porcelæns skitse, Athen
2018
p/b Pris og mål vedføjet

172 Månen, Venedig 2018 18 × 6 × 6, t/b 5.000

184 Porcelæns skitse, Athen
2018
p/b Pris og mål vedføjet

173 I marmor, München
2018
33 × 11 × 11, m/b 12.000
174 Fra marmor, München
2018
30 × 10 × 11, m/b 12.000

27 × 13 × 7, m/b 9.000

185 Porcelæns skitse, Athen
2018
p/b Pris og mål vedføjet

Pigernes Hund, Paris 2018, bronze og tegl
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PONTUS
KJERRMAN
Født 1954 i Göteborg, Sverige.

Tidligere har mine værker blevet sammenlignet med Shakespeares Skærsommernatsdrøm, det er
nok ikke kun fordi mine figurer kan minde om den arme håndværker som bliver forvandlet til et
æsel som alfedronningen bliver sanseløst forelsket i, men hele stemningen med alfer magi op mod
de græske moralske idealer, som er så typisk for græsk mytologi, menneskets frygt for den vilde
natur som ikke lader sig styres. I år har jeg sammen med Sten Møller Rasmussen lavet en film frit
over Skærsommernatsdrøm i nogen kulisser jeg lavede til udstillingen med samme navn på Gammelgård, Herlevs Kunst og Kulturcenter
Jeg har i år også lavet en stentøjsskulptur til Frederiksbergs gamle kirkegård bestilt af Hanne
Reintoft som gravsten over hendes afdøde mand Knud Leihøj, blikkenslager og fagforeningsmand,
den forestiller to fabeldyr i samtale, vi mennesker er jo faktisk dyr, så lad os så være nogen kloge dyr.
186 En skærsommernatsdrøm, film
Privat eje/opensource
187 Scenografi fra filmen		

Privat eje

188 Æsel maske, latex, træ		

12.000

189 Kat maske, latex, træ		

12.000

190 Den uformelige, kop fra filmen

2.800

191 Den næbbede, kop fra filmen		

2.800

192 Den grove, kop fra filmen		

2.800

Stentøj
193 To fabeldyr i samtale

31 cm

5.800

194 Fabeldyrgruppe		4.800
195 Porcelænskande med dyrhank

4.800

Akrylgips
196 To fabeldyr i samtale		

To fabeldyr i samtale,
Frederiksberg gamle kirkegård
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2.200

Still fra filmen “En Skærsommernatsdrøm” af
Pontus Kjerrman og Sten Møller Rasmussen
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LEIF
MADSEN
Født 1943.

“Først efter det sidste træ er fældet, den sidste flod
er forurenet og den sidste fisk fanget, vil I erkende at
man ikke kan spise penge”


Havebænk

Indiansk ordsprog

Olie på lærred
197 Magnolie træ

120 × 90

27.000

203 Solbrud

90 × 40

9.000

198 Scilla

90 × 70

16.000

204 Montbretia

90 × 40

9.000

199 Fluks

90 × 70

16.000

205 Paradisæbler

50 × 40

6.500

200 Havebænk

60 × 80

12.000

206 Blomsterkarse

50 × 40

6.500

201 Jasmin

60 × 50

8.000

207 Snerle

40 × 40

5.500

202 Høstanemoner

60 × 50

8.000

208 Storkenæb

40 × 40

5.500
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ANNE MARIE
MEJLHOLM
Født 1941.

TIL STEDE I VERDEN
Jeg finder altid noget andet end det jeg går ud for at finde. Således også med denne tekst til Cornerkataloget 2019.
Kiggede på mine billedtekster gennem årene i gamle kataloger.
– Ørkenspor – Fra drømmebogen – Naturhistorie – Animal planet – Hvor regnbuen ender – Hvor
peberet gror – Twilight – Aftenbilleder –, er de mon de sidste?
Så kom Totem sidste år, som handler om udvælgelsen af de ting man omgiver sig med og er
afhængig af på grund af beundring, angst, magt eller religiøs tilblivelse.
Tak til Corner, at jeg kunnet vise alle de billeder siden 1967. Da stod I og manglede en grafiker blev
der sagt. Og grafiker – det er jeg. Jeg er en grafiker der maler lidt. Ikke en maler der laver lidt grafik.
I kataloget fra 2002 skrev min Cornerven og kollega Merete Hansen et opslag i anledning af min
60 års fødselsdag: Vi havde sat hinanden stævne på Københavns Hovedbanegård. Hun kom mig i
møde med sin hyrdestav, klædt i sort og med rygsæk. Parat til at opleve med alle sanser.
Og AMM er en rigtig oplever. Hun har rejst overalt og boet specielt i Ægypten og Nubien i længere
perioder. Steder hvor tusinder års historier endnu er hverdag. En helt anderledes kultur og tænke
måde bliver levende for os. AMM’s fortælleglæde er stor og de figurative billeder rummer både
dramatik, gru, humor og idyl. Ofte er der ornamenter i eller rundt om billederne, som peger tilbage
på gamle og fjerne kulturtraditoner. Motiverne er dyr, mennesker og samspillet mellem disse. Med
engagement formidler hun kulturens myter og mystik. Billederne er fulde af symboler. Hun giver
os billeder fra en kultur, hvor der er mere mellem himmel og jord end vi kan se

209 a, b, c, d, e, f, g, h:
Træsnit, ed. 8

40 × 60 a’

3500

210 Træsnit

52 × 45 a’

3500
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ULRIK
MØLLER
Født 1962.

