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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

Maria Bianca Barmen
Kung Oscars väg 5B
222 40 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)76‑1270481
biancamariakhonbarmen@gmail.
com
www.biancamariabarmen.se

Elisabeth Bergsøe
Barupvejen 13, Arnøje
4660 Store Heddinge
Tlf. 56 50 14 49 Mobil 26 19 88 85 
elisabethbergsoe@gmail.com
www.elisabeth‑bergsoe.dk

Linda Bjørnskov
Borgmester Christiansens Gade 35, 
3 th, 2450 København SV
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

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

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

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

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

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

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

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

Elisa Jensen
586 Humboldt Street
Brooklyn, NY 11222, USA 
elisajensen333@gmail.com
www.elisajensen.com

Jacob Jørgensen
JJ Film
Wilders Plads 9 G,1403 K.
Tlf. 26 74 32 00
jacob@jjfilm.dk

Jens-Peter Kellermann
Boyesgade 11, st. th. 1622 V.
Tlf. 33 24 20 92 Mobil 20 20 48 91
jenspeterkellermann@icloud.com

Pontus Kjerrman
Gadevangen 11, 2800 Lyngby
Tlf. 45 88 66 68 Mobil 23 41 85 07 
pontus@kjerrman.dk
www.kjerrman.dk

Kirsten Klein
Ejerslevvej 6, Sdr. Draaby
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 75 15 30
kirstenklein@mors.dk

Leif Madsen
Kragevigvej 19, 4270 Præstø
Tlf. 55 99 62 06
leifmadsen@leifmadsen.dk
www.leifmadsen.dk
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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@gmail.com
www.egonbjergnielsen.dk

Hanne Sejrbo Nielsen
Fredericiagade 82/4. th. 1310 K.
Tlf. 33 13 46 57
hanne50nielsen@gmail.com

Mogens Nørgård
Brittavej 12, 2670 Greve
Tlf. 43 60 10 09 Mobil 29 80 07 81
mognoergaard@yahoo.dk

Knud Odde
Esromgade 15, vær. 2305, 2200 N.
www.knudodde.dk

Celia Paul
Victoria Miro Mayfair
info@victoria‑miro.com

Cathie Pilkington
Marlborough Fine Art

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

Lars Ravn
Vodroffsvej 110/ 2. th. 1900 Frb.C.
Tlf. 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 72‑947 69 19
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
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
Ivan Andersen
Carit Etlars Vej 8, kld.
1814 Frederiksberg C
DK‑ Danmark
info@ivanandersen.dk

Anne Marie Ploug
Classensgade 7D
DK‑2100 Copenhagen
aloha@annemarieploug.dk
www.annemarieploug.dk

Camilla Thorup
info@camillathorup.dk

Anne Torpe
Hf. Havebyen Mozart 49
DK – 2450 Copenhagen SV
annetorpe@gmail.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 (H) Michael Knop
Pilestræde 45,5
1112 København K
Telefon: 40 63 80 63
e‑mail mk@advokatknop.dk
Bankkonto 2228 – 0216 248 813.
MobilePay 49753
CVR. 88 97 12 13

WEBREDAKTØR OG SALGSANSVARLIG
Tine Kjær
Tel. 31 14 03 77
cornerudstilling@gmail.com

CORNERS VENNER
Tine Kjær
Tel. 31 14 03 77
cornersvenner@gmail.com

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

Lars Heiberg
Mobil 26 20 03 30
larsheiberg@gmail.com

Claus Handgaard
Mobil 29 82 88 08
handgaard@gmail.com

ARBEJDSUDVALG
Lars Heiberg, Jens Bohr, Mogens Nørgård, Anita 
Viola Nielsen, Linda Bjørnskov, Claus Hand‑
gaard og Martin Askholm

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

KATALOGREDAKTION
H.C. Hansen
katalogcorner@gmail.com

KATALOGOMSLAG
Lars Heiberg

PLAKAT
Lars Heiberg og Niels Grønbech

FOTOGRAFER
Torben Åndahl, Ole Haupt, Jens Holm, Erling 
Lykke Jeppesen, Sine Nielsen, Jacob Gils, Jo‑
hanne Teglgård Olsen, Claus Barfoed, Bjørn 
Pierri Enevoldsen

PREPRESS OG TRYK
Narayana Press

Der tages forbehold for trykfejl

113327_corner_2021_6k_.indd   4113327_corner_2021_6k_.indd   4 26/11/2020   13.54.0526/11/2020   13.54.05



VELKOMMEN TIL 
CORNER 2021
IKKE ALT ER SOM DET PLEJER

Vi er glade for, at vi atter kan få lov til at 
åbne dørene på Sophienholm og vise vores 
nye værker i hovedbygningen, staldbyg‑
ningen med cobrarummet, væksthuset og 
videre gennem lindealleen ned til Norske 
Hus. Det er en stor fornøjelse at dele kun‑
sten og de mange forskelligartede rum med 
jer gæster, nye som gamle. Specielt efter et 
år hvor vi, til overflod, er blevet mindet om 
ikke at tage noget for givet.

Efter de sidste værker var afhentede, det 
sidste gulv fejet, og vi lukkede Sophien‑

holms døre bag den sidste gæst på Corner 
udstillingen 2020, har meget set anderledes 
ud end det plejer. Coronakrisen har vendt 
op og ned på mangt og meget, og i skri‑
vende stund ved vi stadig ikke under hvilke 
forhold årets udstilling bliver afviklet, men 
afviklet det bliver den. Trods uvisheden be‑
sluttede vi ret hurtigt i ledelsen at søsætte 
arbejdet med Corner 2021 og at tage den 
omstillingsparate hat på, i en virkelighed 
der ændrer sig fra uge til uge.

Internt i Corner er alt heller ikke som 
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det plejer at være. Advokat Uffe Thorlacius 
har igennem hele 41 år stået Corner last og 
brast som Corners praktiske leder. Sam‑
men med Ghita har de begge på fantastisk 
vis båret Corner frem i samarbejde med os 
kunstnere. Men i løbet af 2020 måtte vi sige 
farvel til vores arbejdsomme og hengivne 
forretningsfører, da Uffe og Ghita havde 
besluttet at give opgaven videre. Corners 
kunstnere har som ny forretningsfører valgt 
Advokat Michael Knop. Michael tager sin 
kæreste Tine Kjær med på opgaven, og hi‑
storien gentager sig på samme måde som 
Ghita og Uffe gjorde det, med et makkerpar.

Corners daglige ledelse består, ud over 

Michael Knop, af Lars Heiberg, Jens Bohr 
og Claus Handgaard, og det utrættelige ar‑
bejdsudvalg er, efter et par udskiftninger, nu 
besat af Linda Bjørnskov, Anita Viola Niel‑
sen, Mogens Nørgaard og Martin Askholm. 
Oven over alle svæver selvfølgelig general‑
forsamlingen, Kunstnersammenslutningens 
demokratiske kerne!

Corner er blevet beriget med et nyt med‑
lem, da det på årets generalforsamling blev 
besluttet at tilbyde den poetiske svenske 
billedhugger Maria Bianca Barmen med‑
lemskab. Heldigvis for os tog hun imod, så 
et stort velkommen herfra.

Vi har på årets udstilling glæden af hele 
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4 udstillende gæster. Tre kvindelige kunst‑
nere er med som gæster for første gang. An‑
ne Marie Ploug, der primært arbejder med 
grafik og maleri, hvor hun beskæftiger sig 
med det skæve, det uønskede og det forka‑
stede, som på samme tid er dragende, smukt 
og udviklende. Anne Torpe, der er udpræget 
maler og balancerer mellem det gådefulde 
og det genkendelige, eller som hun selv om‑
taler sine værker; De er velkendte fremme‑
de. Og endelig Camilla Thorup, der arbejder 
med skulpturer, som præsenterer fastfrosne 
fortællinger om basale menneskelige vilkår, 
med egne logikker og love, hvor tid, tyngde‑
kraft eller anden rationalitet ikke nødven‑

digvis råder. Fjerde gæst er et glædeligt gen‑
syn. Maleren Ivan Andersen var også gæst 
i 2019. Ivan Andersen beskæftiger sig med 
maleriets muligheder, både i dets traditio‑
nelle form og i form af udvidet maleri og of‑
test med et figurativt udgangspunkt.

De fire gæster vil være et friskt indslag på 
årets udstilling og de ligger fint i forlængelse 
af den øvelse vi er i gang med. At lægge til 
Corners mange fortolkninger af det figura‑
tive/fortællende billedsprog, der har været 
og er Corners kendetegn.

Norske Hus, ude i skoven, har sin helt 
egen historie i Corner regi. I år er ingen 
undtagelse, da vi laver en udstilling i ud‑
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stillingen under temaet GRØN. Alle de 
deltagende i årets udstilling er indbudt til 
at byde ind med værker. Materialevalg, stør‑
relser, udtryk er givet fri, det eneste krav er 
GRØN. Den grønne udstilling i Norske Hus 
falder derved i god tråd med alle de eksperi‑
menter huset har lagt gulv og vægge til i den 
tid Corner har frekventeret Sophienholm. 
Tonen blev fint slået an af Martin Richard 
Olsen med hans fantastiske og enorme mar‑
garineklokke i 2011. Må dens ånd ringe som 
en skytsengel over årets udstilling.

Sophienholm har også gennemgået in‑
terne ændringer, da de sidste år sagde far‑
vel til udstillingsleder Benedicte Bojesen 
og goddag til ny udstillingsleder Barbara 
Læssøe Stephensen. Corner glæder sig til at 
fortsætte samarbejdet med Sophienholm, til 
glæde for Corners Venners mange medlem‑
mer, Corners mange gæster og borgerne i 
Lyngby‑Taarbæk Kommune.

Tak til Sophienholm og Lyngby Tårbæk 
Kommune for at ville huse os. Tak til So‑
phienholms personale, der tager imod den 
nu mangeårige Corner‑invasion, med stor 
hjælpsomhed og tålmodighed. Tak til de 
fonde, der har støttet os og derved gjort 
det muligt at gennemføre dette års ud‑
stilling. Sluttelig en stor tak til de mange 
medlemmer i Corners Venner, der fortsat 
er en uvurderlig del af sammenslutningens 
fundament. I er med til at fastholde det, 
det hele drejer sig om: kommunikation fra 
menneske til menneske.

Med disse ord vil jeg gerne byde velkom‑
men indenfor i dette katalogs artikler, an‑
nonceringer, aforismer, anekdoter, abstrak‑
tioner og artefakter.

På ledelsens vegne
Claus Handgaard
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VELKOMMEN TIL 
ANNE MARIE PLOUG

Det er en stor glæde at kunne byde Anne Marie Ploug velkommen som gæst på Corner 2021.
Jeg har kendt til Plougs værker siden midten af 1990’erne på Det Kongelige Danske Kunstakademi, 

hvor Ploug på daværende tidspunkt var optaget af sine feministiske malerier med den handlekraftige 
mangapige. Gennem årene har jeg fulgt med i Plougs praksis som kollega, ven og i perioder som tæt 
samarbejdspartner; som for eksempel årene sammen i den kollektivistiske og feministiske gruppe 
Råberi over Hegnet.

Det forunderlige ved Plougs værker er, at de spænder så bredt. Godt nok er hun grafiker til 
yderste fingerspids, men hun maler også, skaber objekter og collager, laver flag med tekst på, støber 
i gips, arbejder med video og står for offentlige udsmykninger. Samtidig involverer hun sig også i 
kunstprojekter, der handler om at vise andre kunstneres værker, som i nonprofit‑udstillingsstedet 
Svends Bibliotek.

Der ses en legende og humoristisk tilgang til materialer og former, og der er modsætninger der 
mødes. Der er selvmodsigelser og overraskelser. Som beskuer bliver jeg visuelt forført. Der afprøves, 
og der eksperimenteres i Plougs atelier.

Udtrykket i værkerne er gang på gang til forhandling. Tag et blik på Plougs grafik: Værkerne 
bevæger sig blandt andet fra sort/hvide fotorealistiske værker med skovens træer og blade blandet 
med abstrakte sorte former til grafiske værker, som er helt abstrakte og meget stoflige, ofte udført i 
fysisk store formater fra gulv til loft.

Endvidere ses i grafikken et andet spor af træsnit udført i et mere figurativt forenklet sprog i en 
stil, der nærmest kan beskrives som både naivistisk og som popart. Disse træsnit er enten trykt med 
falmende pastelfarver eller i farvestrålende nuancer med meget sort. Her ses der et par runde øjne 
som i værket “Unordic State” (2018), der ser direkte frem, og et par læber, som enten er lukkede 
eller let åbne fra “Studio Wall” (2018).

Træsnittet “Unordic State” er desuden et eksempel på, hvordan Ploug tilfører materialet et nyt 
greb, som skaber et helhedsudtryk, da bagsiden bliver en del af det samlede udtryk, fordi træsnittet 
er trykt på både forsiden og på bagsiden.

