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CORNER UDSTILLINGEN
MEDLEMMER OG GÆSTER
MEDLEMMER
Henning Andersen
Julius Bloms Gade 16, 2200 N.
Tlf. 35 83 94 03
Martin Askholm
Strandboulevarden 112/2. th.
2100 Ø.
Tlf. 22 16 60 46
Martin.askholm@icloud.com
www.martinaskholm.com
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

111650_Corner_2020_6k.indd 2

Maja Lisa Engelhardt
82, rue St. Denis,
F-92700 Colombes Frankrig
Tlf./Fax 00 33 142 42 43 15
majalisaengelhardt@icloud.com

Lars Heiberg
Vesterbrogade 101/2. tv. 1620 V.
Mobil 26 20 03 30
larsheiberg@gmail.com
www.larsheiberg.dk

Daniel Enkaoua
tantanen@yahoo.fr
www.danielenkaoua.com

Tove Hummel
Ved Volden 13/5. tv. 1425 K.
Tlf. 23 47 67 78

Alba S. Enström
Julius Blomsgade 49, 2200 N.
Tlf. 42 33 08 09
alba-art@alba-art.com
www.alba-art.com
Instagram: alba_enstrom

Elisa Jensen
586 Humboldt Street
Brooklyn, NY 11222, USA
elisajensen@earthlink.net
www.elisajensen.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
Rådvad 9, 1. th, 2800 Kongens
Lyngby
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

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

Finn Heiberg
Svallerup Strandvej 9,
4400 Kalundborg
Mobil 27 94 27 95
finnheiberg@gmail.com
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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

Lars Ravn
Vodroffsvej 110/ 2. th. 1900 Frb.C.
Tlf. 52 22 62 40
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
Tong Wang
Södergatan 7
S-274 61 Rydsgard, Sverige
Tlf. 0046- 0738797132
Tlf. 008613696916430
fajantong@outlook.com
www.lanlan.cn

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

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

Maria Bianca Barmen
Kung Oscars väg 5B
222 40 Lund
Sverige
Tel: +46 (0)76‑1270481
www.biancamariabarmen.se
Mail: biancamariakhonbarmen@
ymail.com
Randi og Katrine.
Ved Amagerbanen 25c 2300 Kbh S
www.randiogkatrine.dk
mail@randiogkatrine.dk

Lene Rasmussen
Rolfsvej 10/1. tv. 2000 F.
Mobil 21 78 27 72
billedhugger.lene@rasmussen.
mail.dk
www.lenerasmussen.com
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CORNER
UDSTILLINGEN
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.
PRESSEANSVARLIG

Martin Askholm
Tlf. 22 16 60 46
martin.askholm@icloud.com

WEBREDAKTØR OG SALGSANSVARLIG

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

KATALOGREDAKTION

CORNERS VENNER

KATALOGOMSLAG

Ghita Marie Thorlacius
Tel. 23 10 41 65
cornersvenner@gmail.com

Mogens Gissel

H.C. Hansen
katalogcorner@gmail.com

INDBYDELSESKORT

Mogens Gissel

LEDERGRUPPE

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

PLAKAT

Mogens Gissel og Niels Grønbech
FOTOGRAFER

Lars Heiberg
Mobil 26 20 03 30
larsheiberg@gmail.com
Claus Handgaard
Mobil 29 82 88 08
handgaard@gmail.com

Torben Åndahl, Ole Haupt, Tobias Boetius og
Christian Moes, Erling Lykke Jeppesen, Sine
Nielsen, Jacob Gils, Johanne Teglgård Olsen,
Claus Barfoed
PREPRESS OG TRYK

Narayana Press
Der tages forbehold for trykfejl
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VELKOMMEN
PÅ SOPHIENHOLM

Sophienholm har den glæde også i år 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 2020
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
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Corners kunstneriske profil falder godt i tråd
med Sophienholms. Den er kendetegnet ved
en bred vifte af kvalitetskunst, enten i form af
separat-udstillinger, 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.
Så 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, drivhuset, Norske hus og det omliggende, smukke
engelske parkanlæg.
Benedicte Bojesen
Sophienholm

20/11/2019 12.53.36

VELKOMMEN TIL
CORNER 2020
KÆRE LÆSER, KÆRE CORNERVEN
Velkommen til Corner 2020. Vi er glade for, at
vi atter kan få lov til at åbne dørene på Sophienholm i hovedbygningen – staldbygningen med
cobrarummet – væksthuset – parken og videre
gennem Lindealleen ned til Norske hus. Det er
en stor fornøjelse at dele disse mange forskelligartede rum med Corner-kollegaer og gæster.
Vi har i år 2 udstillende gæster, eller måske er det rettere 3: Bianca Maria Barmen og
kunstnerduoen Randi & Katrine. Begge, eller
alle, arbejder med skulptur som deres primære
udtryksform, og vi glæder os til at se dem fylde
i Sophienholms fine rum. Gæsterne er en meget
vigtig del af de årlige udstillinger. Gæsterne er
med til at løfte og forny udstillingen, og vi takker
for, at de har taget imod invitationen.
I forbindelse med årets udstilling lancerer vi
i Corner en ny hjemmeside. Domænet er stadig www.corner.dk og butikken vil stadig være
åben i udstillingsperioden. Men hjemmesiden
har fået en overhaling og skulle gerne fremstå
mere overskuelig og derved være nemmere at
navigere i, både for jer, der opsøger den, men
lige så vigtigt, også for dem, der skal holde den
opdateret.
Der bliver også arbejdet med at tilføje et Corner-arkiv til siden, så det bliver muligt at dykke
ned i Corners historie, blandt alle de tidligere
kataloger. En stor tak til Lene Rasmussen for et
stort forarbejde med arkivmaterialet.
De sidste par år har vi arbejdet med forskellige tiltag til forbedring af de sociale medier vi
benytter, Facebook og Instagram. Vores Instagramkonto finder du under navnet corner_udstillingen. Instagram har vi ikke givet så meget opmærksomhed indtil nu, men vi vil i år
være mere aktive på denne platform, specielt i
sammenhæng med vores Facebookside. Vores
Facebookside, Corner-udstillingen, fik lidt af et
gennembrud sidste år med en firdobling af ak-
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tivitet og følgere. Det er lykkedes at åbne en ny
kommunikationskanal mellem Corner og udstillingens gæster, til glæde og gavn for begge parter.
Vi vil fremover prøve at binde Instagram, Facebook og den nye hjemmeside tættere sammen, så
det vil være nemmere at holde sig informeret om
arrangementer under og mellem udstillingerne.
Det er også gennem disse kommunikationskanaler, at man kan holde sig orienteret om Corner-kunstnernes øvrige udstillingsaktivitet. For
mellem de årlige udstillinger på Sophienholm,
er der stor aktivitet, med udstillinger fra Sønderjylland til det Nordligste Jylland, over Fyn til
Hovedstaden, med afstikkere i Tyskland, Sverige
og Italien. Så der er altid en grund til at besøge
Corners digitale verden.
Vores mere jordnære kommunikation, sidder I med mellem hænderne, nemlig kataloget.
Dette er katalog nummer 86 siden Corner udgav
det første i 1932. Man kan se alle forsiderne på
indersiden af omslaget, sammen med et par særudgivelser. Kataloget skiftede sidste år redaktør
og er nu i sikre hænder hos H.C. Hansen, der
samler de mange tråde, som Corners kunstnere
sender ud.
Sidste år lavede vi en ændring i kataloget, da
vi bad de deltagende kunstnere bidrage med en
tekst på deres personlige opslag. Denne opfordring blev grebet på mange forskellige måder
af Cornerorganismen og gav sig udslag i fine
uddybende tekster, poetiske indslag og simple
udsagn som Mia Nelle Drøschlers; “Er jeg”. Sidste års opfordring er derfor gentaget i år.
I 2018 havde vi den glæde at kunne starte et
artist-in-residence udvekslingsprogram med kinesiske kunstnere takket være støtte fra S.C. Van
-fonden og Det Obelske Familiefond. Programmet var udviklet i samarbejde med NAC Nordic
Art Center i Aouto, der drives af Lan Lan, som
vi har samarbejdet med i en længere årrække.
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Gæster på vej. Sidste års plakat var lyserød, i år
er den tilbage i sine vante grønne klæder.
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Grafik kan sælges mere end en gang.
Lars Heiberg og beskuere.

I første del af artist-in-residence udvekslingen deltog 5 Cornerkunstnere: Anita Viola
Nielsen – Mogens Nørgård – Lars Ravn – Tong
Wang og Jens Bohr. Samt 7 kinesiske kunstnere:
Cai Guosheng – Ji Er Ge Leng – Cai Shuben
– Zhang Dan – Zhang Yatao – Donal Ulysses
Turner og Zi Fei Mei.
Nu ser vi ser frem til vores næste møde i Kina
foråret 2020, hvor et antal Cornerkunstnere rejser til Kina, blandt andet med formål at stifte
bekendtskab med kinesisk tuschmaleri.
Efter nogle år med udskiftninger stiller vi i
år med samme hold som i fjor! Ledelsen består
af Lars Heiberg, Jens Bohr og Claus Handgaard, med Uffe Thorlacius som forretningsfører.
Det utrættelige arbejdsudvalg er Linda Bjørnskov, Mia Nelle Drøschler, Mogens Nørgaard
og Alba Engstrøm. Og sidst, men ikke mindst,
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sekretær og allestedsnærværende blæksprutte,
Ghita Thorlacius.
Tak til Benedicte Bojesen og Lyngby Tårbæk
Kommune for at ville huse os. Tak til Sophienholms personale, der hvert år tager mod den årlige Cornerinvasion, med stor hjælpsomhed og
tålmodighed. Tak til de fonde, der har støttet os
og derved gjort det muligt at gennemføre dette
års udstilling. Og endelig tak til Corners Venner,
som gennem deres årlige medlemsskab støtter
op om vores kunstnersammenslutning.
Med disse ord vil jeg gerne byde velkommen
indenfor i dette katalogs artikler, annonceringer,
aforismer, anekdoter, abstraktioner og illustrationer.
På ledelsens vegne
Claus Handgaard
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Sne og Hanne Varmings Emma på bænk.
Set fra førstesalen i fjor.
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VELKOMMEN TIL
BIANCA MARIA BARMEN
Det er en stor glæde at kunne byde Bianca Maria
Barmen velkommen som gæst på Corner 2020.
Første gang jeg oplevede Biancas værker var
på Brandts Klædefabrik for en del år siden. En
stor udstilling, næsten udelukkende med hvide

uskyldsrene gipsskulpturer; en ganske magisk
verden åbnede sig. En verden jeg siden har oplevet hist og her, bl.a. også da Bianca var gæst
på Corner for nogen år siden.

Skulpturer i gips og bronze, hvide, patinerede,
bemalede.
Poetisk livsnære i deres stille væren, eksisteren. Meditative og almenneskelige, både dyr og
mennesker. De er ikke sådan nogen der løber
storskrydende afsted med benene på nakken for
at revolutionere hele verden; eller skal vrides til
det yderste for at opnå opmærksomhed.
De er der bare, ganske rolige og insisterende

– ofte har de deres egen lille verden med sig – en
firkant, en kugle, en lille hus eller en trappe. Et
lille rum at udfolde sig i; i den ydre verden der
altid omgiver et kunstværk. Der er mennesker,
frøer, hunde, aber, hoveder og vækster. De er
enestående i deres insisterende tilforladelighed,
uimodståelige i deres egentlige stilhed.
De sidder meget tit ned og taler roligt med
os – eller med hinanden – til os – måske om os!
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Fornylig kørte jeg forbi Bianca Marias skulptur
“Ramsa” foran et lidt futuristisk bankdomicil i
Middelfart. Der sidder en mand, helt roligt, mellem nogen korte, runde, stumpe steler. Folk går
forbi – måske mener den siddende ikke noget
særligt om bankens glatte skarpe arkitektur, men
så har han overfor en lille meget menneskelig
cafe og en grønthandler. Det er nok til det bedre.
Ret frem kan han se Lillebælt, som han sidder
der med benene trukket op under sig.
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Han havde lige den dag ryggen til et stort Pskilt på gul baggrund: Vareindlevering til Algade
7‑11.
Jeg ved ikke om han tager imod i dag …
Jeg glæder mig til at gense Bianca Maria Barmens
værker i Cornersammenhæng på Sophienholm.