Atmosfærerne
Det, han skaber, er atmosfærer. En atmosfære er en slags objektiveret stemning eller stemningsudtryk. Vi har en stemning inden i os selv, en følelse, men den møder hele tiden noget uden for os
selv, som påvirker os. Den ydre stemning, som påvirker os, er atmosfæren. Alle steder, alle rum, alle
scenerier har en atmosfære. Nogle er mere ladede end andre. Atmosfæren dannes af alle elementer
i rummet, eller her, på billedfladen. Elementerne i billedet, deres opstilling i forhold til hinanden,
farveholdningen, lyset, kompositionen, de er alle sammen med til at danne atmosfæren. Jo flere
forstyrrende elementer, des mere urolig en atmosfære, jo mere åben en forgrund, des større en
stemning af eftertænksomhed; jo flere kontraster og skævheder, des mere drama.
“Torben Sangild: Ulrik Møller, Landskabet/The Landscape, Brandts 2017.”

Bjerg # 1 (Gran Paradiso)

Olie på lærred
211 Bjerg # 1 (Gran Paradiso)		30 × 35 cm

22.000

212 Bjerg # 2 (Klausenpass)		 30 × 35 cm

22.000

213 Bjerg # 3 (Einunndalen)		 30 × 35 cm

22.000
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ANITA VIOLA
NIELSEN
Født 1958.

“Først var det træerne, busterne og rummene i parken. De lange kik ind blandt de store træer, der
betog mig; dernæst lyset på alle tider af døgnet. Allerbedst om aftenen, men hele døgnet rundt har
jeg observeret motiver, tilstande og lysforhold. Farvernes skiften, alt efter om lyskilden var solen
eller en af parkens lygter.
Parkens skønhed består for mig bl.a. også i det “upolerede”, i vildnisset, der har fået lov til at gro mere
eller mindre ukontrolleret og lidt jungleagtigt, med store acanthus, vilde gulerødder, palmevækster,
efeu der klatrer alle vegne. Hver gang jeg vender tilbage til Borghese, er jeg nervøs for at den er
blevet for “civiliseret”, og for ordnet.
Jeg gik i Borgheseparken for at finde mig selv, og de mange måneder, jeg tilbragte der vil stå som en
helt særlig tid for mig, en helt særlig udviklingsproces. Ikke alene kunstnerisk men også menneskeligt.
Billederne forandrede sig, malemåden blev anderledes og motiverne udviklede sig stadig. Det er
mit ønske at vise en proces og en udvikling i mit maleri, der blev af stor betydning for mig og min
videre færd som maler/billedkunstner.”
Uddrag fra min kommende bog om mit arbejde gennem 7 år med motiver fra Villa Borghese i Rom.
Anita Viola Nielsen 2018
Udsnit af Vildnis i Borghese

Akryl på lærred
130 × 190

38.000

219 Tilstand i Borghese

20 × 32

4.000

215 Hegn

60 × 80

12.000

220 Tilstand i Borghese

20 × 32

4.000

216 Tilstand i Borghese

20 × 32

4.000

221 Tilstand i Borghese

20 × 32

4.000

217 Tilstand i Borghese

20 × 32

4.000

222 Tilstand i Borghese

20 × 32

4.000

218 Tilstand i Borghese.

20 × 32

4.000

223 Tilstand i Borghese

20 × 32

4.000

214 Vildnis i Borghese.
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EGON
BJERG NIELSEN
Født 1937.

Det sker når jeg maler at jeg glemmer mig selv – en vidunderlig følelse og det
kan ses på resultatet.
Hvordan jeg bringer mig i den situation er det endnu ikke helt lykkedes at finde
frem til – men det handler om at give slip – Ja!
Det gælder også for betragteren – et vældigt univers åbner sig når det lykkes at
give slip.
Det er svært for os i den præstationskultur vi lever i. Vi skal kunne meget – være
nogen – vide en masse.
Vi lever i en rationel kultur – det farver vores syn – med det ser vi ikke så godt.
Vi bliver halvblinde og værre endnu måske – at vi ikke kan se at vi ikke kan se.

Collage i ramme historierne er vedhæftet hver collage.
224 Blodvæsenet

52 × 42

950

234 Stumperne

52 × 42

950

225

52 × 42

950

235

52 × 42

950

226

52 × 42

950

236

52 × 42

950

227

52 × 42

950

237

52 × 42

950

52 × 42

950

238

52 × 42

950

229 Krusedullerne

52 × 42

950

239 Livets opståen

52 × 42

950

230

52 × 42

950

240

52 × 42

950

231

52 × 42

950

241

52 × 42

950

232

52 × 42

950

242

52 × 42

950

52 × 42

950

243

52 × 42

950

228

hele serien 4.500

hele serien 4.500

233
hele serien 4.500
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HANNE
SEJRBO NIELSEN
Født 1950.

I de senere år har opstillingerne, ikke kun af byggeklodser, spillet en stor rolle i Hanne Sejrbos
arbejde. Og farverne. Hun svælger ikke i farver, finder som oftest et par klange eller tre, som hun
hellere underspiller end overspiller. Hun sørger omhyggeligt for, at den ene farve ikke tager føringen
på de andres bekostning, det er samspillet, det handler om, den levende harmoni. Og det er hele
billedfladen, hun går efter, også mellemrummene, pauserne som tingene flokkes om. Pauser kan
have så kønne farver.


Eske K. Mathiesen
Opstilling med vandkande

Akvarel
244 Kat

29,5 × 42

4.000

250 Vintergækker

23,9 × 31,9

3.700

245 Odden trær

29,5 × 41,8

4.000

251 Jomfruhummer

23,9 × 31,9

3.700

246 Opstilling med tube

29,5 × 40,5

4.000

247 Botanisk have

29,5 × 41,8

4.000

252 Opstilling med
vandkande

36,7 × 45

4.200

253 Opstilling med glas

36,7 × 45

4.200

254 Opstilling med tappe

36,7 × 45

4.200

248 Appelsiner med
indisk dug

29,5 × 42

4.000

249 Dalarhest og skål

25 × 35,8

3.900

109298_Corner_2019_5k.indd 82-83

20-11-2018 10:03:02

KNUD
ODDE
Født 1955.