I flere af Plougs værker arbejder hun med visuel poesi. Der er ord – som i flagene eller i værkernes 
kraftfulde titler – der får værket til at stritte; som fx et fint træsnit med bladguld med titlen “Kunst‑
nernes røvhul”. Her er det hele – den rene æstetiske nydelse sammenblandet med populærkulturen.

Linda Bjørnskov

Unordic State.
Træsnit, tryk på for og 
bagside.
30 × 42 cm håndrevet, 
220 g Somerset.
Edition 11, 2018.
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Mikro Makro No. 17.
Gips relief i 22 dele. Jern relief, Århus Universitet 2019. Fotograf: Gert Skærlund.

Studio Wall.
Træsnit, tusch, collage og linoleumstryk.
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VELKOMMEN TIL 
CAMILLA THORUP

To personer
Da jeg så skulpturen, To personer, første gang, blev jeg slynget 10 år tilbage i tiden. Det er 
ikke fordi Camilla Thorups keramiske figurer formmæssigt klynger sig til en bestemt tids‑
periode, som en popsang der transporterer en til et bestemt årti. De er nærmere tidsløse i 
deres fremtoning. Det var nærmere en resonans af en bestemt fornemmelse. En fornem‑
melsen af at have ændret betydning.

Jeg må hellere forklare nærmere.
To personer består af to figurer, hvoraf den største til dels skjuler sig ved at løfte den min‑
dre figur op foran sig. Sådan står jeg næsten også en dag, hvor jeg nyligt er blevet far for 
første gang. Sønnen Anton hænger på mit bryst i en bæresele. Ikke ind imod mig men ud 
mod verden, vi ser det samme. Vi er ankommet til familiefest i Thy, der er mange gæster. 
Man hilser på alle i Thy, med et obligatorisk håndtryk. Imens jeg går rundt og giver hånd 
og troligt præsenterer mig og Anton med vores navne, går det op for mig at jeg er blevet 
usynlig. Der er ingen der ser mig, for jeg er gemt. Jeg er her kun for at bære Anton frem. 
Det er skræmmende og livsbekræftende på samme tid.

Senere læser jeg at Camilla Thorup har været optaget af victorianske fotografier af små‑
børn, der er fotograferet på skødet af deres mødre. Da fotografiet krævede en lang lukketid, 
skulle børnene posere i samme stilling i flere minutter for at fotografiet blev skarpt. Mødrene 
kunne fastholde børnene under eksponeringen, men blev selv skjult under et stykke stof, 
så kun børnene blev foreviget.

Skulpturen handler ikke om mig … i hvert fald ikke før jeg kommer og møder den, og 
ser noget, jeg godt vidste i forvejen for første gang.

Thorup skriver selv om menneskefigurerne, der med deres åbne udtryk samt deres fysiske 
relation, nærmest er blevet en kunstnerisk signatur. “Det er fastfrosne fortællinger om basale 

menneskelige vilkår, med egne logikker og love, hvor tid, 
tyngdekraft eller anden rationalitet ikke nødvendigvis 
råder. Gennem en kontrolleret enkelthed håber jeg at 
opløse tid, sted køn og identitet så figurerne står åbne 
for beskueren. De handler om balanceakt, modsætninger 
og rummet mellem figurerne.

Figurerne er lavet af stentøjsler med charmotte. Char‑
motte er små korn af brændt ler, så figurerne får en ru 
grov overflade. Inden brænding er figurerne bemalet 
med begitning, en indfarvet flydende ler. Begitningen 
bibeholder lerets matte natur og lader lerets farve og 
charmottens ujævnhed skinne igennem. Sådan fremstår 
figurerne med en råhed, der står i kontrast til materia‑
lets indbyggede skrøbelighed. Samtidig giver den ru og 
grove overflade med chamotte en kontrast til den meget 
stramme form. Camilla Thorup er helt bevidst om sine 
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virkemidler og tillægger materialets fysiske kvaliteter nogle særlige muligheder. Målet er 
at kunne kommunikere udover formen.

Kunstner kollegaen Erik Steffensen betoner fint denne kommunikation, “Figurerne i 
skulpturerne kan noget, men de gør sig ikke til, de prøver ikke at overbevise ved andet end 
deres tilstedeværelse i rummet. De er uden at være anonyme noget så sjældent som ind‑
advendte mastodonter, lidt groteske og generte.” “… Man må ikke lade sig narre af denne 
enkelhed. Den er en styrke. Både skulpturen og rummet har Thorup på denne måde fået i 
tale. Og døren åbner indad. Ind mod hjertet og menneskeligheden.”

Det er en stor glæde at kunne byde Camilla Thorup velkommen som gæst på Corner i 
år, sammen med hendes stilfærdige men insisterende skulpturer … skræmmende og livs‑
bekræftende.

Claus Handgaard
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VELKOMMEN TIL 
ANNE TORPE

I Anne Torpes værker balanceres det gådefulde med det genkendelige. – Som en slags symboler fra 
et på een gang familiært og eksotisk billedsprog vandrer ornamenter og fabeldyr fra værk til værk, 
fra figur til flade, bærende på deres egen hemmelighedsfulde historier. De ansporer os til at trænge 
ind i værket, men holder os hen på overfladen. De er velkendte fremmede. Skriver kunsthistoriker 
Louise Steiwer i bogen “Familiar strangers” udgivet 2020 i forbindelse med Anne Torpes udstilling 
af samme navn.

Hvad enten Anne Torpes billeder er malet på pap eller på lærred, er helt enkle eller mere kom‑
plekse og sammensatte, fornemmer man en underliggende historie, som ofte yderligere understøttes/ 
udvides af titlerne.

De tre værker, jeg beskriver, er alle Collageagtige og skabt på og af pap fra papkasser, som enten 
er foldet ud i deres helhed eller skåret/revet til – eller fundet som fragmenter. Brugen af pap giver 
billederne en helt særlig karakter – på samme tid rå og forfinet. Farven er tit lagt på, så pappet skin‑
ner igennem på fladerne og langs konturlinjerne. Hak og foldepræg i pappet lever med i – og bliver 
en del af kompositionen.

“Rebellen”, med den trodsige dromedar, der ikke vil lystre længere og hvis ben begynder at leve 
deres eget liv, er et eksempel på hvor effektivt Anne Torpe kan bruge de pålimede papstykker i 
forbindelse med farve og stilskift – og skabe en balance og psykologisk dynamik i kompositionen. 
Bemærk hvor vidunderligt det umalede papstykke skubber sig ind over dromedarens pukkel.

“Sammensværgelsen” er et kompliceret og hemmeligshedsfuldt værk. Titlen indbyder til fortolk‑
ninger. Venstre side domineres af en kvindeprofil, hvis øje effektfuldt kommer til syne gennem et 
cirkelformet hul i et pålimet papstykke. Over hende en flyvende fugl, og en høneagtig fugl med et 

Bitter Stolthed. Rebellen.
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Sammensværgelsen.

“Bitter stolthed” er bygget op med forgrund: krukke med kaktus og to kvinder, der overlapper 
mellemgrundens gullige “bakker” hvide sø/ slette, og baggrundens grønne bjerge og ubemalede pap; 
men billedfladen betones samtidig ved forskellige greb: eksempelvis forbinder det umalede pap under 
kvindebusten, hvor ansigtet raffineret bliver forbundet med kroppen via en spinkel blå konturteg‑
ning, og det pålimede afrundede papstykke (som omtrent har samme form, som bølgepapstykket i 
“Sammensværgelsen”) ved siden af sig med “paphimlen”. Det afrevne bølgepap ved kaktussen spil‑
ler med i den forbindelse, samtidig med, det giver stofligt liv og energi til billedet. Under krukken 
dukker et kvindeansigt op, skåret af lige under øjnene, som kigger op, og kvindebusten skifter farve 
ved linjen, hvor baggrunden begynder.

Man finder en fortællelyst, en kompositorisk fantasi, en stoflig variation og en koloristisk forfinelse 
i Anne Torpes mangeartede værker, som uden tvivl vil berige årets Cornerudstilling. Velkommen.

Mogens Nørgård

menneskelignende øje (med en rød pupil). Og videre til en løjerlig kvinde i hel figur, som kommer 
gående ud mod een med to stramt svøbte babyer i armene, og derefter ned til højre hjørne, hvor et 
sort hoved uden ansigtstræk dukker op. Endvidere er der forneden i midten tilføjet et mystisk, men 
i billedet betydningsfuldt stykke bølgepap udklippet som en buet rejst form, der ligesom skyder sig 
ind i billedet med sine påmalede sorte linjer, der følger formen rundt. Et mytologisk, okult tegn?‑ 
eller bare en form og struktur, billedet har brug for. Jeg tror på begge dele.

Alt det, der remses op gør ikke, at billedet forekommer usammenhængende. Tværtimod, det vir‑
ker fast komponeret i forhold til de linjer og det omrids, der fremkommer ved, at en papæske eller 
lignende bliver foldet ud. Der er trukket en ret linje diagonalt fra kvindeprofilens (en sårbar kvinde, 
som sammensværgelsen måske retter sig mod) nakke bag om den gående kvinde op til midten af 
højre side. Endvidere danner formerne et ornament, som sammen med farvernes nedtoning i mol 
og deres fordeling, således at identiske farver danner et korresponderende mønster på fladen.
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KUNSTEN EFTER KOSUTH
REFLEKSIONER OVER FIGURATIVE OG NARRATIVE 
ASPEKTER I SAMTIDSKUNSTEN

I slutningen af 1950´erne mener enkelte 
kunstnere, at de nyder den (tvivlsomme …?) 
ære at fremstille de sidste malerier af betyd‑
ning. Det kan da også være svært at se, hvor 
man skal bevæge den formalistiske under‑
søgelse af maleriet hen efter Yves Kleins mo‑
nokrome og andres ligeledes tingsliggjorte, 
monokrome billeder, f.eks. Piero Manzonis 
eksponering af den ubemalede flade.

Kleins og Manzonis bestræbelser er 
en fortsættelse af begivenheder indenfor 
kunsten i det 20. århundredes begyndelse, 
hvor Aleksandr Rodchenko præsenterer det 
monokrome maleri, og Marcel Duchamp 
introducerer sine såkaldte readymades, der 
som udgangspunt er karakteriseret ved at 
være uberørte eller næsten ubearbejdede 
hverdagsobjekter, hvoraf pissoirkummen 
Fountain fra 1917 nok er den bedst kendte. 
Begge udtryk stiller sig umiddelbart i op‑
position til det figurative, fortællende ma‑
leri, der længe havde været under angreb, 
hvilket sådan set er nemt at forstå, når man 
tænker på, hvor længe maleri og især figu‑
rativt, narrativt og ikke mindst konformt, 
akademisk maleri (og skulptur) på dette 
tidspunkt havde været identisk med begre‑
bet kunst. Forudsætningerne for det mono‑
krome maleris og readymadens tilblivelse 
er dog væsensforskellige. Det monokrome 
maleri kan betragtes som en foreløbig kul‑
mination på den abstraktionsproces, billed‑
dannelsen underkastes fra den tidlige mo‑
dernisme, medens readymaden opstår som 
en konsekvens af Duchamps utilfredshed 
med maleriets begrænsning. I lighed med 
den filmiske animation kan mediet ikke 
“gribe” virkeligheden, men kun illudere 
den. Begge udtryk er altså en kritik af kun‑

sten som repræsentation, men readymaden 
er samtidig et forsøg på at komme så tæt 
på virkeligheden som muligt og at rumme 
centrale emner i kunstnerens samtid (mas‑
seproduktion, f.eks.).