Jens Bohr
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VELKOMMEN TIL
RANDI OG KATRINE
Umiddelbart er der intet mystisk ved Randi &
Katrines værker. Det kræver selvfølgelig at man
accepterer udgangspunktet med at alt er levende
og intelligent og har krav på respekt. Man må
gerne gå ind i husene, man må gerne sidde inde
i samme rum som kæmpepapegøjerne. Man er
faktisk hjertens velkommen, selv om man måske
er en lilliput, selv om man er noget småkravl der
tager alting alt for seriøst og laver alt for meget
ballade. Husene er nok alvorlige og store og kan
på den måde nok virke lidt truende. Men på den
anden side ved man godt, når man færdes blandt
dem, at det truende mere er som den flinke, men
bestemte forældre eller bedstemor. Her fordres
respekt og en rimelig opførsel, men hvis du kan
leve op til det er havens uendelige dyb dit.
Randi & Katrines værker trækker på samme
eventyrlighed som Neil Gaimann og Miyazaki.
Det er ikke en nuttet verden, det er en meget
alvorlig verden med en uendelig dybde, hvor
man altid er mindre end det der sker. Man er
skrøbelig og risikerer at komme i klemme mellem kæmperne. Alene deres størrelse gør det ri-

sikabelt. Ikke fordi de er ondsindede, som sagt,
men når vi vimser rundt blandt dem som små
selvoptagede og alvorlige dyr glemmer vi at vi
vimser. Vores ærinder er måske ikke så vigtigt
at andre skal vige for os.
Det er det der er grundelementerne i eventyret: alvor, skæbne og fare. Man fortæller ikke
et eventyr uden at have noget på hjertet der er
vigtigt. Der er en morale, ikke nødvendigvis en
happy end. Det er ikke en blød bamse du kan
knuge ind til dig i sikker forvisning om beskyttelse. Det er Rødhætte og ulven, Mester Jakel,
Den store Bastian og den smålige og egoistiske
bjørn Bamse. Du risikerer at blive krænket, tævet, spist og få stjålet dine småkager.
Det er værd at huske på når ens unger kravler rundt i et af deres huse eller hvis du sidder
til møde sammen med deres kæmpepapegøjer.
Der er ikke noget der hedder gratis frokost. Alt
kommer med en pris.
Christian Schmidt-Rasmussen

Haven-Kunst til Børnepsykiatrisk afdeling Skejby 2018.
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HJERNEVASK
– ET ESSAY OM MENINGSDANNELSE OG FIGURATION I
KUNSTEN OG DEN VISUELLE KULTUR
Af Christian Kortegaard Madsen, museumsinspektør på Museum Jorn

Få temaer i kunsten har været så udskældte
som det figurative. Figurationen har både fået
skyld for at være kitsch, banal og endda for at
være decideret farlig. Ser man på de visuelle
medier i dag er der da heller ingen tvivl om,
at de mere kommercielle sider af den visuelle
kultur arbejder med et udpræget “læsevenligt”
og ja, figurativt repertoire, end vi umiddelbart
ser det i f.eks. kunsten, hvor grader af abstraktion ofte inkorporeres for at holde værkernes
udsagn åbne. Bliver billedet for figurativt, dvs.
imiterer det virkeligheden i en sådan grad, at det
i yderste konsekvens udfordrer dens suverænitet, er der en risiko for “hjernevask” af masserne.
I denne sammenhæng kan man eksempelvisas
tale om autoriteternes og magtens visuelle sprog:
reklamens magt, eller i yderste konsekvens de
totalitære regimers propagandaapparater, hvor
billedsproget var så læsevenligt, autoritativt og
overbevisende, at det med stor succes skabte en
“falsk” ideologisk virkelighed, som millioner lod
sig forføre af.
Den franske semiotiker Roland Barthes er en
central figur i bestræbelserne på at udvikle en
videnskab om tegnenes liv i samfundslivet; en
generel semiologi, altså en videnskab om tegn.
Et tegn kan være hvad som helst, der henviser
til noget andet eller på anden vis rummer en
betydning. Tegn er således, semiotisk antaget,
grundsubstansen i alt, der definerer vores bevidste forståelse af virkeligheden. Tegn lader sig på
forskellig vis forbinde i systemer, som i højere
eller mindre grad danner mening og betydning.
Den schweiziske lingvist Ferdinand de Saussure,
som Barthes bygger dele af sine semiotiske teorier på, skrev, at et tegn består af et udtryk, en

111650_Corner_2020_6k.indd 14

signifiant, og et indhold, en signifié. Dvs. at et
helt tegn forstået som et klart defineret og fuldstændig læsbart visuelt udsagn, består af både
et udtryk og et indhold. Således læses et givent
billedes enkeltelementer ligeledes som tegn og
den måde de kommunikerer på indbyrdes, giver mening til helheden. Det kan f.eks. være det
flygtige møde mellem en pige og en dreng ved
et led i C.W. Eckersbergs Landskab med stente,
Møn (1810) der signalerer, at her er tale om en
gryende forelskelse, som de fleste kan forholde
sig til og indleve sig i, men det kan også være
jættestuen på J.T. Lundbyes En gravhøj fra oldtiden ved Raklev på Refsnæs (1839), der kommunikerer, at dette land er oldgammelt, stærkt i
ånden og konsistent trods de nederlag, som det
i tidens løb har lidt.
Ændres det harmoniske forhold mellem
udtryk og indhold, så udtrykket f.eks. dominerer indholdet, begynder billedet at stille flere
spørgsmål, end det besvarer. Et godt eksempel
på et sådant værk er Asger Jorns mesterværk
Stalingrad, som han løbende vendte tilbage til
og arbejdede på fra 1956/57 og frem til sin død
i 1973. Værket er på mange måder et nordisk
svar på Picassos Guernica (1937) der ligesom
Stalingrad er et krigsbillede. Guernica er imidlertid langt mere eksplicit i sin kommunikation,
og i fragmenter ser vi dyr, mennesker og bygninger gå til grunde i eksplosionerne fra Luftwaffes bomber. Jorns Stalingrad er imidlertid langt
mere tilbageholdende i sin kommunikation af
hele tegn, og blandt Jorns sidste tilføjelser til
maleriet var således små mørke vinduer, der ligner boligblokke med udbrændte lejligheder eller
tomme stirrende øjenhuler bag et orkanagtigt
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Johan Thomas Lundbye
En gravhøj fra oldtiden ved Raklev på Refsnæs, 1839
Olie på lærred, 66,7 × 88,9 cm.
Thorvaldsens Museum, København

virvar af hvid sne og bidende kulde, ultramarinblå aggression, ild, jord og blod. Enkelte figurer
toner frem i det abstrakte, hvis man leder efter
dem, men i modsætning til Guernica, hvor man
helt tydeligt ser en okse, en vogn, en skrigende
hest, osv., er der lige så mange figurer i Stalingrad, som øjne, der ser. For Jorn var kunsten
nemlig et sprog som alle uanset kultur, religion,
race eller politisk ståsted, skulle kunne forholde
sig til. Det var derfor vigtigt for ham, at hans
kunst ikke kommunikerede eksklusivt med hele
tegn til en lille indforstået gruppe, men derimod
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med brudte tegn, rene udtryk, som beskueren
selv kunne give et indhold.
Den franske 1800tals-poet Comte de Lautréamont blev i 1917 “opdaget” af surrealisterne
Phillippe Soupault og André Breton, der kaldte
ham deres “profet”. Soupault var faldet over en af
Lautréamont’s bøger i et antikvariat og blev helt
opslugt af den. Dagen efter havde også Breton
læst den og snart var Lautréamont på alle surrealisters læber. Inspireret af The Songs of Maldoror, Canto VI, 3. vers, hvori Lautréamont skrev:
“and, above all, as the chance juxtaposition of a

20/11/2019 12.53.40

Man Ray: Homage to Lautremmont, 1933.
Tegning, mål ukendte.
© 2006 Man Ray Trust/Artists Rights Society
(ARS), New York/
ADAGP, Paris

sewing machine and an umbrella on a dissecting
table!” skrev Max Ernst i sin definition af det
surrealistiske maleris struktur: “a linking of two
realities that by all appearances have nothing to
link them, in a setting that by all appearances
does not fit them.” Dermed formidlede Ernst en

bevidst metodisk obstruktion eller forstyrrelse
af mening i en visuel repræsentation. Ved at
placere fremmede objekter med modstridende
tegn i en kontekst, som var fremmed for dem,
mente Ernst, at man i glimt kunne skabe en ideel
præsproglig kontakt til objekterne. Med andre
ord afklæde tegnet dets indhold, dets kulturelle
og funktionelle bestemmelse og lade udtrykket,
altså den rene form som en nyfødt ville opleve
den, stå alene tilbage. Det Ernst ønskede at præsentere i 1920’erne står i skærende kontrast til de
politiske propagandaapparaters visualitet, hvor
tegnene fremstår stærke, kulturelt indforståede
alt imens de kommunikerede utvetydige udsagn:
“We want YOU in the ARMY!” Det er en cocktail, der definerer det autoritære billede, som
ikke ulig nutidens reproduktion af idealisme i
f.eks. reklamekulturen, “byder dets subjekter at
danse”.
Blandt de måske mest anti-autoritære, anarkistiske udtryksformer indenfor det figurative
er den kunstneriske strategi détournement, at
stjæle, “hijacke” eller kapre, der som begreb før-

Asger Jorn: Stalingrad, 1957‑60, 1967, 1972
Olie på lærred, 296 × 492 cm.
Museum Jorn, Silkeborg
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Pablo Picasso: Guernica, 1937
Olie på lærred, 349,3 × 776,6 cm.
Museo Reina Sofía, Madrid