We find comfort only in
another beauty, in others’
music, in the poetry of others.
Salvation lies with others,
though solitude may taste like
opium.

(Fra: Adam Zagajewski, “Another Beauty”)
(Clare Cavanagh: Translation)
Ørkenfædre

Træsnit (pris uden ramme)
255 Ørkenfædre

120 × 160 cm 16.000

Værker på papir med ramme, syrefri montering
og museumsglas
256 Kolding Fjord

15 × 20 cm

6.300

257 Athos Bjerget

24 × 42 cm

9.000

258 Sønderfjord

39 × 41 cm

12.000

259 Tre Konger

28 × 41 cm

12.000
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260 Havtorn

24 × 32 cm

8.000

261 Efter Zurbarán

24 × 30 cm

14.000

262 I klitterne

30 × 40 cm

15.000

41 cm

17.000

Olie på lærred

Keramik
263 Kronprinsesse
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CELIA
PAUL
Født 1959.

Waves,
2014. 27.2 x 24

These etchings are characterized by an intense feeling of light and atmosphere radiating from the
complex, layered and shaded tones of the soft ground. As in her paintings, Celia Paul turns to familiar
places and people with whom she is deeply connected, seeking to capture their intrinsic presence at
a fleeting moment in time. A sense of beauty overlays the faintest traces of melancholy.
Waves, 2014
This print relates to an oil painting I made earlier in the year. Waves Breaking on Lee Abbey Beach.
Lee Abbey is on the Exmoor Coast. I know Lee Abbey intimately because I lived there from 1971‑1977.
(Celia Paul)
Self Portrait in front of the Museum, 2015
I have lived in this flat longer than I have lived anywhere (36 years) and the British Museum and
Post Officer Tower have taken on a significance for me. I’m directly opposite the main gates of the
British Museum and I’m in constant relationship to it. The print relates to an oil painting I made
with the same title (Celia Paul)

264 My Mother,
2004‑14
41.5 × 35.5, 1/15 4.500
		
u. ramme
265 Waves,
2014
27.2 × 24, 1/15 3.600
		
u. ramme
266 St George’s, Bloomsbury,
2014
29.5 × 26, 1/15 3.600
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267 Gill, 2014

29.5 × 26, 1/15 4.050

268 Self-portrait in front of the Museum,
2015
29 × 24.5, 1/15 4.050

All etchings were printed by Paupers Press,
Hoxton, London

Self-portrait in front of
the Museum, 2015
29 x 24.5
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CATHIE
PILKINGTON
Født 1968.

Although I consider myself as primarily a sculptor, I don’t see sculpture or painting as separate things.
Everything is related. I’ve always made drawings and often paint my sculptures. Printmaking has a
strong relationship to sculpture in its physicality and involvement in process. The surface you make
a drawing on is as important as the imagery. I use a lot of monoprinting, which gives a wonderful,
physical line. I’m interested in the thinking process, the ghost images and the visual noise that you
get. I also use collage: prepared and found papers are assembled in a similar way to the way I build
objects. I often stitch them together, like drawing with a sewing machine, as well as with a pencil and
paint. I work across a body of things because of all the processes involved. Drawing is an activity that
I always return to, especially at times when things are uncertain. It’s a ground, a base place, where I
can think, experiment and work things out.

Hand coloured Lithographs

Etching with hand colouring

269 Original Sin

68 × 54 1/40

5.850

270 Animal Magic

57 × 57 1/40

6.255

271 Garden Enclosed

54 × 46 1/40

4.950

272 Girls, girls, girls

57 × 57 1/40

6.255

273 Cygnus Cygnus

45 × 65 1/35

4.950

274 The Joys of Six

66 × 55 1/35

4.950

275 Merry-go-Round

51 × 70 1/35

4.950

Archival Digital Print with hand colouring
276 Glass Animals


68 × 56 1/35
Framed 4.950



priser er uden rammer

109298_Corner_2019_5k.indd 88-89

277 The Consolations
of Nature

23 × 29 1/40

2.700

278 Origami Goat

23 × 29 1/40

2.700

279 Bright Birds

23 × 29 1/40

2.700

280 Unicorn

23 × 29 1/40

2.700

281 Dark Bird

34 × 28 1/12

3.600

Hybrid lithograph
282 Trojan

38.5 × 46.5 1/7 2.700

Sculpture, Jesmonite, oil paint,
etching blanket, lace
283 Lovely Eyes

25 × 15 × 15
Edition of 7

40.500

Lovely Eyes
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LENE
RASMUSSEN
Født 1950.