Om Marcel Duchamps og readymadens 
betydning skriver den amerikanske kon‑
cept‑kunstner Joseph Kosuth: “Med den 
selvstændige readymade ændrede kunsten 
fokus … fra at være et spørgsmål om mor‑
fologi til at være et spørgsmål om funk‑
tion. Dette skift – altså fra “fremtræden” 
til “ide”, konception – var begyndelsen til 
den “moderne” kunst og begyndelsen til 
“koncept”‑kunst. Al kunst (efter Duchamp) 
er konceptuel (af væsen), fordi kunst kun 
eksisterer som idé.”1 Ifølge Kosuth består 
kunstens værdi i i hvor høj grad et værk, 
som han erstatter med betegnelsen “propo‑
sition”, lægger til diskussionen og erkendel‑
sen af “kunstens væsen”, som er at definere 
sig selv ved at “lægge til”. Omsat i praksis: 
“Hvis Pollock er vigtig, så er det, fordi han 
malede på et løst lærred, anbragt horison‑
talt på på gulvet. Hvad der ikke er vigtigt 
er, at han siden anbragte disse dryppende 
ting i blændrammer og hængte dem op på 
væggen.”2

Det er svært at være uenig med Kosuth, 
men lige så svært at overse, at han ignore‑
rer, at Duchamps readymades, der ganske 
vist er blottet for sanselighed, kommenterer 
emner indenfor billedkunsten, f.eks. rum, 
bevægelse, udstrækning, vandkunst – lige‑
som han overser, at adskillige readymades 
er ide‑baserede, tredimensionelle materia‑
liseringer af disse emner. Målet var ikke at 
nedlægge kunsten, men at problematisere 
kunst‑begrebet ved at filtre kunst og vir‑
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kelighed sammen. Og dog var Duchamp 
i en lang periode mere concept‑kunstner 
end nogen anden. Det lykkedes ham – i 
det mindste i årtier – at ophøre med at lave 
kunst for i stedet at spille skak, som han 
var eminent til. Igennem 20 år arbejdede 
han samtidig i hemmelighed på eet værk, 
nemlig Given: 1. The Waterfall / 2. The Illu-
minating Gas, 1966, der består i en gammel 
trædør med et hul, hvorigennem man kan 
kigge ind i et tableau bestående af en nøgen 
kvindekrop (fremstillet af griseskind, fordi 
det bedst illuderede menneskehud) placeret 
i et landskab, en rislende bæk og en evigt 
brændende flamme. Udgangspunktet var 
måske nok at gøre op med det figurative og 
narrative i maleriet, men det er samme sted 
han ender – i en tredimensionel udgave, der 
udfolder sig i tid, vel at mærke.

Duchamp foregriber således kunsten 
i “det udvidede felt” (altså feltet udenfor 
maleriet) i 1960´erne, f.eks. happening, 
installation, body art, concept, minimal 
art og land art, der alle problematiserer 
kunsten som repræsentation, ja i yderste 
konsekvens tilstæber helt at operere uden 
objekt. Happening, installation og body art 
rummer dog talrige henvisninger til maleri, 
ja konkrete bemalinger; minimal art er ble‑
vet betragtet som tredimensionelle gengi-
velser af maleri og selv de meget forskellige 
forgreninger af concept art arbejder med 
genkendelse – at man kan identificere f.eks. 
en stol, et arkivskab, skrivemaskine‑tekst; 
endelig kortlægger, dokumenterer og kom‑
menterer land art de helt store fortællinger 
om socialitet, kultur vs. natur, globalitet og 
(tidlig) økologisk bevidsthed. På trods af de 
kunstneriske intentioner, og selvom det er 
inferiørt i forhold til den gængse forståelse 
af diverse kategorier, er det vigtigt at pege 
på ligheden mellem “det figurative”, altså 
 “visuelt genkendelige” (motiv), og “det 
identificerbare” (objekt) på tværs af disse; 
at pege på kunstens associative og allegori‑
ske karakter, fordi den rummer muligheden 
for at opleve den organiske sammenhæng 

mellem diverse kategorier, og endnu vig‑
tigere: ikke (nødvendigvis) at se disse som 
modsætninger.

Om kunsten efter concept‑kunsten giver 
Benjamin H.D. Buchloh i 1989 udtryk for 
følgende frygt: … that the Enlightenment 
triumph of Conceptual Art – its transfor‑
mation of audiences and distribution, its 
abolition of object status and commodity 
form – would most of all only be short‑
lived, almost immediately giving way to 
the return of the ghostlike reapparitions 
of (prematurely?) displaced painterly and 
sculptural paradigms of the past. So that 
the specular regime, which Conceptual 
Art claimed to have upset, would soon be 
reinstated with renewed vigor. Which is of 
course what happened.”3 Buchloh langer 
her ud efter de såkaldte “vilde malere”. 
Udfaldet kan dog lige så vel være rettet 
mod medlemmer af den ny‑konceptuelle 
“Pictures‑generation”, der ligeledes domi‑
nerer kunsten i 80´erne.

Begge tendenser lader sig blandt andet 
karakterisere ved begreberne “den noma‑
diske position”, som Achille Bonita Oliva 
introducerer i 1980 om den kunstneriske 
praksis, der betegner det at “lystvandre” i 
kunsthistorien,4 og bevidst appropriation. 
Kunstens “væsen” bliver således, at imitere 
og simulere, f.eks “nyt maleri” og “vildt 
maleri”, hvilket det oftest ikke var, men 
“ekspressivt staffeli‑maleri”, der ikke lagde 
skjul på, at både udtryk og selve generati‑
ons‑betegnelsen simulerede og imiterede, 
f.eks. “les fauves”. Det kanoniske eksempel 
på “Pictures‑generationens” appropriation 
er Sherrie Levines affotograferinger af ni af 
den amerikanske fotograf Walker Evans´ 
fotografier fra 1936 After Walker Evans, 
1981 – altså repræsentationer af repræ‑
sentationer; en art readymades i 2. potens. 
Fotografierne viser ikke “virkelighed” eller 
“realisme”, men er simulakra – og det kan 
være noget svært at se, hvor man kan be‑
væge det figurative og fortællende hen efter 
denne repræsentations‑udlægning.
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At sige noget generelt om samtidskun‑
sten er svært, fordi dét, der kendetegner 
den, er mangfoldighed, hvilket længe har 
været oplevelsen. En del af mangfoldighe‑
den er den institution, der omgiver kun‑
sten. Ligesom antallet af kunstnere er højere 
end nogensinde, er antallet af interessenter: 
studerende, forskere, teoretikere, kritikere, 
formidlere, tidsskrifter, forlag, gallerier, 
kunsthaller, biennaler, museer, museums‑
gængere, museumsansatte, kuratorer, auk‑
tioner, specialister i transport og forsikring, 
samlere, investeringsrådgivere, m.fl. Og alle 
har en mening. Selv medlemmer af kunst‑
nerstanden.

Det 20. århundredes eksperimenterende 
kunst er samtidskunstens værktøjskasse, og 

den er åben på vid gab. Med mangfoldig‑
hed sigtes der ikke blot til stilistisk mang‑
foldighed, og at f.eks. naturalisme, surrea‑
lisme, abstraktion, non figuration, pop art, 
super‑realisme, florerer samtidig, men til 
det forhold, at masser af kunstnere i dag ar‑
bejder med mange andre udtryk end maleri: 
happening, installation, video, fotografi, 
tegning. Hertil kommer at mange arbejder 
multimedialt. For hovedparten begrænser 
det multimediale sig dog til en forsigtig og 
velkendt vekslen mellem et primært udtryk, 
f.eks (og alt overvejende) maleri, tegning og 
grafik i nævnte rækkefølge, mens en mere 
åben vekslen mellem forskellige andre ka‑
tegorier, feks. happening, video og stillfoto, 
kan iagttages hos en mindre gruppe. Endelig 

After Walker Evans: 4, 1981;  
fotografi. 
Metropolitan Museum of Art, 
New York
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arbejder enkelte intermedialt, interaktivt og 
relationelt, d.v.s. uden begrænsninger med 
forskellige kategorier og på tværs af kunst‑
arter: billedkunst, musik, teater, litteratur 
– nogen gange oven i købet i f.eks. stedsspe‑
cifikke installationer/udstillinger, som kun 
lader sig opleve een gang, og som, hvis de 
overhovedet lader sig rekonstruere delvis, 
eller det lader sig gøre at udskille enkelte 
elementer, efterlader disse som souvenirs.

Følger man den tyske kunstteoretiker og 
filosof Juliane Rebentisch, er samtidskun‑
sten karakteriseret ved hybride og interme‑
diale værker, altså multimediale værker, der 
opererer på tværs af kunstneriske genrer.5 
Disse værker er (derfor) vidt forskellige, og 
alle karaktereriseret ved æstetisk mangfor‑
dighed – grænseløshed og uafsluttethed.6 
Rebentisch definerer som Umberto Eco 
værk‑typen som “åben”, fordi den i sin uaf‑
grænsethed ikke lader sig be‑ eller uverskue 
i sin helhed.7 Oplevelsen af værket kan f.eks. 
fordre, at beskueren fysisk bevæger sig og 
sit blik rundt i værket, der således ikke blot 
inddrager beskueren, men opstår proces‑
suelt og i dialog med beskueren. Det er 
(også) beskueren, der former værket og da 
denne proces kan variere, bliver oplevelse 
og fortolkning følgelig subjektiv. “… med 
de eksplicit åbne kunstværker træder be‑
vidstheden om den fortolkende subjektivi‑
tets konstituerende funktion for værkernes 
væren eftertrykkeligt ind I værkerne selv. 
Den bliver et formprincip.”8

Samtidskunstens bidrag til kunsten lig‑
ger altså i kunstnerens og beskuerens frie 
navigeren i det udvidede felt og i anven‑
delsen af kunstens og beskuerens samlede 
erfaringer, og her trækkes der derfor na‑
turligvis også på Bonita Olivas definition 
af den nomadiske position, men den er 
omdefineret – fra at omhandle stillån og 
hovedløs flakken indenfor enkelte værk‑
katogier, navnlig maleriet – til at omfatte 
bevidst udvælgelse og samtidig anvendelse 
af mangfoldige udtryk og kategorier, f.eks. 
staffeli‑maleri, bemalede vægge, tegning, 

collage, foto, video, stopmotion‑film, tekst, 
tekstil, hverdagsobjekter, tekst og lyd. I det 
hybride, intermediale værk ophæves mod-
sætninger, som diverse kategorier eventuelt 
måtte være forbundet med.9 Dette har alt i alt 
ifølge Juliane Rebentisch siden 1960´erne 
indsat et paradigme‑skifte i forhold til for‑
ståelsen af værk‑begrebet.10

Dét der også og ikke mindst kendeteg‑
ner vor tids kunst, på tværs af alle visuelle, 
kunstneriske udtryk, hvilket den i høj grad 
deler med tidligere tiders, er, at de fleste 
kunstnere arbejder figurativt og narrativt, 
dvs. med genkendelige motiver, identifi‑
cerbare elementer og koder – og langt de 
fleste med maleri, men det kendetegner 
også arbejdet i det hybride, intermediale 
felt. Intet nyt under solen, tænker man, og 
kunsthistorien er da også i højere grad end 
nogensinde blevet en del af kunstnerens 
empiri, men man lader sig også inspirere 
af alt muligt andet – herunder, som Juliane 
Rebentisch påpeger, af andre kunstneriske 
udtryk, f.eks. musik, der længe har funge‑
ret som inspiration for værker og optrådt 
som som motiv i billedkunsten, sandsyn‑
ligvis p.g.a. af genrens umiddelbare fysiske 
og relationelle indvirkning, således også 
i dag (Sangere, musikere, instrumenter, 
tekster). Lydinstalltionen er også af ældre 
dato, men indenfor de sidste par årtier 
har musikken også optrådt som konkret 
element (lyd, covers, dj‑udstyr) i hybride 
udtryk. Hertil kommer, at flere kunstnere 
har fungeret som DJ´s i deres egne udstil‑
linger/installationer. Koncerter spiller lige‑
des en stor rolle indenfor den alternative 
zine‑ og fanzinkultur, hvor der fremstilles 
plakter, grafik, bøger og hæfter med vilde 
“striber”. I zine‑miljøet er samarbejder i 
øvrigt almindelige (én skriver tekster, én 
regner, én rentegner, én farvelægger). Man 
arbejder desuden på tværs af landegrænser 
og trykker og udgiver hinandens og andres 
værker (af f.eks. børn og andre amatører) – 
iøvrigt oftest uden at man kan identificere 
de enkelte bidragydere, med mindre man 
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kender deres udtryk. Lidt ligesom i graffiti‑
kulturen, hvor man arbejder i et “crew”, der 
alle tagger det samme navn. Disse måder at 
operere på, ser jeg som en del af eller paral‑
lelle bestræbelser til arbejdet i og med det 
hybride, intermediale felt.

Summa summarum: “Det figurative” og 
“det narrative” har skiftet karakter. Blikket er 
rettet mod verden (udenfor det finkulturelle, 
kunstakademiske felt) og beskueren instal‑
leret i centrum for narrationen, og det er 

godt, for selvom det er den eneste udvej, er 
det garantien for, at kunsten fortsat varierer 
og forskyder sig og fremstiller nye visuelle 
udtryk. Studiet af virkeligheden er kunstens 
grundlæggende drivkraft, men her er det 
nok værd at huske, at en ikke uvæsentlig del 
af de indtryk, der møder mennesket i dag, 
opleves via sociale medier. Vores verden er 
blevet global, mener vi, eller måske snarere 
uendelig, grænseløs i det virtuelle rum. Det 
er derfor ikke så underligt, at alle emner – 
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vigtige og komplet ligegyldige, aktuelle og 
anakronistiske – i dag kan findes i kunsten. 
Der er frit valg på alle hylder: religion og 
politik, klima og energi, seksualitet, nettet 
og sociale medier, undertrykkelse og lighed, 
fodbold og vandmeloner, massekonsum og 
teknologi, institutionskritik og kunstpolitik, 
køn og identitet, feminisme, forurening og 
bæredygtighed, mode og populærkultur, et‑
nicitet og minoriteter, terrorisme, flygtninge 
og epedimier, branding og markedsføring, 
post‑kolonialisme, globalitet og det lokale, 
fællesskab og ensomhed. Selv naturen fin‑
der af og til vej – og når den gør det, er det 
naturligvis i en distancerende intermedial, 
højteknologisk, men hypersanselig udgave, 
som det f.eks. er tilfældet med Olafur Elias‑
sons vandfald.