ste gang blev anvendt i 1956 af kunstnerne Guy
Debord og Gil Wolman om en systematisk revaluering af “præfabrikerede æstetiske produkter”.
De opsatte i artiklen Détournement as negation
and prelude fra det eksperimenterende kunsttidsskrift Internationale Situationiste #3 (December 1959) to fundamental love for détournement: “loss of importance of each autonomous
element – which may go so far as to lose its
original sense completely – and at the same time
the organization of another meaningful ensemble that confers on each element its new scope
and effect”. Som regel anvendte det détournerede
værk satire, parodi og humor til at kritisere f.eks.
kunstinstitutionen eller kunstmarkedet, men
ofte forholdt det sig også til aktuelle politiske
og etiske problematikker. Siden situationisterne
har détournements-begrebet udviklet sig betragteligt, og i dag arbejder adskillige kunstnere med
autoriteternes visuelle udtryk og sprog, men détournerer det oprindelige budskab, dvs. vender
det mod afsenderen. Således détourneredes Picassos kendte tese: “Good artists imitate, great
artists steal!” af den engelske street artist Banksy,
idet han nedfældede tesen på en gravsten, overstregede “Picasso” og signerede med “Banksy”.
Ligesom kapitalismens reklamekultur har kapitaliseret på bl.a. avantgardens fotomontager,
har détournement vendt konsumkulturens og
kapitalismens visuelle sprog mod afsenderen, og
ved hjælp af implementeringen af ofte få anarki-
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stiske tegn er det autoritative punkteret, det er
blevet latterligt og ufarligt.
Vi ser før vi lærer at tale. Det betyder, at vi lærer at forstå vores omgivelser visuelt før vi lærer
at forstå dem gennem sproget. Billeder har derfor en stor magt over os, og de påvirker os på et
dybt ofte ubevidst plan. Alligevel nedprioriteres
formidlingen af det visuelles potentialer i vores
samfund, og vores børn og unge er ubefæstede
i mødet med en visuel kultur. Den findes overalt omkring dem, ja, selv på deres smartphones
bombarderes de af i tusindevis af billeder, som
for det meste kommunikerer i hele tegn. Kunsten er en af de få bastioner vi har, hvorfra vi
kan lære folk at se og ikke mindst at forholde
sig kritisk til det, de ser. Den fynske kunstner
John Olsen sagde engang til mig, at vi “forråder
virkeligheden” gennem den digitale visualitet.
Kunst skal ikke please. Den skal inspirere, berige, provokere, chokere og fascinere. Den skal
sætte tanker i gang og på godt og ondt ruste os
til at møde verden. Den skal agere modvægt til
den hjernevask, vi udsættes for fra autoriteterne
og de visuelle medier, og den skal give os fodfæste og forbinde os til virkeligheden.
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EN TREBENET SKAMMEL
Det første ben på min skammel er et forsøg
på at sende et lille simpelt signal om genbrug.
Genbrug, når jeg åbner en papæske, og bruger
den som grundlag for at male et billede. Måske
går billedet i arv og holder i mange år … Måske
bliver det smidt ud næste gang der bliver ryddet
op eller der flyttes?
En anden ting der for mit vedkommende er
genbrug, er min fortsatte inspiration af H.C. Andersen. Siden jeg har fået Kina som en ekstra
base for min kunstneriske skabelse, er H.C. Andersen blevet mig en tro følgesvend. Som mange
måske ved er H.C. Andersen meget anerkendt
i Kina. Så sent som den anden dag fortalte min
kone Mei mig om et TV-interview med en anerkendt kinesisk litteraturprofessor der opfordrede til, at kineserne skulle læse endnu mere
H.C. Andersen – og glemme ham Konfutse for
en stund.
Jeg koncentrerer mig om H.C. Andersen som
billedkunstner. Jeg vil gerne deltage i udbredelsen og forståelsen af at H.C. Andersen også var
en betydelig visuel begavelse. Noget datidens
borgerlige smagspoliti havde endnu sværere
ved at håndtere end hans helt enorme litterære
evner. Alle ved vi i dag, at kun meget nølende
blev hans litterære skabelse anerkendt. Datidens
smagsdømmende litteraturpanel der bremsede
den udvikling, har vi lykkeligt glemt.
Jeg ser i dag også H.C. Andersen som en
stor billedkunstner, og i mine øjne vokser han
dermed som kunstner i almindelighed. Det er
meget spændende og inspirerende at præsentere H.C. Andersen som billedkunstner for mine
kinesiske kollegaer. De er alle som én positivt
overraskede. De fleste læser tegningerne ud fra
deres egne forudsætninger, så der kommer også
kommentarer om zen og buddhisme, selvom jeg
ikke er helt sikker på det var den vej den kristne
H.C. Andersen selv tænkte, men meget i religionerne ligner jo hinanden.
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Jeg er ikke sikker på at H.C. Andersen ville
have forventet at hans visuelle skabelser ville
blive taget op af kunstnere i en fjern fremtid,
men jeg er ret overbevist om at det ville have
glædet ham inderligt.
Kjeld Heltoft udgav bogen “H.C. Andersens
billedkunst” i 1977.
“Christines billedbog” udkom engang i de
tidlige 1980ere, efter forlæg af et samarbejde
H.C. Andersen havde med med en nær ven, en
gave til dennes barnebarn.
Så langsomt er der skabt en smule fokus på
H.C. Andersen som billedskaber. Tidligere er
det blevet fremhævet at han nød at underholde
med fortælling og klip ved sammenkomster.
Han skabte også julepynt og borddekorationer
– skabelser der kunne henregnes i kategorien
husflid og hygge. Altså ikke noget man behøvede
at tage seriøst kunstnerisk. Men med udvidelsen
af vores kunstneriske skabelser i almindelighed
– minimal art, happenings, performance, føler
jeg at det så absolut er på tide at tage hele H.C.
Andersens værk op til nyvurdering.
For nogle år siden blev en del små rejsetegninger opkøbt på en auktion af en kinesisk samler. Nu er der så endelig vedtaget en lov om at alt
hvad der er skabt af H.C. Andersen er at betragte
som national arv. Det må derfor ikke forlade
landet, før det er blevet vurderet. Jeg synes at
det er dejligt og bekræftende at der nu officielt er
ved at komme en bredere anerkendelse af storheden i H.C. Andersens kunstneriske begavelse.
Jeg glæder mig til den dag nogen i Danmark
seriøst vil kaste sig over studiet af hans teatermanuskripter. Der er med garanti en guldgrube
liggende under Guldalderdynens smagspoliti og
dets fordømmelse af H.C. Andersen som teaterskaber.
Mit andet ben på årets udstilling bliver en
poetisk aften som jeg deler med min kinesiske
kone Zi Fan Mei.
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Vi vil først og fremmest præsentere en bog
der har været undervejs over nogle år. Bogens
væsentligste indhold er noget så kedeligt og
hverdagsagtigt som kærlighed.
Vi er ikke de første der har beskæftiget os
med emnet og jeg garanterer for at vi ikke bliver
de sidste.
Emnet er både enkelt og kompliceret. Kærlighed i hverdagen er i sig selv lidt som kunst.
Ikke rigtig til at blive klar over, ikke helt med
præcise svar. Historien om Turtelduerne i et af
Brevene i Biblen kan tolkes som et af de første
litterære forsøg på at beskrive poetisk, hvad der
sker når man forelsker sig. Både Mei og jeg har
brugt emnet til poesi og billeder gennem årene.
Mei vil læse op af sine digte – og jeg vil forsøge at læse oversættelser – enten på dansk eller
engelsk. Digtene handler om Meis møde med en
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for hende fremmed kultur. De handler også om
mig og min familie.
Vi vil vise billeder fra vores hverdag og forsøge at formidle hvordan man kommer omkring det at være sammen og dele en tilværelse
– selvom vi kun kan meget lidt af hinandens
sprog – i begyndelsen ikke andet end goddag eller godt og jeg elsker dig – I love you – Wo Ai Ni,
eller er du sulten? – are you hungry? ni e le ma?
Om aftenen har Mei skrevet følgende:
En fjern orientalsk digter skabte sammen
med en fjern nordisk kunstner en legende om
menneskelig kærlighed, hvor sprog ikke kunne
nås. Denne historie vil blive overbragt for evigt
og fortælle folk, at kærlighed kan gøre alt umuligt muligt. Må vores engle flyve i himlen.
Mit tredie ben læser I om på min side.

Lars Ravn

20/11/2019 12.53.41

KONCERT OG
ARRANGEMENTER

KLASSISK KONCERT

PROGRAM
Dvorak Stryge Kvintet
Opus 97
MEDVIRKENDE:
Wladislaw Marchwinski, Violin
Morten Brøndal Lyngs, Violin
Charlotte Kragh, Viola
Rasmus Nørby, Viola
Gry Nørby, Cello

Søn. 19. Januar kl. 16.00

MOGENS GISSEL – FORSTÅS MED ØJNENE
Mogens Gissel
– Forstås med øjnene
PRODUKTIONSÅR: 2019
VARIGHED: 29 MINUTTER
SPROG: DANSK
PRODUCENT:
JACOB JØRGNSEN
© 2019 JJ FILM APS. WWW.
JJFILM.COM

Billedkunstneren Mogens Gissel (f. 1941) har gennem
sit liv haft mange forskellige hobbyer. Alt fra samleobjekter til hønseavl. Men én af de eneste ting, der altid
har holdt ved, er at male.
I dette humoristiske portræt følger vi Mogens Gissel
i både hverdag og arbejde. Vi tages med på atalieret i
Odder, og oplever kunstnerens særlige arbejdsproces,
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hvor en rå tilgang til værkerne og måde at male på
står i centrum. For Gissel er det nemlig det, der er
det vigtigste ved malerierne, og ikke så meget hvad
motivet forestiller. Maleriernes styrke er at være
tavse – De skal ikke forklares men forstås med øjnene, mener kunstneren.

Fredag 24 Januar kl. 14.00
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KONCERT PÅ STALDLOFTET
LØRDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 15.00
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MARTIN
ASKHOLM
Født 1967.

Siden start 90érne har min kunstneriske interesse og praksis været stærkt influeret af japansk
mytologi, populærkultur og amerikansk pop-kunst. 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.
Jeg var derfor igen i Japan, nærmere betegnet Tokyo sidste sommer. Det var uhyre varmt.
Jeg havde planlagt at tage en del landskabsfotos jeg kunne basere nogle kommende malerier
på. Men alt flimrede og var diset af hede. Så det var begrænset hvor længe man overhovedet
kunne holde ud at være udenfor på grund af den ekstreme hede, der nærmede sig 40 grader
og over 80 % luftfugtighed. Det meste af tiden blev tilbragt indenfor på museer, shoppingmalls, butikker, restauranter og metrostationer, som alle havde AC. Så det blev til nogle helt
andre værker end dem jeg havde planlagt –og forestillet mig. Det blev til en masse grafiske
arbejder, og nogle få malerier. Landskabsmalerierne må vente …!

Olie på lærred
1.

Junkyard – dog

2.

Monkey business

Kobbertryk
71 × 71 12.000

11. Eat the rich 1

21 × 30

900

71,5 × 71 12.000

12. Eat the rich 2

21 × 30

900

13. Eat the rich 3

21 × 30

900

21 × 30

900

Linoleumstryk
3.

Dog & Bone

21 × 29,7

1.100

14. Eat the rich 4

4.

Dog & Bone (Yellow)

21 × 29,7

1.100

Akvarel

5.

Dog & Bone (Orange)

21 × 29,7

1.100

15. The Devil wears denim

24 × 32

2.800

6.

Ghost of Katamori

21 × 29,7

1.100

16. Eat the rich

24 × 32

2.800

7.

Ghost of Katamori (Grey) 21 × 29,7

1.100

17. Pissed off

24 × 32

2.800

8.

Greed

18. Crunk again

24 × 32

2.800

34,7 × 27,4

900

18,3 × 28

900

18,3 × 28

900

Træsnit
9.

Skull Sun

10. Skull Sun (Reversed)

111650_Corner_2020_6k.indd 24

20/11/2019 12.53.44

111650_Corner_2020_6k.indd 25

20/11/2019 12.53.44

ELISABETH
BERGSØE
Født 1973.
Repræsenteret, bl.a.: Vestjyllands Kunstmuseum – Janus
Bygningen 2011 og 2018. Malmö Konstmuseum 1999
og 2006 og 2007. Statens Konstråd i Sverige i 1992. Arbejdermuseet 1982.

Billeder i lys:
De fire hvide motiver skal udtrykke, hvidhedens tomme skønhed – intethedens skønhed.
Efter lang kamp og til sidst skrotning af
tidligere planlagte motiver i lys med glidende farveovergang med umulig trykketeknik, dukkede en gammel drøm op om
flere ens hvide billeder, hvis virkeliggørelse
var blokeret af tanken om, at et kun hvidt
motiv ville opfattes som ligegyldigt.
Bevidstheden om denne selvcensur overbeviste mig om, at de hvide billeder skulle
udføres og at det hvide motiv til yderligere
provokation skulle bestå af fire ens hvide
billeder, da jeg altid har været fascineret af
gentagelsen.
De hvide motiver er sidste led i den årelange, gradvise arbejdsproces først med naturalistiske studier fra akademitiden – til
billederne i dag – og nu til de hvide billeders
intethed udstillet her i år.

Det lys- og mørke gule billede skal vise
solens kraft, der overstråler alt og får skyggerne til at forsvinde. Farveparrene er tilpasset hinanden, så billedfladens gradvise
skift fra den lysere gule over til den mørkere
gule i den modsatte ende af billedet giver
hele billedfladen koloristisk mening.
Det lyse- og mørkegule motiv er produceret som uv printning i smyk på plexiglas,
der sammen med led lyspaneler er monteret i lyskasser, med dioder der lyser bagfra
igennem det printede plexiglas, alle i formatet 57 × 148,5 cm.
De fire hvide motiver er lavet på samme vis,
her er det en hvid akryl plade der viser motivet. Realiseringen af billeder i lys er støttet
af: Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg
for Billedkunst, Stevns kommunes Kulturpulje, Knud Højgaards Fond og Grosserer
L.F. Foghts Fond.

Indrammet acrylplade gennemlyst af
led dioder bagfra

Tryk på indrammet acrylplade gennemlyst af led
dioder bagfra

19. Den hvides intethed 1
flere eksemplarer

57 × 148,5 15.000

23. Gul og gul

20. Den hvides intethed 2
flere eksemplarer

57 × 148,5 15.000

21. Den hvides intethed 3
flere eksemplarer

57 × 148,5 15.000

22. Den hvides intethed 4
flere eksemplarer

57 × 148,5 15.000

Eksemplarer vi har rettet, er det ok? N.P.
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57 × 148,5 15.000

Pastel på papir
24. Krystal

29,7 × 21,1 5.000

Skulle mål også rettes her? N.P.
Krystal, pastel 2019, 29,7 × 21,1 cm.
Fotograf, Torben Boetius
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JENS
BOHR
Født 1952.

Jeg ser på:
Et sted af gangen og tager det vigtigste med og husker hvordan der var den dag i vejret på
vejen mod næste sted. Nogen gange er det lige nu. Træsnit tager tid. Eller som musvitten
synger: giv tid – giv tid – giv tid.

Jens Bohr

“Jeg beskriver her et sted, det er sandt, men der kunne komme folk som har været
samme sted og bebrejde mig at det ikke passer. Det ville dog ikke være sandt, og jeg
siger derfor straks: det sted jeg beskriver, ligger i mig.”

Erwin Strittmatter

Træsnit
50 × 65

3.700

30. Drongoer på telegraftråde

50 × 65

3.700

26. Taffelænder og Stenbidere 50 × 65

3.700

31. Kalø

65 × 50

3.700

27. Skib til havs

50× 65

3.700

32. Havlitter – Gulstav

65 × 50

3.700

28. Klokken

50 × 65

3.700

29. Opflyvende ravne

50 × 65

3.700

33. Træsnit fra Irland


30 × 30
pr stk. 750

25. Gabet
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Taffelænder og stenbidere

Gabet
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PER
BAAGØE
Født 24.12.1946.
Uddannet på Kunstakademiet 1968‑75.
Medlem af BKF og Kunstnersamfundet.
Omtalt i bøgerne: Weilbachs Kunstnerleksikon og Fogtdals Kunstleksikon.

Erindringslængelser
Fem-seks ting jeg ved om Per Baagøe og hans senere malerier
Af Torben Weirup
Kunstanmelder ved Berlingske Tidende
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 landskabet blander sig med
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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.
Der 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 med stoffet. Det er
det, der er afgørende i kunstnerens arbejde.
Det er på det, han skal bedømmes. Det er
her, integriteten er.
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Pløjemark 30 × 40

Olie på lærred og blændramme
34. Efterårsbrænding

80 × 120 15.000

40. Skyer over kornmark

35. Skrænter ved Havet

40 × 50

6.000

41. Vej gennem bakket landskab 30 × 40 5.000

36. Hjulspor bag klitterne

40 × 50

6.000

42. Vej gennem kornmark

30 × 40 5.000

37. Badebro ved Havet

30 × 40

5.000

43. Ved Korshage

30 × 40 5.000

38. Pløjemark

30 × 40

5.000

44. Sejlskib i Horisonten

30 × 40 5.000

39. Moden kornmark

30 × 40

5.000

45. Sejlskin på oprørt hav

30 × 40 5.000
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UFFE
CHRISTOFFERSEN
Født 1947.