På Corner 2019 sætter jeg selvportrætter ind i en
kontekst, som måske kan uddybe nogle forhold
ved mine arbejdsprocesser. Ved gennemgang af
selvportrætterne har det vist sig, at de er blevet
til i de år, hvor omfattende skel i min tilværelse
er indtruffet. Nydannelser trænger sig efterfølgende på som form – måske undersøger jeg i
selvportrættet nye veje at gå, som videreføres i
mit øvrige tegnearbejde.
De tidligste selvportrætter fra tiden på Kunstakademiet viser formen i rummet, erkendt som
streg på papiret. Efter akademitiden flyttede jeg
til Saltum og fordybede mig her i iagttagelsen,
den langsomme tegneproces og dens ro. Sådan
arbejdede jeg videre.
Særligt nogle af de store mestre bag tegnede
og malede selvportrætter har gennem årene tiltrukket sig min dybe beundring og interesse: El
Greco, Velázquez, Rembrandt, Kollwitz … Men
også kunstnere fra nyere tid, som eksempelvis
Joseph Beuys og hans lille fantastiske værk på
papir “Miserere” – det kunne måske være et
selvportræt, eller måske en Kristusgengivelse.
Alle mestrenes værker indeholder eksistentielle og kunstneriske værdier, og de igangsæt-

ter dermed os andre gennem oplevelsen. Lige
som kunstværker i andre genrer kan igangsætte:
musikken, det skrevne ord. Ganske stærkt og
tankevækkende beskriver komponisten Arvo
Pärt, hvilket indtryk Anish Kapoors installation
“Marsyas” gjorde på ham, da han første gang så
den (citeret fra Henrik Marstals udgivelse 2008
om Arvo Pärt): “Mit første indtryk var at jeg
som et levende væsen stod foran min egen krop
og var død som i en tidsforskydning, hvor nutid
og fremtid fandtes på samme tid, hvor mit liv
fremstod i et andet lys. I dette øjeblik havde jeg
en stærk fornemmelse af ikke at være klar til at
dø. Og spørgsmålet meldte sig hvad jeg kunne
udføre i den tid der endnu var igen”.

Blyant på papir
284 To selvportrætter, 1978

80 × 60

Privat eje

285 Selvportræt, marts 1981 52 × 60

Privat eje

286 Selvportræt, februar
1987

52 × 60

Privat eje

287 Selvportræt, maj 1990

52 × 60

12.000

288 Selvportræt, marts 1994 65 × 75

18.000

289 Selvportræt, juni-september
2018.
80 × 100

20.000
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Selvportræt, juni - september, 2018
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LARS
RAVN
Født 1959.

At flytte teltpæle og perspektiv for mit liv, og dermed også min kunstneriske skaben er en stor
udfordring.
Men hver dag fylder mig med en fornyet glæde til livet. Det er så mangfoldigt at der, hver dag er
nyt at tage fat i, – forsøge at lære og forsøge at forstå.
At udvide mit Kunstsyn til også at skulle kunne opleves, ses og forståes fra et kinesisk perspektiv,
er helt klart den største udfordring jeg har valgt til dato – men for mig giver den udfordring mening.
Håber også det gør for dem der kigger på, hvor end beskueren befinder sig i tid og rum.
Der er så mange udfordringer i den nære fremtid vi alle skal lære at arbejde sammen om, hvis
de skal løses. Jeg forsøger beskedent med mit bidrag derfra hvor jeg nu bruger det meste af min tid.

KUBEN VERDEN
Ca. 160 × 160 cm
36 indrammede Prints
290 Living in New York
291 Albrect Dürer Kanin.
292 Jacob og Gabriel kæmper.
293 Afklædning
294 Grinende Kanin og sommer‑
fugle.
295 Spejl Forelskede
296 Rødt sansetegn
297 Kanin Jagter om valg af for‑
kert redskab.

302 Super ornamenter lodret.

317 Pjerrot ved træet.

303 Kulørte trusser.

318 Print as you Like.

304 Spanking flowers.

319 Ung Kærlighed.

305 Freedom.

320 Tid.

306 Fuglehjerte.

321 Niels Bohr.

307 Hvide Trusser.

322 J. F. Willumsen og stjer‑
nerne.

308 Ingen Skaber Alene.
309 Global opvarmning.
310 Vinyl LOVE.
311 Jacob og Kampen.
312 Siddende Kvinde.

298 Young Love.

313 Jacob og Gabriel.

399 Give me my space.

314 Kaniner i Leg.

300 Black Seaguls.

315 Mei og Grafitti.

301 Dam good Coffe.

316 Onanerende Kanin.
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323 Just Married.
324 Kvinden og robotten.
325 Van Gogh krøller som
Inspiration.
Månen – 6 indrammede unika
prints samlet til en Kube. Ca.
30 × 30 cm. Kr. 3600,Lav din personlige måne –
Vælg seks motiver der samles
til en Kube. Ca. 30 × 30 3.600,-
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CHRISTIAN
SCHMIDTRASMUSSEN
Født 1963 København.

Jeg er netop fyldt 55 år og mit liv er startet på ny. Mine børn er alle tre flyttet hjemme fra. Alt virker
som om det ikke har nogen tyngde. Nu er jeg bare kunstner og svæver rundt og har intet ansvar.
Det er denne tilstand, denne fornemmelse af lige at være vågnet. Synet er lidt sløret, men når øjne
har vænnet sig til, er det en verden der ser velkendt ud, men hvor lyset er anderledes, hunden ser
anderledes ud og hustruen lige så. Fuglene synger lidt falsk og egernene i træerne ser lidt luskede ud
og græsset er gult. Det er en ny verden og duggen falder tungt efter en meget tør sommer.
Mine malerier og skulpturer tager alle udgangspunkt i denne nye verden. Til årets udstilling laver
jeg fire nye malerier, der hedder Tung dug 1‑4.

Optog 2018

Maleri
326 Tung dug 1

60 × 70

28.000

328 Tung dug 3

60 × 70

28.000

327 Tung dug 2

60 × 70

28.000

329 Tung dug 4

60 × 70

28.000
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MORTEN
SKOVMAND
Født 1941.
Kunstakademiet 1960‑65.

Ind i billedet
En billedfortælling om et ophold i et slumkvarter i i Napoli – et område ved foden af Vesuv tæt på
ruinbyen Pompei – med hastigt opførte betonhuse med jordskælvskupler, forladte tomatgartnerier
og skrald.
Et forsøg på at samle de tanker og indtryk der myldrer frem som billeder og tekst om både det
der ligger før og efter et stort billede. Om at angst kan kalde på det modsatte. At kærlighed og
venskab findes.