Efter Kosuth har det været svært, for ikke 
at sige umuligt, at forholde sig naivt til det 
at fremstille og percipere kunst, og det har 
stået klart, at kunst‑begrebet ikke lader sig 
definere endegyldigt, men er subjektivt og 
handler om personlig investering. Det er 
for så vidt erkendelser, man allerede kan 
udlede af Duchamps oeuvre, men kunsten 
har det, som sagt, med at gentage sig – med 
variation og forskydning.

Søren Houmann, mag.art.
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om de sidste 50 års hybride, intermediale kunst. 
Overs. fra “Theorien der Gegenwartskunst zur 
Einführung”, Junius Verlag, Hamburg 2015

6. Op.cit., s. 95‑97.
7. Værk‑betegnelsen “åben” anvendes i opposition til 

Clement Greenbergs berømte og udbredte defini‑
tion af det modernistiske værk‑begreb, som han 
definerer som det særligt karaktistiske ved et gi‑
vent visuelt udtryk. For maleriets vedkommende 
er dette fladen, som malere efter Greenbergs op‑
fattelse derfor skal undersøge og betone. Denne 
udfoldelse af værk‑begrebet er “medie‑specifik” 
og omtales af Rebentisch som “massiv” og “luk‑
ket”. Se Rebentisch, s. 24‑25, 43 og 89‑90

8. Op.cit., s. 25
9. Op.cit., s. 102
10. Op.cit., s. 18 

 Waterfall,1998, 11th Biennale of Sydney, 1998. 
Photo: Olafur Eliasson

113327_corner_2021_6k_.indd   21113327_corner_2021_6k_.indd   21 26/11/2020   13.54.0926/11/2020   13.54.09



OM MIN FAR 
TONG WANG

Jeg kommer fra en mindre by Chaoyang i Nordkina. I foråret boede jeg på grund af Coronaen, 
isoleret i flere måneder med min far Wang Yuegeng som nu er 87 år. Vi talte meget med hinanden 
og han fortalte om sin opvækst. Mange historier havde jeg hørt tidligere, men andre havde jeg ikke 
hørt før. Jeg håber at kunne få samlet hans fortællinger i en bog.

Vi talte om dengang jeg var 5 år og sad foran på fars cykel, min bror sad bagved, lige udenfor 
Xinhua boghandel midt i Chaoyang, så vi på afstand en stor menneskemængde, i midten stod en 
tynd mand som alle råbte af. Aller højest råbte en høj kraftig mand. Dette var under kulturrevolutio‑
nen hvor samfundet var opdelt i mange fraktioner som bekæmpede hinanden og alle grupperinger 
mente at de fortolkede formand Maos tanker på den korrekte måde, så det var ikke ualmindeligt 
med den her slags scener rundt omkring i byen. Min far som er en meget retfærdig mand trak cyklen 
ind i menneskemængden og spurgte hvordan de kunne behandle en ensom mand på den måde. 
Nu vendte alle sig anklagende mod min far. Den arme stakkel trak sig væk fra gruppen. Den store 
kraftige mand var rasende, han pegede mod min fars ansigt og råbte: “Ved du hvem han er? Ved du 
hvad han gjorde? hvordan vover du at forsvare ham? “.

Fars svar druknede i de andres råb. Min bror og jeg havde aldrig set en så hård og skræmmende 
scene, og vi begyndte begge at græde af skræk.

Min bror og jeg på fars cykel. 
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Min far jager ulve væk. 

Til sidst sagde en kvinde: “Slip ham, 
lad være med at skræmme de stakkels 
børn”! Far flygtede væk med os. 

40 år senere mødte min far den kraf‑
tige mand, næsten samme sted som den‑
gang. Manden gik der med sin kone. Far 
kunne ikke lade være med at gå frem og 
spørge ham: Kan du huske mig, jeg kom 
med mine to sønner og du råbte af mig 
så de begyndte at græde. Han så meget 
bange ud da han hørte dette, men hans 
kone sagde til min far: Du skal ikke tage 
dig af min mand, han er så dum og grov, 
og han blev brugt af de forskellige grup‑
peringer til at lave ballade. Min far sagde 
at det var ikke fordi han ville anklage 
nogen, han ville bare fortælle at det i dag 
gik så godt for hans to sønner, dem som 
dengang blev så bange.

Min far voksede op i Qiaojiazhangzi, 
en landsby cirka 200 km nord for 
 Chaoyang, som ligger i provinsen Indre 
Mongoliet; smukt landskab, store bjerge, 
kraftfuld natur, varme somre, meget 
koldt om vinteren. Han boede i et tempel 
med sin far, min farfar, som var en dygtig 
apoteker, men som var uheldig og mi‑
stede alt og var tvunget at flytte ind i en 
af byens små templer. Som barn havde 
min far til opgave at passe på alle landsbyens får, som betaling kunne han hver aften spise hos de 
forskellige familier der ejede fårene. Om morgenen gik han med fårene op i bjergene, og om aftenen 
tog han fårene tilbage til landsbyen. Han havde meget dårligt tøj, jakkens bomuldsforing stak ud af 
huller på albuerne, han havde huller på knæ og i bukserne. Før han var 16, havde han ingen rigtige 
vintersko, han måtte nøjes med tynde kinesiske stofsko. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvordan min far 
overhovedet overlevede. Hvad han fortalte svarer virkelig til de historier, man plejer at høre om livet 
for enkle mennesker i det “gamle samfund”. Da min far passede får, bragte han tør mad med, da han 
blev tørstig drak han vand fra en nærliggende flod, om vinteren tyggede han på isterninger. Når han 
var glad, stod han på toppen af bjerget og sang højt.

En dag fulgte to ulve efter min far og prøvede at få fat i fårene. Far fortalte mig, at da han stod 
foran de to ulve og så dem ind i deres øjne, følte han ikke den mindste frygt. Han løb frem og viftede 
med en lille pisk og jagtede de to ulve. Ulvene var heller ikke bange, de løb mod min far. På denne 
måde jagtede de hinanden rundt og rundt, og når en af ulvene kunne komme forbi min far, løb den 
mod fåreflokken, og på et øjeblik bed den et af fårene i halen, og formåede at rive maven op på det. 
Min far var ikke bange, men styrtede hen mod de to ulve, der stod og bed fåret. Det lykkedes ham 
at rive det døde dyr fra ulvene, der til sidst trak sig tilbage og vandrede væk langs kløften.
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NORSKEHUSET  
GRØN

græsgrøn
olivengrøn

spinatgrøn
knaldgrøn

bleggrøn
skriggrøn

vårgrøn
dybgrøn

vissen- 
grøn

æblegrøn / 
irgrøn

En formiddag i september ringer Jens 
Bohr fra Corner. “Corner har den tanke 
at benytte Norskehuset til et fælles pro‑
jekt baseret på farven grøn, kan du skrive 
noget til kataloget om grøn”. Jeg fik frem‑
mumlet et definitivt nej, jeg interesserer 
mig overhovedet ikke for grøn eller noget 
i den retning, men spurgte mærkeligt nok 
til en deadline. På min gåtur til værkste‑
det – hvorfor spørger de mig – det må 
være “Grauballeman” et stort helt grønt 
billede som var det eneste jeg viste på 
Corner i 2018. Det hænger i dag på Moes‑
gård museum.

Grøn er en banal farve et juletræ uden 
pynt. På værkstedet så jeg i et vindue 
grønt helt ud til karmen med små blå 
huller til himlen. Tæt på vinduet er der 
et stort træ hvis tynde grene dansede 
blidt i vinden, jeg havde ikke set det på 
den måde før. Det træ gjorde nar ad mig. 
Selvfølgelig var det ikke træet, det var mit 
syn og den telefonopringning, hjemme 
igen ringede jeg til Jens og tog i mod 
opfordringen, synet gemmer jeg til et høj‑
format.

Grøn kaldes den farvefornemmelse der 
skyldes lys inden for bølgelængdeområ‑
det 5000‑5400, og er den farve det men‑
neskelige øje er mest følsom for, i følge 
leksikon.

Jeg husker den matgrønne farve på væg‑
gene i Valdemarsgade skole i Aarhus, der 
har nok været gode psykologiske begrun‑

delser for valget, men cellerne i de gamle 
statsfængsler var lyserøde. Nogle meget 
lysegrønne næsten hvide er fremragende 
i sydvendte stuer med sol. Nogle mørkere 
nuancer egner sig som baggrund for for‑
dybelse og koncentration, skriveunderlag 
og billardfilt.

En lysende grøn trykker speederen i 
bund om natten på landevejene.

Hvis jeg skal svare hurtigt på hvilke ma‑
lere jeg forbinder med grøn er det Dela‑
croix og Tolderen. Delacroix, romantik‑
kens fyrtårn som Napoleon og Beethoven. 
Måske det første led i farvens frigørelse 
fra tegningen. Hans brug og tanker om 
farven har inspireret malere i generatio‑
ner. I sin yderlighed Seurat der arbejdede 
med et system hvormed man kunne 
frembringe et kunstværk, balance mellem 
præcise modsætninger i en anonym poin‑
telistisk stil. Han var Marcel Duchamps 
yndlingskunstner.

Tilbage til Delacroix. Jesus på Genesa‑
ret Sø et “lille” maleri 60 × 73 cm fra 1854 
koloritten er dramatisk, ikke mindst i det 
grønne oprørte hav der fylder det meste af 
billedet. Jesus hviler rolig med sin glorie 
i forstavnen, mens hans disciple og kom‑
mende apostle klamrer sig til hvad de kan 
få fat i, en voldsom dramatisk scene, men 
det er det grønne hav jeg husker.

En af det moderne maleris pionerer, Tol‑
deren Rousseau, som aldrig har været 
tolder, med sine grønne urskove orange 
appelsiner og aben i regnvejr.
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Der er selvfølgelig Vincent, men han er li‑
gesom nogle af bjergene i Tour de France 
uden for kategori. Den eneste grund til at 
han ikke forlængst er blevet helgenkåret af 
Paven er at han ikke var katolik og begik 
selvmord.

Bacons grønne hyler (træk en gaffel 
med spidsen nedad i en porcelænstal‑
lerken) det samme gør hans motiver, det 
hele hænger sammen.

Man kunne fylde adskillige museumssale 
med dansk maleri hvor grøn spiller en 
afgørende rolle. Der er adskillige interes‑
sante malere imellem, hvilket ikke kun 
skyldes farven, lige fra kølige grønne i 
Giersings fynske landeveje til Willumsens 
skrigende aftensuppe.

Landskabsmaleriet åbnede vejen for 
en mere abstrakt kunst, landskab og den 
grønne farve forsvandt stille og roligt og 
ses sjældent i nyere udstillinger. Måske er 
grøn gammeldags som naturen.

Corners plakat og logo er grøn og fra den‑
gang Corner var ung. Det er på grund af 
alderen et fremragende logo på linie med 
etiketten på grøn tuborg.

Henning Christiansens grønne øre.
Peter Pan og Kermit.

Problemet med grøn er at den er blevet 
hot den er blevet in, ikke farven grøn, 
men ordet grøn, alt kan ikke blive grønt 
nok, grøn tænkning, grøn energi, Den 
grønne omstilling o.s.v. Grøn er blevet 
signal, grøn afløser rød i det politiske, el‑
ler det blandes. I farvernes verden kan det 
frembringe en ubehagelig brun farve.

Muhameds flag var grønt, og en vigtig 
del af muslimske staters flag.

Grøn sniger sig ind på hylderne i su‑
permarkederne, selv om den ikke kan slå 
rød gul og sort som blikfang for ugens 
tilbud. I Matas er den lys kølig og sval 
grænsende til turkis.

Det er efterår nu, grøn skifter til gylden i 
Tolderens pariseralle’er.

MG okt. 2020
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LØRDAG D. 6. FEBRUAR 2021 KL. 15

AFLYST på grund af Corona

KONCERTER 
PÅ CORNER
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SOPHIENHOLM SLOT. LORDAG D. 16.01.2021 KL. 16:30
LIVE I HAVESTUEN

 HAUNTEDHORNSAnd the
HOLA GHOST

AFLYST på grund af Corona
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AFLYST på grund af Corona
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NYT OM DEN KLASSISKE MUSIK  
I CORNER

Corner må med disse ord tage afsked med bratschisten Per Nørby Hansen, som døde 11. 
april 2020. Det er et stort tab for os, et farvel til en fornem musiker, og et farvel til et langt 
og frugtbart samarbejde om de klassiske koncerter i Corner.