Fra streger til farver
For at male en akvarel er det nødvendigt for mig, først at lave en grundig tegning.
For at lave en tegning er det eneste man behøver et stykke papir, en blyant og en ide, i
mit tilfælde tigeren.
For at tegne en tiger, behøver man kun at tegne dyrets striber på et stykke papir, for at
skabe et billede af rovdyret.
Det er den metode jeg bruger til at tegne, og så er det ligegyldig hvilken vinkel tigeren
ses fra, eller hvor tæt på eller fjern den er.
De sorte blyantstreger skaber tigerens volumen, planer og rummet i billedet.
For at male en akvarel, er det eneste man behøver et stykke papir, en pensel, farver, vand
og en ide, i mit tilfælde en tegning af en tiger.
For i al akvarelteknik skal farverne lyse ved at det hvide papir skinner igennem, og på
den måde skaber hvide eller meget lyse områder. Ved hjælp af vandet får jeg farverne til at
flyde ud på papiret og ind i hinanden til nye kombinationer. De bindes sammen af de sorte
striber der slynger sig om tigerens krop.
Dette giver billedet dets virkning af kontraster mellem hårde og bløde overgange.

TEGNINGER 2019. – Blyant på papir

AKVARELLER 2019

Pris 2.900 Kr. incl. ramme. 40 × 50 cm. pr. stk.
46. Tigerens tænder		
26 × 35

Pris 3.200 kr. incl. ramme. 40 × 50 cm. pr. stk.
56. Tigerens tænder		
31 × 41

47. Knurhår-tiger		

57. Knurhår-tiger		

31 × 41

35 × 26

48. Kongetegn		

26 × 26

58. Kongetegn		

31 × 41

49. Tigerpil		

26 × 35

50. Tigerens “blink” bag øret		

26 × 35

59. Ser du en tiger i øjnene viser
du den, at du ved, den er der		

31 × 41

35 × 26

60. Tigerspring		

31 × 41

51. En solidarisk tiger …		
52. Tigre kan næsten svømme
30 kilometer i træk …		
53. Der er ingen afbryder-kontakt
på en tiger		

61. Tigeren husker bedre end mennesket 41 × 31
35 × 26

62. De sorte zigzagstribede penselspor

41 × 31

63. Sort tiger		

41 × 31

35 × 26

64. Den hvide tiger		

41 × 31

54. Sort tiger		

35 × 26

65. En knurrende tiger		

31 × 41

55. En hantiger		

35 × 26
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MIA NELLE
DRØSCHLER
Født 1978.

Jeg sætter mig ned og venter på at få det bedre. Jeg venter i alle fald på, at der skal ske noget
andet, end det som sker lige nu. En transformation. Jeg er jo ikke til at holde ud.
Klemt inde om mig selv, skraber jeg i farverne for at komme ud, lige meget hjælper det,
de satans firkanter ligner jo en fest, en herliggørelse af selve livet, buketter er trods alt ikke
andet end afrevet natur som snart rådner.
Har du lyst til at sætte dig her ved siden af mig, så vi kan vente sammen?

Olie på lærred

Blæk på papir

66. Uden titel

100 × 80 16.000

67. Uden titel

100 × 80 16.000

68. Uden titel

100 × 80 16.000

69. Uden titel

100 × 80 16.000

70. Uden titel

100 × 80 16.000

71. Giant Flowers

190 × 140 45.000

72. Can I Reach The Sky
From here?

110 × 140 19.000

73. Valmuen

120 × 100 17.000

74. Flowers

140 × 110 19.000
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75. Jeg forsøger på ikke, at
være her

A3

5.000

76. Jeg kommer ikke tættere på himlen,
ved at gå på stylter
A3

5.000

77. Min sjæl er længere end
min skygge

A4

2.500

78. Er jeg så også Gud nu?

A4

2.500

79. Jeg går på knæ og forsøger
på at nå dig

A4

2.500
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Giant Flowers 190 × 140, 2019
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DANIEL
ENKAOUA
Born on 24 July 1962 in Meaux, France.

A Painting between Flame and Ashes
We see, we hear these fields returned with colour in their short, incisive lines, rough at times,
then all at once delicate. The profound intensity of the tones struck, juxtaposed, mixed and
superimposed comes more from an intuitive gestural practice informed by wonder (I see
as if for the first time) and fear (I see as if it were for the last time). Indeed there suddenly
insinuates itself between these moments that everything opposes and time a disturbing
non-place whose meaning Claude Monet had the measure of when he confided: ‘it is not
the tree trunk that I paint but the space that separates me from it.’ What Daniel Enkaoua
represents is not his daughter or his son, a pepper or a watermelon but the relationship he
weaves with his loved ones and the apparent banality of the everyday, like a desire drawn
out to the dimensions of the sacred.



Guy Gilsoul, Aica 2018
(courtesy Gallery Esther Verhaeghe)

Oil on Canvas
300.000 Dkr

83. Portrait de Sarah au sol, 2018
99,5 × 70,3 × 2,1

165.000 Dkr

81. Liel regardant à l’extérieur, 2017
103,2 × 99,7
187.500 Dkr

84. Liel en pantalon bleu, 2018‑19
22 × 29

52.500 Dkr

Oil on Canvas mounted on wood

85. E sachet orange, 2008
18,4 × 15,1

37.500 Dkr

80. Liel de face torse nu, 2017‑19
207 × 146

82. la Citrouille sans tête, 2018
50,3 × 70,3 × 2,3
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Liel de face torse nu. 2017‑19

111650_Corner_2020_6k.indd 37

20/11/2019 12.53.49

ALBA S.
ENSTRÖM
Født 1960.
Uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi
1985‑1992.

“There is a vitality, a life force, an energy, a quickening that is
translated through you into action, and because there is only you
in all of time, this expression is unique. And if you block it, it will
never exist through any other medium and it will be lost.
The world will not have it. It is not your business to determine
how good it is, nor how valuable, nor how it compares with other
expressions. It is your business to keep it yours clearly and directly,
to keep the channel open.”
Martha Graham 1894‑1991
American modern dancer
and choreographer

Olie/akryl/tusch på lærred
86. Fire (The couple)
2018/19
87. Soulmates, 2018

152 × 152

48.000

121,5 × 89,5 25.000

94. Museum of Modern
Museum, Nice

100 × 85

12.000

95. A house in Madrid

95 × 89

10.000

88. Friends and Lovers

96 × 93

20.000

96. Sunset in California

69 × 112

19.000

89. Love is in the air

190 × 96

38.000

90. The kiss

113 × 76

15.000

97. Stilleben mit Fisch,
Brot und Wein

97 × 100

15.000

91. Girl with flowers,
2018/19

98. Hawaii plant

101 × 94

15.000

120 × 106

27.000

99. Dead Flowers

101 × 101

16.000

92. Nature morte

111 × 90

25.000

93. Vue de Nice

75 × 89

10.000

100. Black Knight and a bouquet
of yellow flowers
140 × 91

34.000

111650_Corner_2020_6k.indd 38

20/11/2019 12.53.49

Friends and Lovers
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MOGENS
GISSEL
Født 1941.
Debut K.E. 1964.
Eckersbergmedaljen 2003.

Juni 2019
Jeg har lige på Glyptoteket set
Bonnards potpuri af ubeslutsomhed.
Jeg holder som sædvanlig
meget af ham, tvivlen han har
fælles med Cezanne.
I ly af avantgarden blomstrer kunsten
L’art pour L’art findes ikke.
Findes der musik for musikkens skyld.
Skønhed er den hurtigeste form
for kommunikation.
Den er hver gang overraskende
man når ikke at forsvare sig.
Som Malevichs sorte firkant.
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2019 II

Ang. mig selv.
Det er ældre billeder, der ikke har været u
 dstillet.
Som jeg har malet videre på i 2019.
Alt hvad jeg maler for tiden er rettelser.

Maleri
101. 2019 I

48 × 28

9.000

104. 2019 IV

58 × 96

25.000

102. 2019 II

44 × 43

10.000

105. 2019 V

28 × 44

8.500

103. 2019 III

48 × 28

9.000
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CLAUS
HANDGAARD
Født 1969.

Når jeg kigger ud af vinduet
ser jeg spejlingen
den ostemad jeg spiser
Jeg ser genboens tomme figentræ
Lampernes skiver over spisebordet
bag min højre skulder
Det våde bord på terrassen
alle de ting jeg ikke fik gjort i haven
Tomatplanten
der vokser gennem hjulet
på den punkterede cykel
selvsået fra de kasserede kapilærkasser
for sen til at bære modne frugter
Undulaten slår kolbøtter
bag min venstre skulder
en gråspurv lander i hækken
på den anden side af ruden
Nu spørger du måske
hvad har det med maleri at gøre?
Maleri på MDF
106. Udsigt fra kunstnerens vindue
		
80 × 60

11.500

107. Kunstnerens søn

80 × 60

11.500

108. Udsigt fra kunstnerens vindue
		
80 × 60

11.500

109. Udsigt fra kunstnerens vindue
		
80 × 55

11.000

Maleri på finer

113. Udsigt

30 × 20

4.000

114. Udsigt fra kunstnerens vindue
		
50 × 120

15.000

Tegning/akvarel/indrammet
115. Relokation

40 × 15

2.900

116. Relokation

40 × 15

2.900

117. Relokation

40 × 15

2.900

118. Finn, Frede og Knud

21 × 30

2.700

21 × 30

2.700

110. Udsigt fra kunstnerens vindue
		
40 × 30

5.500

119. Relokation

111. Udsigt fra kunstnerens vindue
		
40 × 30

120. Udsigt

15 × 21

1.900

5.500

121. Udsigt

15 × 21

1.900

112. Udsigt

4.000

122. Udsigt

15 × 21

1.900
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Udsigt fra kunstnerens vindue, akryl på MDF, 80 × 60 cm
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BENTE
HANSEN
Født 1943.
Keramiker siden 1960.
Bor og arbejder i Rådvad.

“Solen var endnu ikke stået op. Havet var ikke til at skelne fra himlen,
men havet var let krøllet som når et stykke stof er rynket.
Efterhånden som himlen hvidnede,
lagde der sig en mørk linie i horisonten og skilte havet fra himlen,
og det grå stykke stof blev mønstret af brede striber,
som en for en kom rullende under overfladen i hinandens følge, uophørligt.”
citat: Virginia Woolf: “Bølgerne”

På vej

123. 25 stk. Meander krukker i stentøj,
ca 15 cm høje
7.000 kr pr. stk.
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Bølgerne
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MERETE
HANSEN
Født 1940.
Det Kgl. Danske Akademi 1958‑63. KE 1958‑60. Charlottenborg 1960‑71. Gæst Grønningen 1962. Gammel
Strand 1965. Udført Mælkegavl. Separatudstilling i
Kunsthallen i Købmager-gade og i 2004‑05 retrospektiv separatudstilling på Kastrupgård, Skive Museum og
Brund-lund Slot i Aabenraa. Medlem af Kunstnersamfundet og BKF og Corner.

Damen fra Avignon
Jeg har i år malet mit fjerde billede med titlen: Damen fra Avignon.
Det er mange år siden, jeg var i Avignon og en søndag gik tur på et torv foran Pavens
vældige palads. Foran et stort Platantræ, hvor der var bygget en bænk rundt om
stammen, faldt jeg i staver. Der sad hun med hele sin ro og værdighed: Damen fra
Avignon. Jeg kan huske at jeg tænkte, at hun nok var kommet ind fra landet den søndag.
I år er damen en bydame fra Avignon. Det er søndag, og hun er i stiveste puds.
Hun sidder der på bænken og ser på livsudfoldelsen og ønsker selv at blive set og
oplevet som: Damen fra Avignon.

Olie på lærred
124. Skibe. Rødvig

100 × 80

20.000

128. Damen fra Avignon

100 × 60

19.000

125. Løg

100 × 80

20.000

129. Skibe. Rødvig

60 × 60

10.000

126. Røde æbler mod sort

100 × 100

24.000

130. Løg

50 × 50

10.000

127. Havn. Rødvig

100 × 100

24.000
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Skibe. Rødvig 100 × 80 cm
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OLE PRIP
HANSEN
Født 1946 i Aabenraa.
1968‑74 Det Kongelige Danske Kunstakademi. Repræsenteret på Kastrupgårdsamlingen, Trapholt Kunstmuseum, Tistrupsamlingen, Vejle Kunstmuseum, Tønder
Kunstmuseum, Kunstmuseet Brundlund Slot, Arbejdermuseet, Skovgaard Museet i Viborg.