Kør bare lige ind, olie 200 × 250

Olie på lærred. / tusch
330 Skrald

24 × 20

4.000

331 Gyde

25 × 20

4.000

332 En åben dør

20 × 20

4.000

333 Sammen ved bordene
12 × 20
olie-tusch 		

3.000

334 Over pladsen
23 × 21
tusch		

4.000

335 Svævende i natten

40 × 30

6.000

200 × 250

60.000

30 × 40

6.000

338 Som et låg
10 × 13
tusch 		

3.000

336 kør bare lige ind
337 Tråde i natten
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339 Sammen
20 × 13
tusch 		

3.000

340 krykker og kiggere

30 × 40

6.000

341 Bænk med udsigt

15 × 15

4.000

342 Haven
18 × 17
tusch 		

3.000

343 En bakke med grønt
18 × 19
tusch 		

3.000

344 Haven på glas

6.000

30 × 40

“Kør bare lige ind ved siden af folkevognen,
affaldet og motorcyklen,
så bliver der passet på jer”
sagde Maurizio.
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HANNE
VARMING
Født 1939

Emma på bænk

Egtmont i dørkarm

Nicole med stol

Hanne Varmings skulpturer kredser om en uophørlig interesse og kærlighed til menneskeskildringen. Ofte fortalt I et anekdotisk, fortællende sprog. Letforståeligt og til glæde for de mange hvor vi
møder hendes skulpturer: I lufthavnen hvor pigerne står og ser ud over de rejsende. På kultorvet
hvor hyldemor sidder på sin bænk. I Odense – konen med æggene – på Sophienholm og videre
rundt I landet. Et stort værk!

345 priser forefindes på kontoret.

Af Jens Bohr

348 priser forefindes på kontoret.
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Konen på kassen

346 priser forefindes på kontoret.
347 priser forefindes på kontoret.
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TONG
WANG
Født 1962 i Dalian, Kina.

Når jeg skaber, vil jeg gerne befinde mig i en
afslappet, næsten meditativ tilstand.
Jeg forsøger at skabe billeder der handler om
vores tid og dagligliv. Først når scenen i maleriet/billedet ikke længere er en direkte (fotografisk) afbildning af vores liv, har vi mulighed
for at komme tættere på virkeligheden. Maleriet
er som meditation, der gør det muligt for folk
at træde ind i fantasiverden uden begrænsninger. inspirationen fra biledannelsen forbedrer
sig selv i moderation. Maleriets billedsprog er
vigtigere end billedets fortælling.
Jeg tror der er ubegrænset frihed i de begrænsede kvadrat centimeter et læreredet består af.
De store begivenheder i historie og virkelighed har samme betydning som strandskallerne.
Jeg tror ikke på, at mennesker har en absolut
og bestemt tankegang, men det bør ikke være
en begrænsning for den menneskelig tænkning.

At male er også en refleksion og udforskning af
verden og dens mange ukendte områder.
Min kunst har ingen arveforhold med (eller
står i gæld til) nationen, traditionen eller kulturen. Mit hjerte er det eneste udgangspunkt og
målestok. Der er ikke noget som tragedie eller
drama i min verden. Hver historie er et fragment, og hver detalje er et uopretteligt stykke.
Jeg kender ikke universets skabers hensigt.
Jeg kender ikke meningen med livet, og jeg
kender ikke en drøm om en fisk. På nuværende
tidspunkt er min kunst det bedste svar.
Jeg ved, det er mig på stenen, på toppen af
bjerget. Det er mig i duggen på bladene i haven,
og jeg finder mig selv i templet - og i ørkenen.
Min krop har fokus og forståelse for fortiden,
den nutid den befinder sig i og fremtiden den
møder.

Moonlight 60 x 70 cm

Oil painting. 2017
X

Moonlight
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60 × 70 cm

27.000
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JESPER
AABILLE
Født 1977. 6. Juni

I Den Illustrerede Smørrebrød Encyklopædi af Jesper Aabille fortælles historien om det danske
smørrebrødsbord, helt uden ord og med simple tegninger, der illustrerer ingredienser og fremgangsmåde – i en æstetik inspireret række af saml-selv-brugsanvisninger. Akvarellerne er udført
efter digitaltvektorbaseret illustrationer som skabelon. Skridt for skridt og i langsomt tempo mindes
læseren om skønheden ved at røre en majonæse fra bunden, stable en æggemad efter alle kunstens
regler eller panerer en rødspætte filet.
De indrammede akvareller vil kunne opleves i special konstrueret smørrebrøds-akvarel-holder. Her
går smørrebrødets lag-på-lag systematik igen. Hver limning, hver dyvel samles i en kødpålægs- eller
skaldyrssymbolik. Et funktionelt udstillingsmøbel, der sammen med rammerne underbygger etkategoriseringssystem, som også ligger bag smørrebrøds-systematiseringen i encyklopædien. Udstillingsmøbelet består af en række forskellige træsorter, som alle symboliserer de forskellige elementer af fx
brød, pålæg og pynt i en given smørrebrødsklassiker. Det duftende valnøddetræ er brødet. Den fint
stribede ask er fiskepålæg. Den bastante mahogni er kødpålæg og den danske klassiker, elmetræet,
er det færdige stykke smørrebrød.
akvarellerne rettet til akvareller
/ NP

349 (a-z) Den Illustrerede Smørrebrød Encyklopædi
Mål og pris på akvareller: 		66 × 42,5
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4.300 pr. stk inkl. Indramning.
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IVAN
ANDERSEN
1968, født i Tåstrup.