Per Nørby Hansen var i en menneskealder fast tilknyttet DR Symfoniorkestret. Han 
medvirkede for første gang i en Corner koncert i 1977, med værker af Mozart og Kuhlau. 
Siden har vi glædet os over adskillige musikalske oplevelser med hans medvirken og pro‑
gramtilrettelæggelser.

Corner var en af de første kunstnersammenslutninger, der inddrog musikken i udstil‑
lingerne. Allerede i 1932 og de følgende år opstilledes et PH‑flygel i lokalerne og der blev 
afholdt mindre, improviserede musikalske arrangementer under udstillingen.

Drivkræfter i de første år var Corners medstifter Holger Kapel, Johan Bentzon og Lavard 
Friisholm. Senere trådte Herman D. Koppel til. Han fortæller selv, at en side ved “brugs‑
musikken” var at få musikken ud af koncertsalene.

Koncertprogrammet var dengang og er fortsat helt og holdent sammensat af musikerne; 
men parløb mellem billedkunst og musik giver inspiration til begge parter og gode udveks‑
linger af tanker om kunst i alle genrer.

Det er derfor en glæde for os nu at kunne byde velkommen til bratschisten Charlotte 
Poulsen Kragh, som har indvilliget i sammen med skiftende ensembler at videreføre tradi‑
tionen med klassiske kammermusikkoncerter.

Fra 2018 har Charlotte Poulsen Kragh deltaget i koncerterne på Corner. Charlotte Poul‑
sen Kragh var som barn med på Corner udstillingerne: hun er datter af pianisten Elisabeth 
Kragh og Per Nørby Hansen. Som ni‑årig begyndte hun at modtage spilleundervisning. 
Efter diplomeksamen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København fik hun sti‑
pendiat ved Skandinavisk Forening i Rom til at studere hos professor Alfonso Ghedin. Her 
lærte hun det italienske repertoire at kende dybere, specielt den italienske strygertradition, 
i forlængelse af “bel canto”.

Charlotte Poulsen Kragh konkurrerede sig i 1991 ind i Copenhagen Phil, hvor hun i dag 
fortsat er engageret. Hun lægger op til med Corner koncerterne at fortsætte det klassiske 
repertoire – dog med et tvist. Hun vil gerne inddrage nyere musik i tilrettelæggelsen af 
koncerterne og dermed bygge videre på sin fars samarbejde med Corner.

Vi glæder os til de kommende musikalske oplevelser!

Corner
Jens‑Peter Kellermann
Lene Rasmussen
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MARTIN 
ASKHOLM

Født 1967.

Jeg tror at det for mange har været et anderledes år end de forventede.
Det har måske være præget at frustration, afbrudte rutiner og isolation. Det giver tid til 

selvrefleksion, og det er nok ikke lige godt for alle.
Til gengæld kunne det tænkes at jeg så har haft oceaner af tid til at male de landskaber 

som jeg bedyrede fremkomsten af sidste år … men atter en gang må jeg skuffe!
Indholdet begyndte at skride i en anden retning allerede sidste år. Der lavede jeg bl.a. 4 

små kobbertryk af 4 kokke, inspireret af min ældste søn Robert, som var i lære som netop 
kok. Der var også flere dyr med sidste år, en hund, en rotte og abe. Den tangent er jeg så 
fortsat ud af med pølser, is og flere dyr, figurer fra Mario Kart og hvad jeg nu ellers har 
beskæftiget mig med. Men jeg lover …til næste år …Så bliver det landskaber.

Træsnit
1. Crack Sausage, o plag 10. 28 × 35 1.200

2. Chocolate Sausage with Goo,  
oplag 8. 28 × 35 1.200

3. Broken Dreams, oplag 15. 28 × 35 1.200

4. Glazed Buttholes, oplag 11. 28 × 35 1.200

5. Thunderbolt, oplag 5. 30 × 30 1.100

Linoleumstryk
6. Free Bear Hugs, oplag 11. 35 × 28 1.200

7. Unlucky Elephant. oplag 11. 28 × 35 1.200

Kobbertryk
8. The Drunken Flamingo Bar. Closed. 

håndkoloreret oplag 7. 28 × 35 2.500

Zinktryk
9. Toad, (Red), håndkoloreret oplag 3. 

  21 × 30 1.100

10. Toad, (Blue), håndkoloreret oplag 3. 
  21 × 30 1.100

11. Toad, (Green), håndkoloreret oplag 3. 
  21 × 30 1.100

12. King Boo, (Orange), håndkoloreret oplag 3. 
  21 × 30 1.100

13. King Boo, (Blue), håndkoloreret oplag 3. 
  21 × 30 1.100

14. King Boo, (Pink), håndkoloreret oplag 3. 
  21 × 30 1.100

Tegning/akavarel på papir.
15. a – t: Titler ved værker. 20 × 29 

   pr. stk. 2.500

Free bear hugs.
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LINDA 
BJØRNSKOV

Færdiguddannet fra Det Kongelige Danske Kunstaka‑
demi, 2006.

Maleriserien Løsrevne forvrængninger bevæger sig fra et skrig af chok til hverdagens hyg‑
gelige morgener med mågernes skræppen, som blandes med larmen fra metrobyggeriet 
ved Mozarts Plads.
Serien består af otte ekspressive koloristiske malerier, hvor flere af malerierne er malet på 
genbrugstræ, og en del af malerierne er samtidig udført på ovale eller cirkelformede formater.
Løsrevne forvrængninger er fragmenter af sensommerhede, høj teenage‑musik, trafikulykke 
og en nat fuld af rædsel, ligesom serien også viser brudstykker af hjemløs kærlighed, og at 
være pårørende til psykisk sårbarhed – en sårbarhed der forvrænger virkeligheden.

Løsrevne forvrængninger
Olie på lærred
16. Ung mand på båre 200 × 76 22.000

17. Den rædselsfulde nat 119 × 110 14.000

18. Skyklapper 120 × 138 18.000

19. Fornægtelse 60 × 48 6.000

Olie på træbrædder
20. Morgener på Mozarts Plads,  

oval form 87 × 60 8.000

21. Høj musik til naboen banker 41 × 59 6.000

22. Opbrud, cirkel form 110 × 110 13.000

23. Uden titel, halvmåne form 80 × 110 10.000
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Ung mand på båre.
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JENS 
BOHR

Født 1952.

34 år – Halvdelen af mit liv har jeg levet her ved Gabet – indsejlingen /udsejlingen til 
Odense fjord. Tilmed har det sidste år været meget koncentreret her – delvist medført af 
diverse begrænsende bevægelsesmønstre som vi alle har været underlagt. Tiden har ligesom 
stået stille i måneder og gjort rummet større – himlen har været klar og renset – ligesom 
kalenderen – en slags pusterum.

Vandet er her lige udenfor døren
min lille Norske træjolle

skibene passerer
fuglene

24. Blind vej 65 × 50 3.700

25. Rødt skib over mark 65 × 50 3.700

26. Leap Heart 50 × 65 3.700

27. Built for future 50 × 65 3.700

28. Lille sejlskib 50 × 65 3.700

29. Edderfugle Gabet 30 × 40 2.500

30. Hejre i Søen 40 × 30 2.500

31. Venten ved Bagsværd sø 30 × 40 2.500

32. Venteposition 40 × 30 2.700

33. Dreng og fugl 40 × 30 2.800

34. Ørnefjer på Linderum 40 × 30 2.800

35. Åkandeblade 40 × 30 2.700

36. Romersk fugl med blade 30 × 40 2.250

37. Romersk gylden fugl 30 × 40 2.250

38. Romersk påfugl 40 × 30 2.250

TRÆSNIT
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Blind vej.
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kunstnerens sind og hans temperament og 
hans egent liv. Han ser og sanser – men 
indtrykkene smelter sammen med kunst‑
nerens 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 uud‑
tømmeligt motiv. Det er fra billede til bil‑
lede 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 vel‑
lykkede 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.

Født 24.12.1946.

Uddannet på Kunstakademiet 1968‑75.
Medlem af BKF og Kunstnersamfundet.
Omtalt i bøgerne: Weilbachs Kunstnerleksikon og Fogt‑
dals Kunstleksikon.Seneste udstilling 2020 i “Ågalleriet” 
Frederiksværk og Omegens Kunstforening.

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 landska‑
bet og længslen efter det, end de tilstræber 
den topografisk korrekte gengivelse.

Per Baagøe kender sit motiv, det er ble‑
vet 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 

PER 
BAAGØE
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Olie på lærred og blændramme
39. Pålandsvind 65 × 90 15.000

40. Sne på stranden og i klitterne 40 × 50 6.000

41. Skrænter ved Klint 40 × 50 6.000

42. Kornmarker ved Havet 40 × 50 6.000

43. Kornmakker ved Bakkedrag 40 × 50 6.000

44. Pløjemakker ved havet 30 × 40 5.000

Skrænter ved Klint.

45. Skyer over pløjemark 30 × 40 5.000

46. Pløjemark ved skovbryn 30 × 40 5.000

47. Marine 1 30 × 40 5.000

48. Marine 2 30 × 40 5.000

49. Marine 3 30 × 40 5.000

50. Marine 4 30 × 40 5.000
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Født 1947.

Akryl på lærred
51. Kongetegn I. 73 × 92 19.500

52. Kongetegn II. 73 × 92 19.500

53. Kongetegn III. 73 × 92 19.500

54. Kongetegn IV. 73 × 92 19.500

55. Kongetegn V. 92 × 73 19.500

KONGETEGN
Tigerstriber er som menneskelige fingeraftryk. Hver af dem er unikke, ikke to tigre har det 
samme mønster af striber.

Striberne i hovedet er med til at give tigeren en maskekarakter. De danner et mønster, 
der oftest er symmetrisk opbygget. Dens pande har en tegning, der ligner det kinesiske 
tegn 王, som betyder “konge”.

TIGERENS KNURHÅR
En tigers knurhår har evnen til at kunne sanse bestemte fysiske påvirkninger. De tillader 
tigre at føle ting lige foran deres ansigt.

Knurhår er så følsomme, at de endda kan føle en lille ændring i luften eller vinden om‑
kring sig. Det kan være en vigtig information for en tiger, at få en fornemmelse af et dyr, 
der løber forbi. Med andre ord, de hjælper tigeren med at jage i mørke.

TIGEREN SER DIG, MEGET FØR END DU SER DEN.
Alle der har været i tæt kontakt med en tiger, ved hvor vigtigt det er at holde øjenkontakt 
med dyret. På den måde ved den, at du er klar over at den er der, og tøver med at angribe.

Tigre foretrækker at overrumple sit bytte, og derfor venter den helst med at jage til det er 
mørkt. Nattesynet for tigre er seks gange bedre end hos mennesker. Det giver dem mulighed 
for at opdage byttets bevægelse om natten.

UFFE 
CHRISTOFFERSEN
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Kongetegn V.
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Født 1978.

Goldsmiths Fine Art, 2010.

MIA NELLE 
DRØSCHLER

Jeg tegner

Jeg maler

Jeg skriver

Jeg performer

Jeg installerer

Jeg er

Udskydelse.  
Min største frygt er at stå i vejen for mig selv.

Blæk på papir, indrammet.
56. Udskydelse. Min største frygt  

er at stå i vejen for mig selv 40 × 30 5.000

57. Jeg er tunge 70 × 100 16.500

58. Nu vokser jeg ind i himlen,  
men rammer loftet 70 × 100 16.500

59. Netop som jeg taber alt,  
finder jeg 70 × 100 16.500

113327_corner_2021_6k_.indd   40113327_corner_2021_6k_.indd   40 26/11/2020   13.54.1826/11/2020   13.54.18



113327_corner_2021_6k_.indd   41113327_corner_2021_6k_.indd   41 26/11/2020   13.54.1826/11/2020   13.54.18



DANIEL 
ENKAOUA

Born on 24 July 1962 in Meaux, France.

Daniel Enkaoua’s still‑life paintings reveal a fascinating duality. They suggest a non‑hierar‑
chical ontology. The object receives the same gaze and treatment as the “background,” the 
kind of attention a person “entering the frame” would have received. Throughout the history 
of Western thought there have been several attempts to think the world from a non‑human 
perspective, most famously in Martin Heidegger’s philosophy. His ontology lacks subject/
object relations. It is the opposite of the Cartesian cogito: a recognition of sorts that exists 
independently and separately from the world of things.

However, it is obvious that the paintings were painted by a human being. Someone occupied 
the subjective position. He perhaps tried to be a pure, innocent eye. Surprisingly, these still‑ 
life paintings are full of the quivering flecks of purple and pink light, a Lacanian anxiety 
of the gaze, of the self‑conscious object. Hence, it can be said that it is not that nothing 
in Enkaoua’s world is subjective. On the contrary, nothing is an object: the inanimate is 
saturated with the vitality of the gaze.