Mojn
I di hæ dau æ det jo 100 år sint æ Folkeafstemning neh ve vos i Sønderjylland blau hålt
(10. feb. 1920). Tysk ælle Dansk – ålt ætter sinnelau. Moj opstannels vå det jo i min
besteforelles ti! Ålt alau æ ti æ gaun, æ ålt blauen frejle! Æ tys æ lich vil ha motif mæ fra
æ gammel græns- ve æ Kongeå. Ja, osse jet motif fra æ Siltoftgræns å jet bilt fra æ Dyffel
skanser – men æssen gie æ gærn vedaue å mahl ætter æ lanskaf. Æ lanskaf, som vi ålle
ska pas gåt å.
Mojn Ole

Oliemaleri
131. Grænsen ved Siltoft

92 × 80 6.000

132. Kongeåen ved Skodborghus 92 × 80 6.000

137. Mark ved Alssund

34 × 50 3.000

138. Kongeåen ved Skodborghus

34× 50 3.000

133. Vintersol, Als

60 × 50 4.500

139. Huset ved vejen

34 × 50 3.000

134. Sensommer, Als

60 × 50 4.500

140. Høstmarker Ved Felsted

34 × 50 3.000

135. Aftenland, Als

34 × 50 3.000

141. Skanser på Dybbøl

34 × 50 3.000

136. Efterårssol, Als

34 × 50 3.000

142. En vindmølle

34 × 50 3.000
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Grænse ved Siltoft 92 × 80 cm
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FINN
HEIBERG
Født 1957.
Det Kongelige Danske Kunstakademi 1980‑86. Udstillet
KE 80, 81, 86, Charlottenborgs efterårsudstilling 87. Nina
J. 02, 04, Huset i Asnæs med Jesper Christiansen 09.
Dalien Artmuseum, Kina, 15, Birkerød kunstforening,
18, Medlem af Corner, Vrå udstillingen, Kunstnersamfundet. Solgt til Statens Kunstfond, Carlsberg fonden.
Legat fra Statens Kunstfond, Henry Herup, Foreningen
for dansk kunst. Ebba Celinders, Leo Kærgaard prisen.

Forleden stillede min kone mig spørgsmålet; hvorfor maler du igen den B-flaske, når verden
er fuld af interessante genstande? Jeg svarede at jeg kan li dens evne, til at ændre karakter og
til at spille nye roller i min fortælling. Jeg behøver ikke nye ting hver gang jeg maler et nyt
billede, det kan være nok at ændre på farven. Jeg kan også undersøge hvad der sker når jeg
maler flasken stor, eller lille. Og så er der jo forholdet til de øvrige former i maleriet, hvad
sker der med det? Opstår der en interessant spænding, en dialog? Eller bliver billedet statisk
og stift? Måske maler jeg en gul prik i B’et på flasken, så kan den få rollen som accenten.
Jeg kommer i tanke om et gammelt citat af den ukendte maler, dramat og filosof Hermand
Farbenkopf, som i 1923 i kataloget til udstillingen Der Malerei eins Theater, skriver at billedfladen er scenen, kompositionen er handlingen hvor fortællingen udspilles. Formerne
er aktørerne med forskellige temperamenter, udtrykt med stoflighed såvel som med farve.
Og sådan forholder det sig med alt maleri, uanset figuration og abstraktion. I dag må man
smile af den teatralske sammenligning. Jeg kalder tuschflasken Ib, efter skuespilleren Ib
Schønberg, der kunne spille både venlig og skurk.

Olie på plade
143. Køkkenmaleri med blå stol 122 × 165 27.000

148. Bordmaleri med zeppeliner 80 × 80

11.000

144. Køkkenmaleri med
lavalampe

149. Bordmaleri med blå plante

80 × 80

11.000

150. Gul maling ud af tuben

38 × 50

6.000

151. Opstilling uden pensel

38 × 50

6.000

152. Opstilling med 2 tomater

43 × 32

5.000

Akryl på plade

153. Maleri uden tepotte

45 × 50

6.500

147. Indendørsmaleri med udsigt 2
78 × 110 14.000

154. Opstilling med gul prik

29 × 31

4.300

145. Bord med halv valse

122 × 122 20.000
27 × 34

4.500

80 × 65

10.000

Akryl på lærred

Olie op lærred
146. Osteklokken
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Køkkenmaleri med blå stol

Bord med halv valse
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LARS
HEIBERG
Født 1969.

R.I.P Far
Mine værker på Corner udstilling 2020, er en fri fortolkning af min Fars skitser, sat op mod
mit univers: natur kontra kultur.
Min far Poul Mathisen døde i år. Han har levet et liv med kunst og den jyske natur som
hans motiv.
Jeg har fundet stakke af fantastiske skitser som han aldrig har set som færdige værker. De
er brugt som skitser til hans malerier. Nu omfortolker jeg dem gennem mine øjne, til mit
univers.
Billedkunsten og kultur har altid været noget vi har haft sammen. Op gennem min opvækst
har jeg altid været den, der var den første til at se han nye malerier.
Når oliemalingen var tør og man var sikker på farven ikke forandrede maleriet, talte vi om
rytmen i maleriet og hvordan øjet bevæget sig rundt i motivets opbygning, lyset, og farvernes harmoni, hvis alt fungerede blev vi enige om, at maleriet ikke skulle slibes ned igen.
Det var færdigt.

Digital tegning
155. September 1993, CAMP 2020
1/6
31 × 43 
156. 2 Blomsterbuketter 1/6

2.500

31 × 43  2.500

157. Septemper 1993, med grit
1/6
31 × 43 

2.500

158. Bornholm 1989, Kbh 2020
1/6
31 × 43 

2.500

159. Blomkål som tilbehør
1/6

2.500
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31 × 43 

160. Jyllandsk Aloha 1/6

31 × 43  2.500

161. Vandings sæt 1/6

31 × 43  2.500

162. Vinter 1/6

31 × 43  2.500

163. Sommer 1/6

31 × 43  2.500

164. Efterår 1/6

31 × 43  2.500

165. uden titel 1/10

26 × 20  1.000

166. med titel 1/10

26 × 20  1.000
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“September 1993, CAMP 2020”

“Blomkål som tilbehør”
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TOVE
HUMMEL
Født 1939.
Uddannet på Det. Kgl. Danske Kunstakademi. Debut1961. Solgt bl.a til Statens Museum for Kunst.Kobberstikasmlingen Statens Kunstfondt. Medlem af Kunstnersamfundet. B. K. F. og K. K. S. En stor tak for de
legater jeg har modtaget igennem tiderne til stor hjælp
for mit arbejde.

80 år i år
Kære Tove Hummel
Tillykke med de 80 år hvoraf du næsten dit halve liv – 37 år – har været medlem af sammenslutningen CORNER siden 1982.
Tillykke med 65 år i kunstens tjeneste da du som 15-årig startede den kunstneriske løbebane.
Som elev på et keramisk værksted.
En klassisk uddannelse på bl.a. Kunstakademiet for de skønne kunster i Kbh. blev det til
som maler og skulptør.
I Weilbach’s kunstnerleksikoner er en lang beskrivelse af dit forløb.
En rød tråd gennem alle årene er at dit hjerte banker for Socialrealismen, en realistisk
skildring af den fysiske virkelighed over portrætter, bygningsfacader og landskaber gennemstrømmet af kærlighed til den virkelige verden.
Helt nye værker er med på udstillingen 2020, bl.a. 2 nye malerier fra Jammerbugtens kystlandskab omkring Stenbjerg.
80 år, og du er stadig trofast og aktiv omkring den årlige udstilling.
Og en god kammerat.

Anne Marie Mejlholm

Oliemalerier

173. Botanisk Have i sne, København
62 × 89

167. Fox Amphoux i sne, Provence
77 × 98

34.000

168. Nytårs Date

48 × 38

11.000

169. Blåregn i Solnedgang, Provence
66 × 81

28.000

170. Maleren Birte Ohstens hus i
Stenbjerg, Thy
59 × 81

25.600

171. Blomstrende mark

Stentøjsskulpturer (Højde,længde og dybde)
174. Ældre siddende kvinde
55 × 38 × 40 cm

42.000 unika

175. Sovende kvinde
18 × 46 × 23 cm

16.000 unika

54 × 48 14. 000

176. Siddende kvinde på blå tæppe
45 × 17× 26 cm
16.000 unika

76 × 98

177. Siddende Mand
50 × 19 × 15 cm

172. Stenbjerg landingsplads, Thy
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25.000

34.000

14.000 unika
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‘Maleren Birte Ohstens hus i Stenbjerg’
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ELISA
JENSEN
Elisa Jensen lives and works in Brooklyn, NY. She has
received awards for her work from the New York Foun
dation for the Arts, The National Academy Museum,
The American Academy of Arts and Letters and The
Revson Foundation. A selected list of her solo and two
person shows includes the Roger Smith Hotel, NY, David
& Schweitzer Contemporary, NY, John Davis G
 allery
in Hudson, NY, The Painting Center, NY, Kimmel Gallery, NYU.

Bikers and Landscape
The works shown here are sumi ink, bistre ink and watercolor on paper. The medium of ink
on heavy Rives paper allows me to get at a kind of immediacy that I feel in the landscape.
In the windswept trees, rolling hills and majestic cliffs of Mors I find energy, rhythm and
motion. My aim is to find the essence of the place in that moment of time. The same is true
of the Brooklyn bikers and skaters – energy and movement is the goal – I seek to create the
exhilarating feeling of moving through space and air.

Bistre ink on paper

Sumi ink and watercolor on paper
178. Kent Street Biker 1, 2015 (guy biker
with graffiti behind)
30 × 40

3.800

179. Kent Street Biker 2, 2015

30 × 40

3.800

180. Kent Street Biker 3, 2015

30 × 40

3.800

181. Greenpoint Biker, 2015
(girl with helmet on bike)

30 × 40

3.800

182. Brooklyn Biker, 2015
(biker with fence)

30 × 40

3.800

183. Greenpoint Biker 2, 2015
(girl with helmet on bike)

30 × 40

3.800

184. Brooklyn Skater, 2015

30 × 40

3.800
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185. Flade Hills 1, 1997 (smaller work)
40 × 50

4.100

186. Flade Hills 2, 1997 (smaller work)
40 × 50

4.100

187. Flade Hills 3, 1997 (larger work)
40 × 50

4.500

Sumi ink on paper,
188. Sønder Dråby

50 × 70

5.400

189. Flade and Limfjord

50 × 70

5.400

190. Flade Hills, 2015

50 × 70

5.500

191. Flade Cairn, 2015

50 × 70

5.500
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Kent Street Biker
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JACOB
JØRGENSEN
Født 1951.
Indehaver af J.J.Film Aps. Uddannet reklamefotograf
1970. Fotorejse jorden rundt 1972. Fotografisk medarbejder og klippeassistent hos Union Film, Milano og
filminstruktør Jørgen Roos. Vandreudstilling med stillbilleder i Danmark og Italien 1975‑77.

Billedeserien ‘Frikvarter’ er blevet til i forbindelse med en serie
film jeg har produceret i samarbejde med Dronningen.
Billederne skildrer den mere uofficielle side af Dronningen, dér
hvor hun befinder sig når hun er i sit eget skabende univers, der
ligger udenfor hendes officielle pligter og er hendes egen tid –
hendes frikvarter.

192. Frikvarter 1

160 × 30

Pris efter aftale

199. Frikvarter 8

35 × 45

Pris efter aftale

193. Frikvarter 2

35 × 45

Pris efter aftale

200. Frikvarter 9

35 × 45

Pris efter aftale

194. Frikvarter 3

35 × 45

Pris efter aftale

201. Frikvarter 10

35 × 45

Pris efter aftale

195. Frikvarter 4

35 × 45

Pris efter aftale

202. Frikvarter 11

35 × 45

Pris efter aftale

196. Frikvarter 5

35 × 45

Pris efter aftale

203. Frikvarter 12

35 × 45

Pris efter aftale

197. Frikvarter 6

35 × 45

Pris efter aftale

204. Frikvarter 13

35 × 45

Pris efter aftale

198. Frikvarter 7

35 × 45

Pris efter aftale
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“Frikvarter”. 1
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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.”