“Deciding what not to do is as important as
deciding what to do.”
– Steve Jobs

“Magic’s just science that we don’t understand yet.”
– Arthur C. Clarke

“Plan to be spontaneous tomorrow.”
– Steven Wright

“There are two things a person should never
be angry at, what they can help, and what
they cannot.”
– Plato

“Success is stumbling from failure to failure with
no loss of enthusiasm.”

“If you need inspiration, don’t do it.”

– Winston S. Churchill

– Elon Musk

“The increase of disorder or entropy is what
distinguishes
the past from the future, giving a direction to
time.”

“Never explain anything”
– H.P. Lovecraft

– Stephen Hawking

Maleri
350 Systematisk Entropi

220 × 145

98.000

351 Talk of the Town

180 × 145

82.000

80 × 60

39.000

352 Bordeaux Chateau
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Detalje – Systematisk Entropi, 145 × 220 cm
olie, akryl, spray og tekstil på lærred, 2018
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DIANA
VELASCO
Født 1974.

Diana Velasco (f.1974) er en dansk-spansk kunstfotograf, der bor i København. Hun arbejder inden
for områderne identitet og erindring og har baggrund i antropologien. Hendes fotointeresse blev
vakt under et studieophold i USA og siden hendes debut på Charlottenborgs forårsudstilling har
hun udstillet talrige steder i Danmark og udlandet.
Diana arbejder udelukkende med naturligt lys til at indfange hverdagssituationer, hvor et gennemgående komponent ofte er spejle eller glas og temaet er indre som ydre landskaber. Glasset skaber diffust
lys, pesperketiver og skaber en forskydning i tid og rum. Samtidig er glasset og spejlet en arketypisk
identitetsreference og er kunsthistorisk brugt som fikspunkt. I min praksis er jeg også optaget af den
komplekse virkemåde i forhold til tid og erindring – hvordan vores egen erindring også er præget
af kontekst og det lys vi står i – og hvordan det indfanger det abstrakte øjeblik – NUET – som et
flygtigt øjeblik i hverdagen fastholdt i tid og sted af fotografiet.

353 Fotografi, Looking Glass #1 (edition 7)
70 × 100
12.500
354 Fotografi Looking Glass #2 (edition 7)
70 × 100
12.500
355 Fotografi & installatio:
Looking Glass #3 (unika)
b:137,5 h:109,5: d: 43,5	
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25.000

Portrættet er en del af en større fotoserie
lavet til udstillingen Migrant på Immigrant‑
museet

Looking Glass #1
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CORNERS
VENNER
Cornerudstillingen optager medlemmer i foreningen Corners Venner for et årskontingent på kr.
250. Medlemmerne har gratis adgang til Corners udstillinger på Sophienholm, og får udleveret eller gratis tilsendt katalog. Corners Venner inviteres endvidere til at deltage i en lukket fernisering
for særligt indbudte dagen før den årlige udstillings officielle åbningsdag. Indmeldelse kan ske på
Corners hjemmeside www.corner.dk, ved mail til cornersvenner@gmail.com eller ved henvendelse
til Sarah McNulty tlf. 50 50 96 10.
Der foretages lodtrækning om indkøbsanvisninger blandt medlemmerne af Corners Venner, fredag
den 25. januar 2019 kl. 15.00. For at kunne deltage i lodtrækningen skal kontingentet være indbetalt
til Corners konto 2228 0216 248 813 senest den 20. januar 2019, eller ved salgsbordet inden den
25. januar 2019 kl. 14.00. Nye medlemmer, der er indmeldt, og har betalt kontingent som anført,
deltager i lodtrækningen.
Fredag den 25. januar kl. 13.00 er der tillige gratis omvisning for Corners Venner.
Som følge af EU lovgivning om persondatabehandling, er det kun de af Corners venner der har
afgivet samtykkeerklæring, der er vist i kataloget. Hvis du som ven af Corner ønsker dit navn på
disse sider, kan du udfylde den fremsendte samtykkerklæring, eller sende en mail til cornersvenner@
gmail.com og give din tilladelse til at Corner må opbevare og benytte dine data.
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Kirsten Ahrensberg
B. Steen Andersen
Hans Meier Andersen
Helle Bøgild Andersen
Karsten Andersen
Per Andersen
Rosa Paaske Andersen
Ministerråd Jens Chr. Andersen
Anne Lise Krøyer Andersen
Jytte Gren Andersen
Margit Andersen
Keld Andersen
Hanne Andersen
Poul Andersen
Berit H. Andersen
Kurt Andersen
Allan Andersen
Steen Andrea
Jesper Andresen
Ove Lyng Anthonsen
Heidi og Flemming Antony
Lise Arendal
Kristian Arendrup
Ellen Vastrup Armstrong
Inga Arve
Karin Askjær
Lars P. Asserhøj
Henrik Axholt
Svend Erik Bach
Leif Bagger-Hansen
Hanne Balstrup
Lotte Barfod
Claus Bech
Niels Bech-Bruun
Henrik Been
Troels Behr
Kirsten og Erik Bendixen
Gitte Bengtsson
Klaus Bentin
Gitte Berger
Ole Berthelsen
Lillian Bidstrup
Gitte Biehl
Gerhard Birckner
Kirsten Bjerre
Mette Birk Bjerregaard
Lars Blavnsfeldt
Charlotte Blinkenberg
Gudrun Boas
Leo Boddum
Olla Due Boertmann
Claus Boertmann
Niels Bonderup
Hideko Bondesen
Kristen Bonnen