 Jonathan Hirschfeld

Oil on canvas
60. Les grandes blettes, 2017 

  81 × 116 186.055 Dkr

61. Natan en capuche vu de prés 
  50 × 40 126.517 Dkr

62. Aure en violet au sol 15,5 × 40 59.538 Dkr

63. les deux choux violets enlacés 
  13,5 × 18 48.375 Dkr
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Les grandes blettes, 2017.
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ALBA S. 
ENSTRÖM

Født 1960.

Uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi 
1985‑1992.

“Some people think or expect that you should make
the same kinds of art forever because it creates a
convenient narrative.
I want my work to embody my inherent contradictions.”

Olie på lærred
64. Côte d´azur 43 × 207 38.500

65. Zeus at Alvargården Øland 147 × 94 35.000

66. The gardener´s wife 138 × 100 35.000

67. Parisian love affair 143 × 108 36.000

68. Girl with yellow lilies 139 × 95 32.000

69. Woman with a cat 111 × 106 28.500

Olie/akryl/tusch på lærred
70. The beach lady 144 × 91 32.000

71. Cat in flower bed 106 × 87 25.000

72. Family 150 × 157 48.500

73. Be yourself! 145 × 115 36.000

Kiki Smith (1954)
West German‑ born American artist
whose work has addressed the themes
of sex, birth and regeneration.
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Family.
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MOGENS 
GISSEL

Født 1941.

Debut K.E. 1964.
Eckersbergmedaljen 2003.

Sommeren 2020

Udenfor er det sommer, azurblå himmel med små skyer, i forgrunden rødbrun container 
mange nuancer plus grøn og grå, på bakken op mod skoven en idyl med solceller og udestue, 
i nogle belysninger kunne det indlede en krimi om træet i stormen der ikke vil slippe sine 
æbler, på samme bakke er der to villaer i dansk skønvirke stil, det er som i Østrig, tæt på et 
stort træ der styrer sig selv kun åen hindrer det i at nå mit vindue, tilsidst en parkeringsplads.

Indenfor i værkstedet maler jeg med sort.

Farvernes dronning.

Olie på lærred
74. sort rød 2020 90 × 120 25.000

75. sort gul 2020 90 × 120 25.000

76. sort blå grøn 2020 150 × 120 40.000
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CLAUS 
HANDGAARD

Født 1969.

Last Supper
Et måltid er en portion mad som spises inden 
for et afgrænset tidsrum.

Nadver er et gammelt ord for aftensmåltid: 
Det engelske ord, supper, tilføjer mere specifikt; 
et let eller uformelt aftensmåltid.

Et måltid er et meget fint billede på et liv.
Når man betitler sine billeder “Last Supper” 

slår man jo unægtelig en tone an. Jeg har bevidst undgået den bestemte term. Det handler om et 
hvilket som helst måltid, her og nu. Tiden der går. Memento mori, husk du skal dø, som en hel gren 
af stilleben fylder med skrællede citroner, væltede glas og visnende blomster.

Mine børn deltager på nogle af billederne, de er yngre end mig, måltidet er ældre. I midten, mel‑
lem før og nu, sidder jeg og tager billeder med min smartphone.

Kameraet i en sådan lommecomputer, tilbyder muligheden for at lave et panorama. Et bredt 
udsyn, bredere end synsfeltet. Et udsyn der kræver en bevægelse og derfor en udstrækning af tid. 
I telefonen er det bare fototeknik, som gør det muligt at tage flere billeder og lægge dem sammen 
side ved side så det til sidst er et billede.

Et panorama er et meget fint billede på et liv.
Denne tekst skal supplere et udvalg af tegninger og malerier. Det er bare mig der sparker støv op. 

Støv som jeg kan projektere mine billeder op på.
Men nu skal vi drikke!
Nu er tiden hvor vi skal danse uden forbehold på jorden.

Maleri på MDF
77. Last Supper 60 × 210 25.500

78. Salt & peber 60 × 50 10.500

79. Skt. Bernard 57 × 40 9.200

80. Torn 40 × 30 6.500

81. Blåbærdreng 40 × 30 6.500

82. Blåbærdreng 40 × 30 6.500

83. Panorama 20 × 40 5.500

84. Regnbue 30 × 20 4.500

85. Gul 30 × 20 4.500

Maleri på finer
86. Memento mori 60 × 50 10.500

87. Skt. Bernard 40 × 30 6.500

88. Panorama 20 × 40 5.500

89. salt & peber 30 × 20 4.500

Tegning/akvarel/indrammet
90. Last Supper H1 40 × 140 9.100

91. Last Supper H4 40 × 140 9.100

92. Kunstnerens søn 30 × 42 4.300

93. Koldskål M 40 × 15 3.300

94. Koldskål B 40 × 15 3.300

95. Last Supper 12 30 × 21 3.100

96. Last Supper 15 30 × 21 3.100

97. Memento mori 15 × 21 2.100
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Last Supper 15.
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BENTE 
HANSEN

97. BH:  25 Krukker. Priser vedføjet.

Født 1943.

Keramiker siden 1960.
Bor og arbejder i Rådvad.

KRUKKER I FARVER PÅ PIEDESTAL
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MERETE 
HANSEN

Født 1940.

Det Kgl. Danske Akademi 1958‑63. KE 1958‑60. Char‑
lottenborg 1960‑71. Gæst Grønningen 1962. Gammel 
Strand 1965. Udført Mælkegavl. Separatudstilling i 
Kunsthallen i Købmagergade og i 2004‑05 retrospek‑
tiv separatudstilling på Kastrupgård, Skive Museum og 
Brundlund Slot i Aabenraa. Medlem af Kunstnersam‑
fundet og BKF og Corner.

Olie på lærred.
98. Maleri 150 × 75 25.000

99. Maleri 100 × 100 25.000

100. Maleri 100 × 100 25.000

I anledning af at Merete fyldte 80 den 23. juni 2020, sendte Mogens Nørgård hende føl‑
gende hilsen:

Du har gennem mange år beriget udstillingen med dine personlige, kraftfulde – stilistisk 
og koloristisk markante – billeder.

Med deres rige stoflighed og stærke farver – lysende aktiveret af den sorte. Motiverne – 
først og fremmest stilleben og havnen i Rødvig – lever rytmisk på billedfladen, som betones 
og fastholdes i den maleriske proces.

Tak for din mangeårige indsats i arbejdsudvalget.

Tak for altid at have været en dejlig og trofast kollega.

På Corner’s vegne
Mogens Nørgaard

101. Maleri 80 × 100 20.000

102. Maleri 75 × 75 14.000

103. Maleri 50 × 50 10.000

104. Maleri 50 × 50 10.000
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OLE PRIP 
HANSEN

Født 1946 i Aabenraa.

1968‑74 Det Kongelige Danske Kunstakademi. Repræ‑
senteret på Kastrupgårdsamlingen, Trapholt Kunstmu‑
seum, Tistrupsamlingen, Vejle Kunstmuseum, Tønder 
Kunstmuseum, Kunstmuseet Brundlund Slot, Arbejder‑
museet, Skovgaard Museet i Viborg.

I østen stiger solen op, Den kommer fra den favre kyst.
den spreder guld på sky, hvor paradiset lå;
går over hav og bjergetop, den bringer lys og liv og lyst
går over land og by. til store og til små
 
 B. S. Ingemann 1837

Oliemaleri
105. 2 roser, kniv i æble – ved  

billede af Dybbøl Mølle 82 × 70 5.500

106. Hellig Peder – Bornholm 82 × 70 5.500

107. Et sted i skoven – 1 60 × 50 4.500

108. Et sted i skoven – 2 60 × 50 4.500

109. Ved et hegn 60 × 50 4.500

110. “Ve æ lajgaf” 34 × 50 3.000

111. Et sted i Tøndermarsken 34 × 50 3.000

112. Fra Michael Anchers  
barndomsjord 34 × 50 3.000

113. Kongeåen ved Grestedbro 34 × 50 3.000
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2 roser, kniv i æble – ved billede af Dybbøl.
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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, Kunstnersam‑
fundet. Solgt til Statens Kunstfond, Carlsberg fonden. 
Legat fra Statens Kunstfond, Henry Herup, Foreningen 
for dansk kunst. Ebba Celinders, Leo Kærgaard prisen.

Olie på plade
114. Stort bordmaleri med  

gult gitter 122 × 164 27.000

115. Køkkenbordmaleri med  
et æg 122 × 122 20.000

116. Bordmaleri med brun  
B-flaske 47 × 61 7.000

Akryl på plade
117. Rød B-flaske 61 × 81 10.000

En grøn kop kaffe på blåternet dug.
I køleskabet ligger en gul peberfrugt og stærk blød ost.
Jeg går ind ved siden af og maler videre.

118. Bordmaleri med lille  
espressokande 61 × 61 8.000

119. Bordmaleri med blå  
B-flaske 38 × 50 6.000

120. Opstilling uden pensel 38 × 50 6.000

Akryl på lærred
121. Bordmaleri med gul  

zeppeliner 80 × 80 11.000

122. Maleri uden tepotte 40 × 50 6.5000
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LARS 
HEIBERG

Født 1969.

Stille liv

Motiverne har det fællesskab, at de omhandler nips og genstande fra dagligdagen Et Snap‑
shot fra private rum. Porcelæns dyr, fra Bing & Grøndahl, er sluppet løs i en anden og ny 
virkelighed. Der opstår en forskydning af tid og rum, i et iscenesat univers.

Digital Tegning.
123. Stilleben Memento mori 1/5 50 × 70 4.500

124. Porcelænshunde 1/5 50 × 70 4.500

125. Natur 1/5 50 × 70 4.500

126. Companions 1/5 50 × 70 4.500

127. Frokost i det grønne 1/5 50 × 70 4.500

128. Athene 1/10 20 × 26 1.000

129. Campbells Tomato 1/10 20 × 26 1.000
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Frokost i det grønne 1/5.
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TOVE 
HUMMEL

Født 1939.

Uddannet på Det. Kgl. Danske Kunstakademi. De‑
but1961. Solgt bl.a til Statens Museum for Kunst.Kob‑
berstikasmlingen Statens Kunstfondt. Medlem af Kunst‑
nersamfundet. B. K. F. og K. K. S. En stor tak for de 
legater jeg har modtaget igennem tiderne til stor hjælp 
for mit arbejde.

‘Brudstykker Fra Et Kaotisk År 2020’.

I en verden der er præget af ulighed, er vi udfordret af store klimaforandringer.
Kloden brænder medens den frygtelige pandemi Covid 19 hærger jordens befolkning med 
død og ødelagte livsbetingelser.
Klima krisen skyldes stor kapitalens mangeårige grådighed med indhug i
naturens ressourcer. Tørke, krig og flygtningestrømme følger.
I verdens storbyer demonstrerer unge mennesker for at redde deres og fremtidige genera‑
tioners overlevelse.
Jeg er dybt påvirket af det der sker i verden omkring mig og det genspejler sig i mine
malerier, skulpturer og tegninger.

Tove Hummel

Akvareller.
130. Fox Amphoux’s huse i Toscansk  

landskab 30 × 40 11.000

131. Udsyn fra Fox Amphoux 19 × 26 7.800

132. Louise sidder model 47 × 38 9.600

133. Barry sidder model 47 × 38 9.800

134. Vandmølle fra Ellested F.M. 53 × 42 12.000

135. Fra Anne Gretes hus, med Cezanne’s  
bjerg i baggrunden. 30 × 24 7.600

136. Forårs klar til sejlads.  
Svaneke 46 × 37 9.200

137. Blå kande med  
Rhododendrom 50 × 38 10.000

138. Solnedgang over Fox  
Amphoux 38 × 40 8.600

139. Kvinde står model i Atlier 53 × 40 7.800

Stentøjs skulpturer,’ Unika.’ Højde, bred, dyb.
140. Liva 42 × 29 × 24 20.000

141. Jackson 41 × 30 × 22 20.000

142. Sirid 33 × 40 × 20 20.000

143. Hvilende kvinde på blå tæppe (har brændt 
lappet revne.) 23 × 40 × 24  
 spec. 10.000

144. Med hånd under kind 26 × 35 × 20 12.000

145. Kvinde ved bord med  
knæ på stol 49 × 16 × 26 16.800

146. Mand i foster  
stilling 25 × 11 × 12 15.000
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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 Fou‑
ndation 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 Gallery 
in Hudson, NY, The Painting Center, NY, Kimmel Gal‑
lery, NYU.