205. Vinter-Spejling g/b

140 × 30 × 25 54.000

219. Frk. Europa sk/b

206. Epitafie s /b

60 × 28 × 22

28.000

207. De glade janitsarer
g/b

220. Fuglen med fiskefoden
sk/b
17 × 8 × 7

4.000

46 × 50 × 22

27.000

208. Skade-Musikanterne
g/b

221. Pigen med hunden 14, Paris 2019
b/
21 × 13 × 9

9.000

37 × 20 × 18

18.000

209. Salome, Gøteborg 2019
t/b
34 × 10 × 10

222. Pigen med moppen 6, Paris 2019
b/
21 × 9 × 9

9.000

12.000

223. Den kærlige kat, Rom 2019
m/b
22 × 9 × 7

9.000

224. Den glade bavian, Rom 2019
m/b
25 × 6 × 7

9.000

210. Artemis og Aktæon, Gøteborg 2019
t/b
34 × 14 × 10 12.000
211. Pigerne fra Akadien
m/b

18 × 22 × 7

9.000

34 × 14 × 10

14.000

212. Undervandshaven, Paris 2019
t/b
30 × 24 × 14

225. Pigen i den kvadratiske kjole, Athen 2019
m/b
29 × 8 × 8
9.000

14.000

213. De tre danserinder, Venedig 2019
sk/b
20 × 27 × 8

226. Pigen i en kvadratisk kjole, Athen 2019
m/b
27 × 7 × 7
8.000

9.000

227. Pigen med det kvadratiske skørt,
Athen		7.500

214. Pigen ved Arsenalløven, Venedig 2019
t/b
32 × 12 × 10 12.000
215. Skadefuglen, Venedig 2019
t/b
33 × 11 × 9

11.000

216. Pigerne med geden fra Arkadien
m/b
30 × 18 × 10

14.000

217. Pigen med hunden fra Akropolis
m/b
34 × 10 × 10

12.000

218. Fuglene, Paris 2019
b/b/b

12.000
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20 × 23 × 23

b/= bronze s/= sandsten sk/=skiffer m/=
marmor t/= tegl

Salome Gøteborg 2019’ og Artemis og Aktæon
Gøteborg 2019 bronze og tegl
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PONTUS
KJERRMAN
Født 1954 i Göteborg, Sverige.
Siden 1979 bosat i Danmark. Uddannet på det Kongelige
Danske Kunstakademi 1979‑84. Lektor samme sted fra
1985‑2019.
Adskillige udstillinger og udsmykninger i og udenfor
Danmark.

Den engelske forfatter og Oxford litteraturprofessor, C.S. Lewis fortæller at mennesker har
et særligt ansvar overfor dyrene. I sine fantastiske historier om en anden verden, Narnia
som har fulgt mig hele mit liv siden jeg hørte dem læst op som barn, findes talende dyr,
kentaurer, enhjørninger men også almindelige heste, bævere, ja endda talende mus som
taler til børnene som rejser gennem tid og rum, det største af dem alle: løven Aslan har en
helt guddommelig status. I en af bøgerne er der lange dialoger mellem to talende heste som
føler et tæt tilhørsforhold til hinanden. Der findes også ikke-talende dyr, nogle gange går
man på jagt efter hjorte og andre dyr, men at dræbe et talende dyr ville være den største
forbrydelse.
Lewis taler om fire slags kærlighed, Storge – hengivenhed, Eros – den romantiske kærlighed, Filia –den tætte kærlighed man kan føle for en familiemedlem eller en meget nær
ven og den vigtigste af dem alle, den helt formålsløse Agape, som Lewis beskriver som
menneskekærlighed, den som ikke kræver nogen gengæld, Agape er i virkeligheden også
kærligheden til gud. Uden at være helt overbevist om guds eksistens har disse tanker fulgt
mig i mit liv og jeg undrer ofte om det kun er talende dyr som kan opleve det. Vores hund
løfter hovedet: Skal vi gå en tur nu …, når jeg ikke reagerer så lægger hun forsigtigt hovedet
ned mod min fod igen.
Stentøj
228. Kærligehed, venskab og leg I

233. Kærligehed, venskab og leg VI
40 cm

5.800

229. Kærligehed, venskab og leg II
40 cm

5.800

230. Kærligehed, venskab og leg III

4.800

36 cm

4.800

28 cm

4.800

33 cm

4.800

29 cm

4.800

235. Kærligehed, venskab og leg VII
40 cm

5.800

231. Kærligehed, venskab og leg IV

236. Kærligehed, venskab og leg IX
42 cm

5.800

232. Kærligehed, venskab og leg V

237. Kærligehed, venskab og leg X
31 cm

111650_Corner_2020_6k.indd 62

29 cm
234. Kærligehed, venskab og leg VII

4.800
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KIRSTEN
KLEIN
Født 1945.
Uddannet fotograf. Første udstilling om Mexico i 1969.
Udstillet i ind- og udland med fotografier af landskabets
stemninger og menneskeskabte forandringer. Medlem
BKF, Corner og Vrå. Modtaget bl.a. Bindesbøl og Thorvaldsen Medaljen. Tildelt Statens Kunstfonds livsvarige
ydelse, Palle Fogtdals Hæderslegat.
Bøger: “Øen Bag Havet” og “Der fortælles om dette sted”
begge om Mors. “Limfjorden – Stemmer og steder” med
Hans Edvard Nørregård-Nielsen, “En hymne til Ireland”.

Øjeblikke af nærhed …
Svaneke har fra min tidligste barndom haft en helt særlig plads i mit hjerte.
At bevæge sig hen over klipperne ved Hammerslet, tangen og vandet med den helt specielle duft, klippernes former og skiftende farver har givet mig en dybtliggende kærlighed
til sten og klipper. Oplevelsen ved at springe fra klippe til klippe og se den spændende
verden der gemmer sig mellem stenene er uforglemmelig, og minderne bliver levende når
jeg møder tilsvarende lokaliteter andre steder i verdenen. Minderne fra barndommen ved
at bade mellem disse klipper i morgenlyset eller på de lune eftermiddage at lægge sig på
de solvarmede klipper.
Den svundne verden i huset på kanten af byen, hvor tiden stod stille og alting synes
uforanderligt …

“Øjeblikke af nærhed” Fotografier

Pris inkl. ramme
238. Hjertetræ ved Christianshøj 42 × 60

5.400

246. Thagårds Plantage i Thy

70 × 80

12.500

247. Novemberdag ved
Bastemosen

80 × 60

9.500

80 × 100 16.500

239. September aften ved
Hammerslet

60 × 70

8.500

240. Måneaften i Svaneke

60 × 70

8.500

241. Havslidte klipper

60 × 50

6.200

248. Sommerstorm ved
Svaneke

242. Jons Kapel

80 × 60

9.500

249. Storm ved Svaneke

60 × 80

9.500

243. Ask i kløft ved Jons Kapel

60 × 70

8.500

250. Klipper ved Hammerslet

70 × 60

8.500

244. Stavehøl

60 × 50

7.200

251. Bautasten på østkysten

50 × 50

5.800

245. Sideløb til Kobbeå

80 × 60

9.500

252. Gyldenå

40 × 50

4.500
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Sommerstorm ved Svaneke
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LEIF
MADSEN
Født 1943.
Autodidakt.

Jeg går ude i naturen og maler det jeg ser.

Olie på lærred
120 × 90 27.000

258. Skvalderkål

90 × 40

9.000

254. Cikorie og Tidsler

90 × 120 27.000

259. Knopurt

50 × 40

6.500

255. Mirabel

100 × 80 20.000

260. Valmuer

50 × 40

6.500

256. Valmuer og Kløver

70 × 90

16.000

261. Snerler

50 × 40

6.500

16.000

262. Hjulkrone

50 × 40

6.500

253. Kornblomster

257. Vilde blomster
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70 × 90
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Vilde blomster
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ANNE MARIE
MEJLHOLM
Født 1941.
Cand. phil. Kunstakademiet 1973‑1982.
Gæst på Corner1987‑88, medlem siden 1989.
Solgt til bl.a. Statens Kunstfond og Københavns Kulturfond. Medlem af Kunstnersamfundet.
Modtaget Georg Jensens Sølvpris og Ole Haslunds
Kunstnerlegat.

Alkymi
Egen trykpresse i eget atelier i Kunstnerhjemmet i Gothersgade nu i 25 år.
I år er det 50 år siden jeg startede på Kunsthåndværkerskolen, og da jeg første gang kom
ned i deres grafikkælder kom jeg aldrig op igen. Jeg fik lov til uhæmmet at boltre mig med
alle de grafiske teknikker, der eksisterede dengang.
Det samme gjaldt, da jeg et par år senere kom på Kunstakademiet med GRAFISK SKOLE.
Derfra havde jeg god udsigt til malerskolerne og kammeraterne der, var selv gæsteelev hos
Richard Mortensen.
Men jeg kunne ikke løsrive mig fra magien i at have fingrene tryksværten som gjorde mig
høj.
jeg endte op med Træsnit. Selve snittearbejdet og den vidunderlige kulsorte farve, hvor jeg
stadig undersøger og prøver at trylle billeder ud af de ting, jeg omgiver mig med og indtryk
fra mine mange ophold i Ægypten og rejser til resten af verden.
Jeg vil gerne fortælle mere derom evt. hjemme i grafikkælderen i Gothersgade.

263. a-g 7 Træsnit bemalet. Skygger og spor.
Pris m. ramme 3500,00 kr. Uden ramme 3200,00 kr.
5‑10 eksemplarer af hvert tryk.
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Bemalet træsnit, udsnit. 40 × 22 SPOR
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ANITA VIOLA
NIELSEN
Født 1958.
Uddannet bl.a. fra den Grafiske Højskole. Accademia
Del’ Belle Arti, Perugia, Italien. Glyptotekets tegneskole.
Billedskolen i København og Københavns Universitet
(Kunsthistorie).
2019 Bogudgivelse og soloudstilling I/IN/A VILLA
BORGHESE. Sala 1. Rom. Italien.

Vandringen i vores indre rum er lige så virkelig som mødet med den fysiske verden.
Anita Viola Nielsens motivverden er i betydelig grad præget af sanseligt tilgængelige objekter og steder fra vores fysiske verden. Vel at mærke på overfladen. Det er karakteristisk
for Anita Viola Nielsens visuelle univers hvordan gengivelsen af den genkendelige verden
gennemsyres af kraften fra den metafysiske sfære. Erindringer, minder, fornemmelser,
drømme og følelsesliv fusioneres med gadelygter, plastvarer, parker og huse i hendes mere
eller mindre figurative malerier. Man er hele tiden på grænsen af den fysiske verden. Virkelighedens egenskaber stilles på prøve, og en foruroligende (u)balance mellem de indre
og ydre rum manifesterer sig.


Jesper Nickelsen

Akryl på lærred
264. Vandring

Akvarel
123 × 225

38.000

265. Blå og Grøn

50 × 50

266. Tid

50 × 50

267. Sne
268. Park
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269. Orologio

30 × 40

3.800

8.000

270. Tempel

40 × 30

3.800

8.000

271. Nat

30 × 40

3.800

50 × 50

8.000

272. Sporvogn i natten

30 × 40

3.800

50 × 60

9.000

273. Jeg er grøn

40 × 30

3.800
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Vandringer. Udsnit
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EGON
BJERG NIELSEN
Født 1937.
Uddannet på Det kgl. Danske kunst- akademi.Debut
på Charlottenborgs Forårsudstilling 1962. Medlem af
kunstnersamfundet.
Medlem af Corner 1990.Solgt til Statens Kunstfond Ny
Carlsberg-fondet Kbh. Kunstfond, S tatens Kunstfonds
arbejdslegat.

“Kunsten” er måske at kunne sende “lys” ind i “mørket”
måske ser du der det endnu ikke kendte.

Olie på masonit og lærred
274. Tundra
275. Rum
276. Modstand
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49 × 63

6.000

277. Optræk

52,5 × 64

6.000

278. Livets begyndelse

62 × 63

6.000

279. Tegnet

37 × 114

7.000

108 × 56

10.000

92,5 × 60,5

9.000
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Livets begyndelse
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HANNE
SEJRBO NIELSEN
Født 1950.
Udst. separat i Clausens Kunsthandel 81‑86‑90‑94 og
Palæfløjen Roskilde 2014.
Mange udstillinger med “4 med farve”. Solgt til Kobberstiksamlingen, Ny Carlsbergfonden, Holstebro,Vejle,
Malmø museum og Statens kunst fond. Ophold: blandt
andet i Rom ved Dronning Ingrids Romerske fond 1980
og 92.

Hanne Sejrbo kan den kunst i sine
akvareller at få de almindeligste ting
til at fremstå som klenodier. Et æble
en saks, en broderet dug, en vej der tager
et dansetrin under en blæsende himmel,
en plæne der samler blomsterne om sig.
Engang ved et besøg hos hende så jeg,
at stuen lignede hendes billeder.
Den var ikke overfyldt, på hylden et
par stykker gammelt legetøj af træ,
på bordet visne hybenroser, i vinduet
en pelargonie der var faldet i staver.
Og udenfor en fugl der fløj forbi.
Fra Eske K. Mathiesen: “Mathiesens kanon”
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Blomst med mønstret potte

Lavering
280. Blomst med mønstret
potte

36 × 49,5

4.200

285. Opstilling med squash

30,8 × 40,8

4.000

36 × 51

4.200

286. Jomfruhummer

29,7 × 40,6

4.000

287. Odden fugl grene

29,6 × 40,6

4.000

282. Opstilling med gul konvolut 31 × 41

4.000

288. Vintergækker

30,8 × 40,8

4.000

283. Sild

31 × 41

4.000

289. Opstilling med orange

30,9 × 41

4.000

284. Opstilling buket spejl

31 × 41

4.000

290. Vase med melon

29,7 × 40,7

4.000

281. Blomst

Akvarel
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MOGENS
NØRGÅRD
Født 1945 i Ålborg.