Dorthe Bonnesen
Ilse Both
Hans E. Brandt
Poul Brasch
Peter Brask
John Bredahl
Jarl Bregninge
Sven Brodersen
Claus Broge
Henrik Bruun
Klaus Bruun
Mette Bruun
Michael Budtz
Jens Buemann
Sven Erik Bukholt
Connie Ring Bursche
Lise Bøckmann
Jyrta Bøge
Klaus Bøgesø
Hans-Jørgen Bøgesø
Søren Bøgh
Erik Baagøe
Asger Baagøe
Susanne Caning
Lisa Carstensen
Ib Valentin Cederhielm
Hanne Rolighed Christensen
Inger Agnethe Christensen
Jette Egeskov Christensen
Leif Christensen
Kirsten Christensen
Jens Erbo Christensen
Jan Christensen
Jens Bjerregaard Christensen
Peder Christiansen
Winnie Christiansen

Kirsten Lyhne Christiansen
Niels Clasen
Jes T. Clausen
Else Clausen
Lars Floor Clausen
Merete Cordes
Nathalie Blicher Danielsen
Marianne de Leon
Bo Dithmar
Rodica og Marcus Donsmark
Hanne Dresler
Hans Dreyer
Niels Dueholm
Kirsten Dupont
Else Daa
Asbjørg Ebeltoft
Henrik Eigtved
Anne-Marie Lauenbach Eilersen
Poul Erlandsen
Ulla Esbensen
Kirsten Eskildsen
Kurt Essenbæk
Thomas og Hanne Ettrup
Inger Filipsen
Eva Findsen
Hans Christian Fink
Bent Fløyel
Marianne Frandsen
Cecilie Tegner Freddie
Jytte Fredensborg
Hanne Søndergård Frederiksen
Helge Frederiksen
Otto Frei
Janne Freitag
Jørgen Frey
Annette Friisholm
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Carsten Frøkjær
Maj-Britt Fuglsang
Leif Funch
Else Gade
Niels Gadsbøll
Marianne Garbasch
Lene Garsdal
Anne-Marie Gehlshøj
Lene Heiberg Genzmer
Ole Gjøl
Flemming Gorm-Rasmussen
Per Graham
Jenny Gregersen
Jacob Gulstad
Ole Gaardsting
Inge-Lise Gaarn
Klaus Hagemann
Ina Handgaard
Susanne Hansen
Jette Worm Hansen
Britt Ansbjerg Hansen
Connie Hansen
Knud Berg Hansen
Anne-Lise Hansen
Anne Grethe Hjort Hansen
Inge Bøgebjerg Hansen
Bent Hansen
Torben Lynge Hansen
Steen Stegeager Hansen
Jesper Brohm Hansen
Lektor. Eric Steen Hansen
Bodil Hansen
Anna Marie Hansen
Jan Kjærgaard Hansen
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Ulla Hoffbeck Hansen
Jens Harboe
Preben Hartz
Tove Hassel
Simon Hauch
Anne Gethe Hee
Elisabeth Hegedus
Beth Heiberg
Inger Heidemann Advokat. Niels
Ulrik Heine
Nanna Hemmel
Merete Henrichsen
Steen Nordlund Henriksen
Jette Henriksen
Betty Henriksen
Jette Henschel
Helle Herstad
Anne-Marie Hertz
Vibeke Hertz
Jørgen Hesselfeldt
Inger-Grethe Hjortkjær
Jan Hoffmann
Jytte Holm-Larsen
Peter Kim Holt
Per Honoré
Bodil Høeg
Anne Dorrit Hølholm
Pernille Høxbro
Bjarne Haagensen
Mogens Haagensen
Bendt Jakobsen
Joan Rankenberg Jakobsen
Tina Jakobsen
Brdr. Jardorf A/S

Karin Jensen
Anker Jensen
Karen Hølund Jensen
Tove Jensen
Jørgen Hauge Jensen
Maja Rongen Jensen
Jacob P. Jensen
Alex Jensen
Hans Jørgen Lund Jensen
Erik Martin Jensen
Vibeke Bernhard Jensen
Geert Saaby Jensen
Jens Jensen
Bodil Jensen
Niels Henrik Jensen
Marianne Jensen
Bodil Søgaard Jensen
Jørgen Steen Jensen
Inger Rugberg Jensen
Yvonne Jensen
Thomas Jeppesen
Hans Pilgaard Jeremiassen
Jess Jespersen
Nils Langeland Johansen
Tove Johansen
Jørgen Jungersted
Karsten Junker
Anne Margrethe Jønsson
Jørgen Jørgensen
Bo Jørgensen
Erik Jørgensen
Jane Jørgensen
Inge og Axel Kellermann
Anne Baltzer Kellermann
Lars-Frederik Kellermann
Lillian Kellermann
Jonna Kielstrøm
Anne-Grethe Kirk
Gitte Kjellberg
Jørn H. Kjær
Bodil og Jørgen Kjærgaard
Ole Klimek
Flemming Klyver
Advokat (H) Michael Knop
Tine Marie Knudsen
Lene Knudsen
Ditte-Marie Dahl Knudsen
Anders Koldby
Kristian Kongstad
Susanne Arnskjold Kragh
Hanne Kramp
Per-Ove Kristensen
Anders Kristensen
Erling Hull Kristensen
Kirsten Kristensen