Everyday Miracles
When the Covid 19 pandemic hit New York the city closed down, almost overnight. The 
order to stay indoors was issued, and even daily walks or runs seemed risky. Going to the 
market was frightening, as we suspected every apple, pepper and loaf of bread to be covered 
with the virus. At night the city was quiet. In the morning ambulance sirens echoed down the 
otherwise empty streets, telling the tale of just how desperate someone else’s night had been.

But even as the outside world became menacing, home took on a new meaning, our place 
of safety, our shelter, our fortress became the sole focus of our lives. I moved my studio into 
my Brooklyn townhouse and began to paint small works from my window, looking into my 
backyard. As the weather improved I painted my family members as they sat in the garden, 
and later I ventured out to a quiet little park that is near our house. How complete, and 
deep, and jewel‑like our little world was! Light, food, family and art, all under siege but alive.

These paintings are about the light, in particular. How it illuminates the leaves and blossoms 
of the backyard trees, or the siding of the houses across the way, or a neighbor’s laundry 
swinging on the line in the Spring air. The little, intimate moments of illumination give me 
hope, and feel like everyday miracles.

Oil on wood panel
147. Brooklyn Backyard, Laundry 35.5 × 28 9.000

148. McGolrick Park, September  
Afternoon 35.5 × 28 9.000

149. McGolrick Park, Early  
Summer 35.5 × 28 9.000

150. Fences, Buildings, Fire  
Escapes 35.5 × 28 9.000

151. Backyard, Reading at  
the Table 27 × 23.5 6.000

152. Shadows from the Rose of  
Sharon, A Glass of Wine 20.5 × 25.5 6.000

153. Barbara’s Red Maple 25.5 × 20.5 6.000
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Brooklyn Backyard, Laundry.
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Født 1952.

JENS-PETER 
KELLERMANN

154. Juni-Marmor 2020 m/b 85 × 25 × 25 50.000

155. Juli-Marmor 2020 m/b 95 × 28 × 25 52.000

156. Fiskehandleren fra Venedig,  
april 2020 g/b 35 × 13 × 11 12.000

157. De blinde fugle, Venedig  
april 2020 g/b 24 × 14 × 30 12.000

158. Vanddanserindernes sidste entre,  
Venedig april 2020 s/b 30 × 24 × 13 12.000

159. Det venetianske balletkompagni, april 
2020 g/m/b 35 × 30 × 12 18.000

160. Pestdanserinden, Venedig  
april 2020 s/b 34 × 12 × 10 10.000

161. Fra “rejsen til Rom, marts  
2020 m/b 28 × 25 × 8 9.000

162. Tudsetæmmersken, Rom  
marts 2020 g/b 31 × 17 × 11 12.000

163. Donna Seduta, Rom  
2019 m/b 22 × 5 × 15 9.000

164. Fra et gammelt romersk galleri  
m/b, a,b,c,d,e,f,g,h a  2.000

165. Den smukke spækhøkermadam  
fra Athen m/b 19 × 10 × 15 12.000

166. Hadrians søjler, Athen  
2019 t/b 34 × 21 × 9 15.000

167. De der venter i tegl t/b 25 × 17 × 10 12.000

168. De der venter i marmor  
m/b 16 × 12 × 7 9.000

169. De der må vente i tegl t/b 13 × 7 × 6 6.000

170. Rosenskyggens flygtige  
tegl t/b 35 × 15 × 11 18.000

171. Pigernes stenkat fra  
Paris g/m/b 37 × 18 × 9 14.000

172. Den grønne marmorskygge  
m/b 33 × 13 × 9 12.000

173. Uglen i den grønne  
marmorskygge m/b 36 × 13 × 9 12.000

174. Artemis i det gule  
tegl t/b 33 × 16 × 9 12.000

175. Den antikforstandige  
fisk m/ 24 × 8 × 8 3.000

176. Den antikforstandige ged  
med de grønne ben g/b 23 × 8 × 8 6.000

177. Den antikforstandige  
fugl m/b 15 × 7 × 7 4.000

178. Den arkitekturforstandige  
kat m/b 14 × 11 × 7 6.000

179. Kvinde på hare b/  3.000

180. Sankt Georg, Venedig  
2020 m/b 30 × 12 × 8 5.000

b/=bronze, s/=skiffer, m/=marmor, g/=granit, t/=tegl

Det Kgl. Danske Kunstakademi 1973‑82. 
Medlem af Corner 1992.

Mange af mine værker bliver til under rej‑
ser. 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 histo‑
rier, 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 gen‑
fortalt i det sprog, der er mit: skulpturen.”
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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, heriblandt Murales Arnasco, Ligurien 
se portrætfoto.

Stentøj skulptur
181. Bænk, stentøj og egetræ, udført i samar-

bejde med Tine Hecht-Pedersen  60.000

182. To-seksfods-dyr-glasbord,  
stentøj, glas  43.000

183. Dyrehåndvask, h:18 cm dia 40 cm 17.000

184. Sæbeholderdyr  1.500

185. Bjørnetaburet 40 cm 11.000

186. Heste taburet 40 cm 11.000

187. Kat mat rød-hvid-grå 47 cm 12.000

188. To venner 66 cm 14.500

189. Mægleren 60 cm 22.000

190. Siddende ærebødigt dyr 63 cm 18.500

191. Dansen omkring mor 65 cm 18.500

192. Siddende hest, rødgrå 28 cm 4.200

193. Kande 25 cm 3.800

194. Lemming 30,5 cm 4.300

195. Kande 15 cm 2.800

196. To-venner-i-salat-tallerken  3.200

197. Skræppebladstallerken med figur 3.200

198. Skekvinde 12 cm 2.900

199. Gaffel-dyr 10 cm 2.800

200. Blomsterdyr-kop 9 cm 2.800

201. Bjørnekrus 11 cm 2.800

Maleri
202. Dreng med blomster, modificered indre mon-

golsk modelstudie 19 × 79,5 9.500

203. Markus møder kaninen 62 × 51 4.800

204. Markus o Engelen 92 × 73 7.800

205. To oddere 94 × 62 6.800

206. Hest i skov, glasmaleri 85 × 52 7.200

Til dette års Corner udstilling viser jeg en installation i væksthuset, med en bænk, et bord taburetter, 
spisestel, håndvask, sæbemagnetholder.

Når jeg vasker mine hænder bruger jeg en natursæbe som er fremstillet ligesom man gjort i 
tusindvis af år, med fedt og soda, pottaske, som gør sæben basisk så den dræber virus og bakterier. 
Med en ølkapsel og magnet som holder sæben tør, frit hængende under hagen på et dyr hoved af 
porcelæn, som ser os i øjnene og minder os om at vi skal tænke på naturen, på os selv og på andre. 
Som når jeg vandrer i skoven, dufter og hører vinden. Lyset skifter mellem træstammerne. Det har 
fornylig regnet, så hist og her rammer solen vandråberne, som lyser til som juveler.

Jeg hører nogle stemmer som musik, eller er det også bare vinden. Jeg ser mellem træerne en sø 
med to små væsener, som svømmer rundt, måske mennesker med hoveder ligesom heste eller katte, 
eller måske hundehoveder, efter nogen tid går de op af vandet og ryster på hele kroppen ligesom 
hunde gør. De går lidt planløst og sætter sig på en sten. Jeg åbner og lukker mine øjne‑, det lyder 
virkelig som om de havde en samtale. En meget klog og vis samtale, mellem nogle væsener som har 
en mere jomfruelig og uskyldig intelligens end vores. Det er som om de er meget tættere på naturen 
end vi er og repræsenterer en dybere og mere inderlig fornuft end den vi er vant til.

Siddende ærebødigt dyr.
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LEIF 
MADSEN

Født 1943.

Autodidakt.

Olie på lærred
207. Kornblomster 80 × 100 20.000

208. Valmuer 80 × 100 20.000

209. Smørblomster 80 × 100 20.000

210. Lupiner 80 × 100 20.000

211. Fladstjerner 70 × 90 16.000

212. Gøgeurt 80 × 60 12.000

213. Anemoner 50 × 40 6.500

214. Lærkespore 50 × 40 6.500

215. Violer 50 × 40 6.500

216. Lungeurt 50 × 40 6.500

217. Vintergækker 50 × 40 6.500

218. Crocus 50 × 40 6.500

219. Sommerblomster 50 × 40 6.500

220. Høstanemoner 50 × 40 6.500

Jeg går ude i naturen og maler det jeg ser.

113327_corner_2021_6k_.indd   68113327_corner_2021_6k_.indd   68 26/11/2020   13.54.2826/11/2020   13.54.28



Kornblomster.
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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 Kultur‑
fond. Medlem af Kunstnersamfundet.
Modtaget Georg Jensens Sølvpris og Ole Haslunds 
Kunstnerlegat.

Et nyt tal står og blinker “fåking 80”.
Hvorfor lave endnu et nyt billede når der i forvejen
– har jeg set et sted – bliver lavet over en milliard, 1.000.000.000
billeder i hele verden om dagen?

Træsnit
6 træsnit: a, b, c, d, e, f. Bemalede
221. Pris med ramme  3.500,-kr.

222. Uden ramme  3.200,- kr
10 eksemplarer af hvert tryk
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ANITA VIOLA 
NIELSEN

Født 1958.

Akryl på lærred:
223. Peacock in Paradice. 120 × 150 24.000

224. Peacock 90 × 74 14.000
Olie på træ. Indrammet
225. Dreamscapes 1-5. 30 x 40  pr. stk. 7.800

226. Dreamscapes 6-10. 40 x 30  pr. stk. 7.800

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre,
uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd.”
K. E. Løgstrup

I dag er det svært at rejse fysisk, i år har jeg rejst i mine drømme, og
vi afhænger endnu mere af hinanden end før …

Inspirationen til disse billeder er fra Rom, bla. fra Museo Doria Pampfilj, hvor jeg så Jan 
Brueghel den Ældres paradisbilleder. Men også fra mine egne erindringer … Og drømme …
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Peacock. 
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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, Statens Kunstfonds 
arbejdslegat.

Olie på masonit
227. Puppe 43 × 62,5 6.000

228. De fire 43 × 62,5 6.000

229. Torso 78 × 63,5 8.000

Åbenhed – nysgerrighed – ingen forventninger eller 
forestillinger – så kan det komme og vække undren.

230. Stærk tobak – tredje  
version 60,5 × 92,5 9.000

231. Vendepunkt 39 × 63 6.000

232. Epinoia 43,5 × 63 6.000
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Torso.
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HANNE 
SEJRBO NIELSEN

Født 1950.

Udst. separat i Clausens Kunsthandel 81‑86‑90‑94 og Pa‑
læfløjen Roskilde 2014. Mange udstillinger med “4 med 
farve”. Solgt til Kobberstiksamlingen, Ny Carlsbergfon‑
den, 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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Akvarel
233. Løg kniv 29,8 × 40 4.000

234. Fugl orange og blå 29,5 × 41,8 4.000

235. Vase konkylier 29,5 × 40,6 4.000

236. Vase melon 29,8 × 41,9 4.000

237. Citron og blåt 29,7 × 40,7 4.000

238. Træer Odden 30,8 × 41 4.000

239. Jomfruhummer 29,5 × 41,8 4.000

240. Vase og jødiske kirsebær 29,5 × 40,7 4.000

241. Vækster Kongens Have 29,5 × 42 4.000

242. Fugl blandede farver 29,5 × 41,8 4.000

243. Anemoner 24 × 32 3.900

Jomfruhummer.
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MOGENS 
NØRGÅRD

Født 1945 i Ålborg.

Kunstakademiet i København 1967‑76. Debut på KE 
1969. Trykkerbanden 1971‑86. Zebra1988‑96. Medlem 
af Corner 1992. Solgt til bl.a. Statens Kunstfond, Ny 
Carlsbergfondet, Kobberstiksamlingen SMK. Kastrup‑
gårdsamlingen, ARoS, Vejle Kunstmuseum og Greve 
Museum.

I juli kørte min hustru og jeg rundt i Norge i 12 dage. Vi har været i Norge mange gange, 
elsker landet og sommerens mange lyse timer. Vi kørte ad de smalle grusveje (såkaldte 
bomveje) bl.a. i området omkring Joutunheimen – langt væk, hvor man tit støder på får 
og køer, som går frit omkring i de store vidder. En morgen så jeg dog en tyrekalv, som var 
blevet lukket inde sammen med en campingvogn. Den var måske faret vild, altså tyrekalven. 
Den virkede nu meget sød, som den stod der og kiggede på mig. Da vi kunne sove i bilen, 
fulgte vi bare vejene og fandt næsten altid et skønt og afsides sted at overnatte.
På den måde kom vi vidt omkring.

Når jeg som i dette og tidligere tilfælde omsætter fotografier til maleri, tilstræber jeg en 
realisme i udtrykket. Det vil sige, at jeg er ret tro mod den fotografiske gengivelse. Men 
som udgangspunkt vælger jeg motiverne, fordi jeg ser billedmæssige muligheder i dem og 
fordi de berører mig. Jeg går på opdagelse i dem, nærlæser dem – prøver at trække nogle 
ting frem og betone dem for at opnå et maleri med liv og stofligt nærvær.