Fra Bøyabreen til Åmarken, Hvidovre og Brøndby Strand
Baggrunden for billederne fra Vestegnen er fotos, jeg tog på en cykeltur langs kysten fra
Åmarken til Ishøj en sommerdag sidst i juli. Det var varmt og himlen blå – i baghovedet
havde jeg miljø- og klimaproblematikken.
Jeg håber, billederne indirekte afspejler dette; men ellers åndede alt fred og idyl. Fra Greve
Strand hvor jeg bor, kan man se Avedøreværket (Ørsted) lyse op i horisonten. Nu kom jeg
tættere på bl.a. energiforsyning og miljøanlæg, som mere eller mindre danner baggrund
for en menneskeskabt natur med store rekreative kvaliteter.
Bøyabreen (Norsk gletsjer) fremstår monumental, vild og dragende og danner kontrast til
ovennævnte billeder fra cykelturen. Det dystre perspektiv er, at afsmeltningen af isen tager
fart i disse år, så breen ser sikkert ikke sådan ud længere.

Landskaber – Olie på lærred
291. Fra Åmarken

90 × 70 10.000

296. Kampesten, Hvidovre

54 × 36

5.000

292. Fra Åmarken

90 × 60 10.000

297. Landskab, Hvidovre

53 × 80

9.000

293. Kanal med ænder, Hvidovre 90 × 60 10.000

298. Hyben, Brøndby Strand

53 × 140

9.000

Olie på MDF

Olie på lærred

294. Badestrand, Hvidovre

70 × 105 14.000

295. Vej og miljøanlæg, Hvidovre 53 × 53
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299. Bøyabreen, Norge

85 × 140 18.000

6.000
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Landskab, Hvidovre

Hyben, Brøndby Strand
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LARS
RAVN
Født 1959.

Mit tredie ben på skamlen er fortsættelsen af den serie billeder jeg deltog med på Cornerudstillingen for et par år siden, hvor jeg legede med inspirationen fra mine rejser i Kina,
H.C. Andersens i Europa og Paul Klees kunst i almindelighed. Der var der én person, Claus
Kofoed der blev så begejstret for. Den serie ønskede han at mangfoldiggøre og kom med et
tilbud jeg ikke kunne afstå. Hans tilbud om at indgå i et samarbejde om en bredere formidling af disse billeder har jeg accepteret. Claus har i en årrække arbejdet med at fotografere
god kunst og printe den digitalt i virkelig god kvalitet. På den måde har flere mulighed for
at erhverve sig et godt billede – på en moderne måde – og til rimelig pris.
I år vælger vi så at inddrage disse (nye) print i Cornerudstillingen der har et naturligt
stort kunst publikum. Dem der bliver anmeldt til udstillingen er nummererede/signeret
print af billeder der ikke tidligere har været vist på Cornerudstillingen. I butikken kan der
der købes print af hele serien.
Der findes også en fin lille bog med gengivelser af den første serie af mine H. C. Andersen
fortolkninger. Dette første katalog af mine H. C. Andersen fortolkninger kan betragtes som
en skitse til en større udgivelse på Engelsk og Kinesisk – men det er et helt andet eventyr
i støbeskeen som I forhåbentlig kommer til at høre meget mere om engang i fremtiden.
Blandformer/akryl på varierende genbrugspap
300. 12 deciple

3.500

301. Adam og Eva, Xiamen

3.500

302. Slædefart i Andersens klædning

3.000

303. Den gamle By IV, Paint as you like
and die happy

2.800

304. Sæbeboblen sejrer

2.500

305. Andersen-fortolkning II, Paint as you like
and die happy
3.000
306. Kaniner leger skjul med nerveceller.
Paint as you like … 

H. C. Andersen tolkninger
Print på Papir – 40 × 50 eller 50 × 40 cm
indrammet Kr. 2.900,- u. Ramme 
Kr. 1.900
310. Timeglas		

42 × 27

311. Danskeren Andersen, eller SKYGGEN
		
42 × 29
312. Qi Na li? Hvortil? Wohin? Where to?

34 × 30

313. sigter man efter himlen, rammer
man måske trætoppen		

42 × 27

314. Scene for livets teater		

42 × 28

7.000

315. Romer porten		

42 × 29

307. Campidoglio

4.000

316. Kanin på Jacobsstigen		

30 × 42

308. Face the eye, 2018

5.000

317. Bjergkløft, A – Z		

42 × 38

309. Sovende kanin, 2018

4.000

318. Kaninforelskelse foran den Blå Pyramide
		
28 × 42
319. Looking at the back side of the Moon
		
33 × 30
320. Kælderkaninen II		
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H. C. Andersen fortolkninger 2019
Blandform / akryl på åbnede papæsker
321. a – j (10 stk) Kina indrammet ca. max. 42 × 42 – varierende priser 
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MORTEN
SKOVMAND
Født 1941.
Kunstakademiet. Statens Kunstfonds treårige legat 65.
Udsmykket Fuglsøcentret, Ebeltoft Rådhus, Ørum Aktivcenter. Salg: Ny Carlsbergfonden og Statens Kunstfond.
Arbejder i Stenvad, Sverige, Norge, Frankrig, Italien.
Tryk og variationer Gyldendal 1995, Ind i billedet 2019.
BKF, Kunstnersamfundet. Danske Grafikere.

I naturen
Stien går gennem tæt skov højt oppe på klippen. Pludselig dukker dalen op som et fatamorgana. Et syn med en å der slynger sig så langt øjet rækker – et landskab uendeligt
åbent og stort. Og stille – en tidslomme. Åen løber umærkeligt gennem engen, passerer
en birkelund, møder en sten som ikke er en sten, men en elg der rejser sig og søger ind
mod skovene …
Aftenkulden kommer med tåge der breder sig i engen og inddeler landskabet i planer,
hvor kun fyrretræets grene bryder frem som billedtegn. I det gamle Kina talte man om at
male med “flydende hvidt” – at øjet ligesom fortsætter penselskriftens bevægelse fra det
ene tegn til det næste på fladen.

Olie på lærred 2019
322. Ådal

57 × 60

15.000

326. Lys, sten, græs

70 × 100 22.000

323. Over åen ind i skovene

60 × 85

19.000

327. Kalligrafi

40 × 50

12.000

324. Mellem træerne

30 × 40

8.000

328. Tågetegn

65 × 80

16.000

325. Aften. Eng

50 × 75

14.000

329. Fatamorgana

68 × 68

16.000
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Over åen ind i skovene 60 × 85 olie på lærred 2019

Tågetegn 65 × 80 olie på lærred 2019
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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.

Oil on canvas
330. Above the river

83 × 108

12.000

333. Panda taking a bath

17 × 26

2.300

331. Twilight celebration

90 × 125

16.000

334. Thinker panda

20 × 15

5.000

332. Autumn heat

90 × 125

16.000

335. Panda in the music

46 × 17

3.600
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Autumn heat 90 × 125 cm
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BIANCA MARIA
BARMEN
Född 1960, Malmö.
Bor og arbejder i Lund-SE.
Udannelse: D K Danske Kunstakademi 1985‑92
Soloudstillinger: Tavshedens Tableaux, Kunsthallen
Brandts 2011, Lonely Boys House, Carl Eldhs ateljémuseum, Stockholm 2016.
Inkøbt af Moderna museet, Stockholm og Ny Carlsbergsfonden.

Mina skulpturala verk rör sig kring begrepp
som förlust och minne, ofta i tillståndet
mellan dröm och vaka. Det handlar om
det inre och det yttre, kanske ett Novalis
hemlighetstillstånd. En annan tid än kroppens tid, men en tid som ändå måste förstås
genom kroppen. Materialet i skulpturerna
är gips eller brons med ibland polykroma
tillägg i oljefärg.
Skulpturerna kan vara som grupperingar
med olika “temperatur” i förhållande till
konstellationer av olika element – träd, djur,
barn, arkitekturfragment och det som jag
kallar övergångformer; den amorfa övergången från en klart definierad form till en
annan. Ibland samlade på en platta som ett
slags tablå.

I verken går det förflutna in i nuet och
nuet in i det förflutna. Jag ser det som att
jag i mina skulpturer arbetar med en slags
andhämtning mellan vaka och vila och mellan elementförtätningar och mer isolerade
enheter. En berättelse anas men berättas
ordlöst.
Teckning och akvarell utgör också en
viktig del i mitt arbete både som skiss och
i sin egen rätt. Och bland mina verk i utställningen har jag valt att ta med bilden
“Planetariska förskjutningar” som visar
en ensam sjöjungfru som rör sig över en
kosmisk scen. Tystnad tycks råda samtidigt
som man kan föreställa sig ljudet av förtöjda
farkoster som gnider sig mot varandra.

336. Tvillingar, skulptur brons
H 18,13 × 18 cm

340. Meteorit, skulptur brons
H 25, 12 × 12 cm

26.250 Dkr.

341. Observatorium, skulptur gips
H 18, 20 × 26 cm, 

11.250 Dkr.

337. Sakta börjar dagen ta form
Skulptur gips, oljefärg
H 20, 25 × 30 cm

26.250 Dkr.

15.000 Dkr.

338. Spejdare vid korallhavet
skulptur gips, oijefärg
H 18, 10 × 10 cm

6.000 Dkr.

339. Vännerna, skulptur gips, oljefärg
H 18, 11 × 11 cm 

6.000 Dkr.

Akvarell m. ram
342. Planetariska förskjutninger
50 × 70

13.500 Dkr.

I samtliga priser ingår 12 % svensk
kunstnermoms
Spejare vid korallhavet
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RANDI OG
KATRINE
Født 1974 og 1976.
Bor og arbejder i København. Uddannelse Det Kgl. Danske Kunstakademi, MFA 2005. Kunst i offentlige rum.
“Vores Kunst”, udsmykning af M/F Ærøskøbing. Soloudstillinger. “Follies and Faces”, Køs og Køge by. “Mellem
Tårne”, Arken.

Vi har valgt at bringe nogle souvenirs ind på
Sophienholm, der låner sine fjer fra landstedets storhedstid. Det var dengang den
berejste Frederikke Brun, som en af de få
kvinder betrådte den Europæiske scene og
bragte kultur, poesi og musikalske toner ind
i Sophienholms saloner.
Alle tre værker berører rejsen, den langsommelige rejse til en endnu ikke kortlagt
verden;
Bag glasset i trækassen rejser formfuldendte kupler sig. Et hav af sukkende bryster,
her indfanget i brystkassen? Og under dets
toppe skimtes søkortet, der guider dig, den
rejsende, på vej.
Ved siden af står to 8 kantede trækasser, hængslede og med sirlige mønstre og
ord skrevet i havskaller. Myten går på, at
de længselsfulde sømænd lavede sådanne
kasser til deres kærester, når de havde en
stille stund til søs. Objekterne med senti-

mentale beskeder blev dog højst sansynligt
bragt hjem fra eksotiske destinationer, som
Barbados og Vestindien, hvor kvinder og
børn udførte det møjsommelige arbejde.
Hvad kunne den søfarendes udforskning
af fremmede havne og erotiske eventyr i
fjerne egne medføre og hvad bragte man
med hjem. I denne Sailors Valentine er de
sentimentale beskeder udskiftet med syfilis
og hjemve!
På gulvet ligger en Hyacinth Macaw i sin
strålende blå fjerdragt med vidt åbne øjne
og benene i vejret. Denne fugl, var tilbage
på Sophienholms storhedstid en bekostelig
og eksotisk gæst, bragt hjem til det kolde
Nord af søfarende. Nu er den blå fugl, som
en følge af menneskers raseren og hærgen
i særdeleshed blevet sjælden, ja vel næsten
uddød … Men flyver denne papegøje mon
igen?