Kirsten Krog
Elna Krognos
Frank og Kiirsten Kruse
Ole Kræmer
S. Kudsk
Leo Pharma Kunst
Birgitte og Peder Kyst
Vibeke Køie
Marianne Rhod Larsen
Klaus Bonde Larsen
Hans Nordskov Larsen
Kirstine Pontoppidan Larsen
Gunnar Lausten
Nini Leroul
Benedikte Lertoft
Claus Levy
Niels Lindow
Aase Zakarias Lipschitz
Anne Lund
Poul Lundholdt
Mogens Lundin
Anette Løndahl
Tove Løvsgren
Lars Løwe
Bodil Madsen
Bodil Rødsgaard Madsen
Jørgen Madsen
Hans-Henrik Trærup Madsen
Bolette Marie Madsen
Marianne Malm
Jytte Malmos
Hanne Markussen
Bodil Martinsen
Karen Duus Mathiesen
Leif Michaelsen
Jane Michelsen
Birgit Mogensen
Hanne Molin
Torben Moltke-Leth
Helle Mors
Lisbet Mortensen
Bodil Elisabeth Mortensen
Birthe Mølholm
Margit Maria Møller
Inge Møller
Marianne Møller
Børge Møller
Birger Lindberg Møller
Susanne Mølmark
Eva Narvestad
Bitter Nielsen
Flemming O. Nielsen
Henning Nielsen
Jørgen Vitus Nielsen
Hans Jørgen Nielsen

Erik Vittrup Nielsen
Anne Nielsen
Inge Withen Nielsen
Mogens Nielsen
Kirsten Rabjerg Nielsen
Bjarne Leth Nielsen
Kelvin Nielsen
Niels Axel Nielsen
Frank Nielsen
Steen Rahbæk Nielsen
Bjarne Nielsen
Kirsten Nilsson
Inger Nordell
Kamma Nordhuus

Anne Peronard
Hans og Anette Perrild
Hanne Petersen
Carl Vang Petersen
Claus Munk Petersen
Sten Petersen
Birgit Petersson
Kirsten Pihler
Anni Poulsen
Helmer Elmelund Poulsen
John Poulsen
Erik Poulsen
Anne Grethe Ragborg
Anne Dyhr Rahbek

Mikael Novél
Ulla Nyemann
Eyvind Nygaard
Ghita Nørby
Nanna Johanne Nørby
Benditte Skyhøj Olsen
Mette Schmidt Olsen
Erik Otterstrøm
Henrik Ottsen
Claus Overgaard
Kirsten Oxenbøll
Eva Paludan
Kirsten Parbst
Bodil og John Pedersen
Ove Wraae Pedersen
Ole Henrik Pedersen
Helen Susse Pedersen
Birgit Pedersen
Jesper Hartvig Pedersen
Anne Dahl Pedersen
Kirsten Bach Pedersen

Jytte Ranthe
Stig Rantsen
Sven Rask
Helle Nørgaard Rasmussen
Ove Steiner Rasmussen
Connie Assentoft Rasmussen
Janne Rasmussen
Peter Bilstrup Rasmussen
Lone Kofoed Rasmussen
Henning Brydegaard Rasmussen
Helga Rasmussen
Bente Ravn
Lise Ravn
Jens Refsgaard
Enid Riemenschneider
Merethe Ringgård
David Ritter
Karsten Roed
Henry Rossle
Birgitte Ruby
Pia Sand
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Hanne Sandager
Annelise Christine Saugmann
Finn Savery
Svend-Erik Saxov
Ole Schjellerup
Pernille Schmidt
Vibeke Schulin
Helle Schultz
Kamma Schulz
Hiroko Sho
Lars Siert
Marianne Sigetty
Ulla Simonsen
Marianne Simonsen
Solveig Skov
Arne Skovbæk
Kirsten Skovmand
Sven Skovmand
Marianne Skovmand
Svend Solvig
Marianne Sommer
Kåre Stattau
Sanne Steen Villadsen
Ole Koefoed Steen
Inger Marie Steenbjerg
Annette Steensen
Frede Steffens
Hanne Stenqvist
Irene Wiis Stephensen
Susanne Stii
Jørgen Stølsgård
Susanne Stølsgård
Steen og Kirsten Stølsvig
Birthe Støvring
Karina Svarrer
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Gunnar Svensson
Annie Sünksen
Thomas Szathmari
Janne Sødring
Aase Søndergaard
Lone Søndergaard
Karen Elisabeth Sønderlev
Uffe Sørensen
Kirsten Sørensen
Ulla Sørensen
Jens-Christian Sørensen
Anne Dorte Sørensen
Kai Sørensen
Jens Ludvig Sørensen
Britta Tange
Maiken Thamdrup
Jan Thamdrup
Else Thestrup
Helle Thomsen
Jette R. Thomsen
Niels Thomsen
Alice Thorlacius
Lisbeth Thorlacius
Uffe Thorlacius
Marianne Arnholdt Thorlacius
Kristine Arnholdt Thorlacius
Ghita Marie Dahl Thorlacius
Susanne Mørk Thorsen
Ruth Tingsted
Ole Trier
Claus Trolle
Liselotte Tvede
Anker Tvermosegaard
Ellen Varming
Doris Vejby-Sørensen

Merete T. Vendelø
Henrik Verup
Steen Viby
Susanne Visbo
Roar Vosgerrau
Karen Weidick
Hanne Wernberg
Henrik Wildschiødtz
Ida Balslev Willert
Torben Winther Jørgensen
Aino Winther-Pedersen
Kirsten Wrem
Anders Yttrup
Ruth Zarp
Lisbet Hammer Zawadzki
Dorte Øberg
Trine Irmang Østengaard
Jens Østergaard
Søren Aagesen
John Aagaard
Kunstforeningen i DTL
Smidt Administration ApS.
Kunstforeningen i Nets Denmark
Kunstforeningen på Det
Kongelige Bibliotek
Kunstforeningen 2750
Alm. Brand Kunst
BIB-ART Kunstforening
Kunstforeningen for NKT og
NOV
Politikens Kunstforening
v/ Illona
Kunstforeningen ved TDC af
1976
v/ Jens Møller Thomsen
SIEMENS KUNSTFORENING
Berit Jarmann
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