343. Macaw skulptur

80 × 70 × 180 cm kaim maling, støbebeton, pap og resin 

95.000

344. Brystkasse objekt

40 × 40 × 11 cm træ, pap, glas og søkort 

25.000

345. Sailors Valentine objekt

44 × 88 × 8 cm træ, glas, muslingeskaller og hængsler 

45.000
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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 Ghita Thorlacius Tel. 23 10 41 65
Der foretages lodtrækning om indkøbsanvisninger blandt medlemmerne af Corners Venner,
fredag den 24. januar 2020 kl. 15.00. For at kunne deltage i lodtrækningen skal kontingentet
være indbetalt til Corners konto 2228 0216 248 813 senest mandag den 20. januar 2020,
eller ved salgsbordet inden den 24. januar 2020 kl. 14.00. Nye medlemmer, der er indmeldt,
og har betalt kontingent som anført, deltager i lodtrækningen.
Fredag den 24. januar kl. 12.30 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 samtykkeerklæring, 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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Erik K. Abrahamsen
Biirte Agger
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
Allan Andersen
Kurt Andersen
Jane Kock Andersen
Martin Steen 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
Carl Bagge
Leif Bagger-Hansen
Hanne Balstrup
Lotte Barfod
Claus Bech
Niels Bech-Bruun
Henrik Been
Troels Behr
Kirsten og Erik Bendixen
Palle Bendsen
Gitte Bengtsson
Susanne Benn
Klaus Bentin
Gitte Berger
Ole Berthelsen
Lillian Bidstrup
Gitte Biehl

Gerhard Birckner
Hans Bischoff
Kirsten Bjerre
Mette Birk Bjerregaard
Lars Blavnsfeldt
Charlotte Blinkenberg
Gudrun Boas
Leo Boddum
Olla Due Boertmann
Claus Boertmann
Janne Bohn-Willeberg
Niels Bonderup
Hideko Bondesen
Kristen Bonnen
Dorthe Bonnesen
Ilse Both
Hans E. Brandt
Poul Brasch
Jane Brasen
Peter Brask
John Bredahl
Jarl Bregninge
Sven Brodersen
Claus Broge
Klaus Bruun

Vi har forsøgt at alfabetisere lidt bedre, fx alle med samme efternavn, alfabetiseret efter fornavn. er det Ok?
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Mette Bruun
Henrik 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
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Jens Bjerregaard Christensen
Jette Christensen
Peder Christiansen
Winnie Christiansen
Kirsten Lyhne Christiansen
Niels Clasen
Annelise Clausen
Else Clausen
Jes T. Clausen
Lars Floor Clausen
Merete Cordes
Karin Dalskov
Nathalie Blicher Danielsen
Oluf Danielsen
Marianne de Leon
Niels Otto Degn
Bo Dithmar
Rodica og Marcus Donsmark
Hanne Dresler
Allan Drøschler
Niels Dueholm
Kirsten Dupont
Else Daa

Asbjørg Ebeltoft
Henrik Eigtved
Anne-Marie Lauenbach Eilersen
Majt-Britt Englund
Lars Eriksen
Poul Erlandsen
Ulla Esbensen
Kirsten Eskildsen
Kurt Essenbæk
Thomas og Hanne Ettrup
Michael Erik Fabjancic
Pernelle Fagerlund
Inger Filipsen
Eva Findsen
Hans Christian Fink
Bent Fløyel
Kirsten Foss
Marianne Frandsen
Cecilie Tegner Freddie
Jytte Fredensborg
Hanne Søndergård Frederiksen
Helge Frederiksen
Uffe Jaster Frederiksen
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Otto Frei
Janne Freitag
Jørgen Frey
Annette Friisholm
Carsten Frøkjær
Maj-Britt Fuglsang
Leif Funch
Else Gade
Niels Gadsbøll
Marianne Garbasch
Lene Garsdal
Anne-Marie Gehlshøj
Lene Heiberg Genzmer
Gils Fotografi ApS
Ole Gjøl
Flemming Gorm-Rasmussen
Per Graham
Jenny Gregersen
Aase Grundtvig
Rikke Grønfeldt
Jacob Gulstad
Ole Gaardsting
Inge-Lise Gaarn
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Vibeke Halvorsen
Ina Handgaard
Anna Marie Hansen
Anne Grethe Hjort Hansen
Anne-Lise Hansen
Bent Hansen
Bjarne Hansen
Bodil Hansen
Britt Ansbjerg Hansen
Connie Hansen
Lektor Eric Steen Hansen
Hans Hansen
Inge Bøgebjerg Hansen
Jan Kjærgaard Hansen
Jesper Brohm Hansen
Jette Worm Hansen
Knud Berg Hansen
Per Nørby Hansen
Steen Stegeager Hansen
Susanne Hansen
Torben Lynge Hansen
Ulla Hoffbeck Hansen
Jens Harboe

Preben Hartz
Tove Hassel
Simon Hauch
Anne Gethe Hee
Elisabeth Hegedus
Inger Heidemann
Advokat. Niels Ulrik Heine
Jakob Heise
Nanna Hemmel
Merete Henrichsen
Betty Henriksen
Jette Henriksen
Karen Henriksen
Steen Nordlund Henriksen
Jette Henschel
Helle Herstad
Vibeke Hertz
Jørgen Hesselfeldt
Inger-Grethe Hjortkjær
Jan Hoffmann
Jytte Holm-Larsen
Per Honoré
Søren Houmann
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Aage Huulgaard
Bodil Høeg
Doris Høegh
Anne Dorrit Hølholm
Lone Hørmann
Pernille Høxbro
Heidi Høy Dyrholm
Bjarne Haagensen
Mogens Haagensen
Bendt Jakobsen
Joan Rankenberg Jakobsen
Brdr. Jardorf A/S
Frode Jørgen Jarli
Alex Jensen
Anker Jensen
Bodil Jensen
Bodil Søgaard Jensen
Erik Martin Jensen
Geert Saaby Jensen
Hans Jørgen Lund Jensen
Inger Rugberg Jensen
Jacob P. Jensen
Jens Jensen
Jørgen Hauge Jensen
Jørgen Steen Jensen
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Karen Hølund Jensen
Karin Jensen
Maja Rongen Jensen
Niels-Henrik Jensen
Tove Jensen
Vibeke Bernhard Jensen
Yvonne Jensen
Thomas Jeppesen
Hans Pilgaard Jeremiassen
Jess Jespersen
Ingrid Johansen
Nils Langeland Johansen
Per-Olof Johansson
Jørgen Jungersted
Karsten Junker
Anne Margrethe Jønsson
Bo Jørgensen
Erik Jørgensen
Jane Jørgensen
Jørgen Jørgensen
Lotte Handgaard Jørgensen
Nanna Skovmand Kagan
Anne Marie Kappelgaard
Jesper Karlsen
Inge og Axel Kellermann

Anne Baltzer Kellermann
Lars-Frederik Kellermann
Lillian Kellermann
Jonna Kielstrøm
Anne-Grethe Kirk
Carsten Kirk
Gitte Kjellberg
Jørn H. Kjær
Bodil og Jørgen Kjærgaard
Ole Klimek
Flemming Klyver
Eva Knakkergaard
Advokat (H) Michael Knop
Ditte-Marie Dahl Knudsen
Lene Knudsen
Tine Marie Knudsen
Anders Koldby
Kristian Kongstad
Janne Kortzau
Susanne Arnskjold Kragh
Hanne Kramp
Grete Krarup
Anders Kristensen
Erling Hull Kristensen
Kirsten Kristensen
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Per-Ove Kristensen
Tina Kristensen
Kirsten Krog
Elna Krognos
Frank og Kiirsten Kruse
Ole Kræmer
S. Kudsk
Leo Pharma Kunst
Birgitte og Peder Kyst
Vibeke Køie
Hans Nordskov Larsen
Kirstine Pontoppidan Larsen
Klaus Bonde Larsen
Marianne Rhod Larsen
Åse Baltzer Larsen
Gunnar Lausten
Nini Leroul
Benedikte Lertoft
Claus Levy
Corrie Lihn
Niels Lindow
Aase Zakarias Lipschitz
Bodil Lottrup
Anne Lund
Per Lund-Hansen
Poul Lundholdt
Mogens Lundin
Anette Løndahl
Tove Løvsgren
Lars Løwe
Bodil Madsen
Bodil Rødsgaard Madsen
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Jørgen Madsen
Hans-Henrik Trærup Madsen
Kirsten Madsen
Marianne Malm
Jytte Malmos
Dorthe Marcher
Hanne Markussen
Bodil Martinsen
Karen Duus Mathiesen
Leif Michaelsen
Jane W. Michelsen
Birgit Mogensen
Hanne Molin
Torben Moltke-Leth
Helle Mors
Bodil Elisabeth Mortensen
Lisbet Mortensen
Monica Munch
Birthe Mølholm
Birger Lindberg Møller
Børge Møller
Inge Møller
Margit Maria Møller
Marianne Møller
Susanne Mølmark
Eva Narvestad
Anne Nielsen
Bitter Nielsen
Bjarne Nielsen
Bjarne Leth Nielsen
Erik Vittrup Nielsen
Flemming O. Nielsen

Frank Nielsen
Hans Jørgen Nielsen
Henning Nielsen
Inge Withen Nielsen
Jørgen Vitus Nielsen
Kelvin Nielsen
Kirsten Rabjerg Nielsen
Mogens Nielsen
Niels Axel Nielsen
Steen Rahbæk Nielsen
Svend Emil Nielsen
Kirsten Nilsson
Inger Nordell
Kamma Nordhuus
Mikael Novél
Ulla Nyemann
Eyvind Nygaard
Ghita Nørby
Nanna Johanne Nørby
Anna Hall Nørregaard
Benditte Skyhøj Olsen
Lisbeth Egebjerg Olsen
Mette Schmidt Olsen
Erik Otterstrøm
Henrik Ottsen
Inger M. Overby
Claus Overgaard
Kirsten Oxenbøll
Eva Paludan
Kirsten Parbst
Anne Dahl Pedersen
Birgit Pedersen
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Bodil og John Pedersen
Helen Susse Pedersen
Jesper Hartvig Pedersen
Kirsten Bach Pedersen
Ole Henrik Pedersen
Ove Wraae Pedersen
Anne Peronard
Hans og Anette Perrild
Carl Vang Petersen
Claus Munk Petersen
Hanne Petersen
Sten Petersen
Svenn Hove Petersen
Birgit Petersson
Kirsten Pihler
Anni Poulsen
Erik Poulsen
Helmer Elmelund Poulsen
John Poulsen
Frida Prip Thorsen
Anne Grethe Ragborg
Anne Dyhr Rahbek
Jytte Ranthe
Stig Rantsen
Sven Rask
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Connie Assentoft Rasmussen
Helga Rasmussen
Helle Nørgaard Rasmussen
Henning Brydegaard Rasmussen
Janne Rasmussen
Lone Kofoed Rasmussen
Ove Steiner Rasmussen
Peter Bilstrup Rasmussen
Bente Ravn
Lise Ravn
Jens Refsgaard
Enid Riemenschneider
Merethe Ringgård
David Ritter
Katja Hessel Ritter
Bolette Roed
Casper Roed
Karsten Roed
Henry Rossle
Birgitte Ruby
Pia Sand
Hanne Sandager
Annelise Christine Saugmann
Mette Munk Sauvr
Finn Savery

Svend-Erik Saxov
Ole Schjellerup
Ulla Schjødt-Hansen
Pernille Schmidt
Camilla Søgaard Schou-Jensen
lene Schubart
Vibeke Schulin
Helle Schultz
Kamma Schulz
Hiroko Sho
Lars Siert
Marianne Simonsen
Ulla Simonsen
Solveig Skov
Arne Skovbæk
Kirsten Skovmand
Marianne Skovmand
Niels og Linda Skovmand
Sven Skovmand
Marianne Sommer
Kåre Stattau
Sanne Steen Villadsen
Inger Marie Steenbjerg
Annette Steensen
Frede Steffens
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Hanne Stenqvist
Irene Wiis Stephensen
Susanne Stii
Bernt og Marianne Stubbe
Jørgen Stølsgård
Susanne Stølsgård
Birthe Støvring
Karina Svarrer
Gunnar Svensson
Annie Sünksen
Thomas Szathmari
Janne Sødring
Anita Søholt
Lone Søndergaard
Karen Elisabeth Sønderlev
Anne Dorte Sørensen
Jens-Christian Sørensen
Jens Ludvig Sørensen
Kai Sørensen
Kirsten Sørensen
Rasmus Nüchel Sørensen
Uffe Sørensen
Ulla Sørensen
Britta Tange

111650_Corner_2020_6k.indd 95

Grethe Tarp
Jan Thamdrup
Maiken Thamdrup
Else Thestrup
Helle Thomsen
Jette R. Thomsen
Niels Thomsen
Alice Thorlacius
Ghita Marie Dahl Thorlacius
Kristine Arnholdt Thorlacius
Lisbeth Thorlacius
Marianne Arnholdt Thorlacius
Uffe Thorlacius
Susanne Mørk Thorsen
Ole Trier
Lena Troelsen Aars
Claus Trolle
Liselotte Tvede
Anker Tvermosegaard
Lars Tversted
Trine Uldall
Marie Ussing
Ellen Varming
Doris Vejby-Sørensen

Merete T. Vendelø
Henrik Verup
Jens Peter Vildersbøll
Susanne Visbo
Jette Vogel
Gitte Vonsild
Roar Vosgerrau
Susanne Wammen
Karen Weidick
Hanne Wernberg
Henrik Wildschiødtz
Henny Wilfert
Marianne Willadsen
Ida Balslev Willert
Torben Winther Jørgensen
Kirsten Wrem
Anders Yttrup
Ruth Zarp
Lisbet Hammer Zawadzki
Dorte Øberg
Trine Irmang Østengaard
Østergaard
John Aagaard
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Smidt Administration ApS.
Kunstforeningen på Det Kongelige Bibliotek
Alm. Brand Kunst
Lærerstandens Brandforsikring/LB Forsikring
BIB-ART Kunstforening
Kunstforeningen for NKT og NOV
Kunstakademiets Kunstforening Att: Daniel Tissot Skafte
Politikens Kunstforening
Kunstforeningen ved TDC af 1976 v/ Jens Møller Thomsen
Stevns Kunstforening v/ Willy Harenberg
SIEMENS KUNSTFORENING Berit Jarmann
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