Landskaber. Olie på læred eller mdf.
244. Aften, “sort sky”, Norge 40 × 60 6.000

245. Solnedgang, Norge 64 × 95 10.000

246. Nigardsbreen, Norge 63 × 95 10.000

247. Udsigt fra Nigardsbreen,  
Norge 63 × 95 10.000

248. Leirdalen, Joutunheimen,  
Norge 70 × 105 14.000

249. Tyrekalv og campingvogn,  
Norge 53 × 80 10.000

250. Køer langs vejen, Norge 53 × 80 10.000

251. Får på vejen, Norge 40 × 60 6.000

252. Solnedgang, Femø 40 × 60 6.000
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LENE 
RASMUSSEN

Født 1950.

Kunstakademiet 1973‑1980. Medlem af Corner og Vrå 
Udstillingen. Statens Kunstfonds arbejdslegater 2013, 
2012 og 2007. Anne Marie Telmányi, født Carl‑Nielsens 
Fond 2015. Repræsenteret Ny Carlsbergfondet, Statens 
Kunstfond, Vendsyssel Kunstmuseum.

Marker og himmel har jeg set i over 70 år. Mine slægtled på fædrene side har levet på 
landejendomme, vandret, gået, kørt og trasket på jord under himmel langt tilbage i tiden.

Efter fældning af gamle graner har det nye land ved Saltum åbenbaret sig, med vidtstrakte 
flader mod syd og vest. Afstande og størrelser karakteriseres af markskel, lader og vindmøl‑
ler. Vindmøllerne på den anden side af Limfjorden kan kun ses i morgenens klare lys. Liens 
og Fosdalens skrænter ligger som et enkelt blåtegnet massiv.

Genkendeligheden har ikke den primære værdi, når jeg tegner. Jo mere, jeg nu beskæftiger 
mig med et motiv, des mere forvandles det til en abstrakt verden, bestående af billedfladens 
krav. Måske kunne man sige, at genkendeligheden opløses til fordel for en eviggyldighed 
af begreber. Nogle vil alligevel til stadighed kunne finde en genkendelighed. I kunsten er 
der frihed til at se og opleve på præcis ens egen måde.

Blyantstegninger
253. Det nye land 2019-2020 122 × 91 20.000

254. Lysrum 2019-2020 122 × 91 20.000

255. Nattetræer, sommer  
2018-2019 63 × 74 14.000

256. Kirkerum, Saltum 2019 78 × 78 15.000
Priserne er incl. ramme
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“Det nye land”. 2019-2020.

113327_corner_2021_6k_.indd   81113327_corner_2021_6k_.indd   81 26/11/2020   13.54.3226/11/2020   13.54.32



LARS 
RAVN

Født 1959.

Min dybere erfaring med lertøj og keramik stammer især fra 1984, da jeg som ung kunstnerspire 
kom til Harbovad 12. Aftalen var at jeg skulle assistere kunstneren og keramikeren Erik Nyholm i 
forbindelse med flere store offentlige opgaver han dengang havde. Med mig i baggagen havde jeg 
en upoleret kunstner karrieres begyndelse fra det Københavnske miljø omkring “De unge Vilde” 
og Punk scenen.

Et frivilligt eksil i den midtjyske naturidyl bekom mig vel. En blandt mange ting jeg lærte i det 
keramiske værksted var, at stil kunne føre til genkendelighed, der måske en dag skulle forsvares. Det 
udelukker ofte kunstnerens væsentligste opgave: fastholdelse af nysgerrighed, skønhed og åbenheden 
som væsentlige værktøjer til at forholde sig til verden, livet og det umiddelbare smukke.

Åbenheden til at afprøve nyt har jeg taget med mig livet igennem, også helt med til Kina, hvor 
jeg de senere år har skabt mange af mine kunstværker. Nu Corona strandet i Danmark har jeg haft 
muligheden for igen at komme tilbage til Nyholms keramiske værksted, hvor mange kunstneriske 
afsæt blev poleret, og på mange måder har bidraget til at forme og definere mig som kunstner.

Jeg har bestræbt mig på at fastholde kvaliteter fra dialogen med Nyholm. I dag er det Katrine 
Nyholm (datter af Erik) der udfolder sig i værkstedet. Hun var så generøs at åbne værkstedet for 
mig hen over sommeren 2020. TAK.

Ved at insistere på at jeg fortsat ikke er kommet frem til ensidige stilistiske løsninger på mine 
kunstneriske spørgsmål, føler jeg at dialogen til den Nyholmske åbenhed er bevaret. Tilbage i det 
værksted hvor jeg lærte mange forskellige ting som ung – om både Livet og Kunsten, havde jeg 
denne sommer tid til, på en særlig måde, at reflektere over begge dele. Og have det sjovt samtidigt. 
Tror det sanses.

Dette års Corner‑bidrag er derfor en samling forskellige stentøjs arbejder.

Keramiske billeder
264. Natur og drømmerejse 33 × 33 4.500

265. Natteblomster 105 × 105 36.000

266. Gud og Netværk –  
Karl Johan 50 × 43 8.000

Vaser
267. Pølsekrukke in blue 27 × 20 × 21 5.500

268. Blomster og netværk 35 × 17 × 18 8.500

Alle keramiske arbejder er brændt som stentøj – 1260* Udført 2020

Fade.
257. Today diam. 38 cm 5.500

258. Blomsterunivers diam. 37 cm 5.500

259. Fingre rækker efter skyen diam. 34 cm 3.500

260. Kongen af naturligt  
netværk diam. 37 cm 5.500

261. Blomster og frøstand diam. 47 cm 8.000

262. Netværk og kærlighed diam. 38,5 cm 5.500

263. Grundformer og  
symboler diam. 37 cm  5.500
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MORTEN 
SKOVMAND

Født 1941.

Kunstakademiet. Statens Kunstfonds treårige
legat 1965. Udsmykket Fuglsøcentret, Ebeltoft Rådhus,
Ørum Aktivcenter. Salg: Ny Carlsbergfondet, Statens
Kunstfond. Tryk og variationer Gyldendal 1995.
Corner fra 1998, BKF, Kunstnersamfundet, Danske 
Grafikere.

Olie på lærred 2019 og 2020
269. Fugleflugt, fyrregrene 30 × 40 8.000

270. Sommermåne 40 × 40 9.000

271. Sommerfugle 30 × 40 8.000

272. Lyttende, græssende 60 × 80 15.000

273. Glimt af åen 80 × 100 21.000

274. Ådal 80 × 80 19.000

275. Mellem lyng og gran 47 × 60 12.000

Bevægelser i naturen

Kan man fange fuglens flugt?
Kan kosmos rummes i ramme?
Kan man male dyrenes lytten?
Er maleriet en fortælling om det, der er, eller det, der bevæger en?
Landskabet står måske stille, men – som en japansk grafiker sagde til mig – nu er jeg 
buddhist, så jeg ser sten som levende …
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Ådal. 
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TONG 
WANG

Født 1962 i Dalian, Kina.

Lever og arbejder i Sverige og Kina. Studier Luxun Aca‑
demy of Fine Art, Shenyang 1981‑85. Professor samme 
sted fra 1985‑88 Leder for kunsthallen NAC Nordic 
Contemporary Art Center i Xiamen, Kina. Utal udstil‑
linger, portræt og andre opgaver bl.a. murmaleri i Ar‑
nasco, Italien.

Olie maleri
276. Panda-serie 1 50 × 60 9.000

277. Panda-serie 2 50 × 60 9.000

278. Panda-serie 3 50 × 60 9.000

279. Panda-serie 4 50 × 60 9.000

Akvareller
280. Arnasco-serie 1 20 × 30 2.700

281. Arnasco-serie 2 20 × 30 2.700

282. Arnasco-serie 3 20 × 30 2.700

283. Arnasco-serie 4 20 × 30 2.700

284. Arnasco-serie 5 30 × 20 2.700

285. Arnasco-serie 6 20 × 30 2.700

286. Arnasco-serie 7 20 × 30 2.700

287. Arnasco-serie 8 20 × 30 2.700

288. Arnasco-serie 9 20 × 30 2.700

289. Arnasco-serie 10 20 × 30 2.700

Tegninger
290. Hældende hjem 41 × 32 3.900

291. Min far jager ulve væk 38 × 27 3.800

292. Min bror og jeg på fars cykel 27 × 38 3.800

293. Natten og barnet 24 × 32 3.200

294. Ruiner 25 × 37 3.200

Før jeg kom til Castello di Bezzo i Arnasco 
havde jeg aldrig boet i et soveværelse med tre 
døre.

Om natten, når vinden blæser fra de halv‑
åbne vindueslåger, og jeg hører kirkens klokke 
slå, minder den mig om klokker i kinesiske 
templer, der får mennesker til at falde til ro.

En af dørene i mit værelse leder til et stort rum med piano og et rektangulært træbord i midten 
af rummet, det største og mest distinkte rum i hele slottet. 1600‑ eller 1700‑tallets fresker arkaiske 
landskaber og syv krigere i rustning, malede som buster, som de var placeret i nicher.

Udenfor slotskøkkenet en terrasse med et oliventræ, hvor vi alle, syv kunstnere og forfattere 
mødes. Skiftes til at lave middag sent med stearinlys og udsigt over middelhavet. Her sidder jeg om 
dagen og maler efter de skovklædte bjerge som minder mig om min hjemegn i det nordlige Kina.

Ved frokosttid hører jeg pianolyd fra slottet, intenst og harmonisk selv om toner og sang ikke 
helt hænger sammen, kan ikke forudse næste tone, lægger pensel fra mig og går op ad trappen. 
Pontus sidder ensom syngende, han gentager den samme tekst igen og igen “Jag längtar till Italien, 
jag längtar till Italien.”

På vej til den lokale restaurant i den lille landsby vandrer vi forbi nogle murede hvælvinger i 
skrænten over vejen, mange af dem med malerier af forskellige kunstnere.

To dage før vi rejste fra Arnasco går Lisbeth Bonde til Olive Cooperative‑butikken og taler med 
den smukke Patrizia om vores tanke med malerier som gave til Arnasco. Snart forbereder de mate‑
rialer til Pontus og mig, jeg maler en hvid tænkende panda som bliver betragtet af en eftertænksom 
Jesus som på afstand står blandt fjerne blomster.
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Arnasco-serie 5. 
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CLAUS 
ØRNTOFT

Fotos viser værket “BRYDNING” skabt til Østdansk Landboforening, Rønnede, Sydsjæl‑
land. Afsløret januar 2020

Helhedsløsningen består af ca. 50 norske skiferplader der i snit måler ca. 2 × 4 m og en 6 m 
høj søjle i svensk Bohusgranit.
Søjlen bryder belægningen op, aksefast ud fra bygningen i en fremadrettet dynamik.
Den høje granitsøjle pløjer en bølge op og kulminerer i et relief.
De store skiferplader vælter op som “plovfurer” af belægningen.

Helhedstanken er grundlæggende i min måde at angribe en opgave på. ‑Det at tonesætte i 
en helhed; hvor rum, skulptur og arkitektur bliver integrerede størrelser i hinanden.
Jeg er optaget af granittens evne til monumentalitet, volumen og kerne. – Fysikken i ma‑
terialet.

Jeg arbejder med dyret som fortælling og bruger synergien mellem det organisk/ dynamiske 
og det arkitektonisk/ stringente, – til at lade og værdilægge.
Som i musik er jeg optaget af at tonesætte, mere end at give en sluttet historie.

295. Brydning Model i 1:2 Betong og stål L 130 × H 220 × B 15 120 000

296. Brydning Model 1:25 Gips og pap, L 95 × H 21 × B 70

Født 1959
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Droneoptagelse (v. J. Ivancik) af færdig værk i 1:1 vises på¨videoskærm der er del af model i 1:25.
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IVAN 
ANDERSEN

The win▪er evening se▪ ▪les down

The bruised and bea▪ up open sky, six o▪clock

The ci▪y in i▪s final dress

And now a gus▪y shower wraps ▪he grimy scraps

Of wi▪hered leaves all abou▪ your fee▪
And ▪hen ▪he ringing of a ▪wi▪ching hand

Six o▪clock, six o▪clock

Is i▪ ▪oo real for ya?

Is i▪ ▪oo real for ya?

Is i▪ ▪oo real for ya?

Is i▪ ▪oo real?

Too Real

Fon▪aines D.C.

Olie, akryl og tekstil og garn på lærred
297. Roman Holiday, 160 × 210 110.000

Olie, akryl og tekstil på lærred
298. Nr 2 (arbejdstitel) 70 × 80 45.000

299. Nr 3 (arbejdstitel) 70 × 80 45.000

Født 1968
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ANNE MARIE 
PLOUG

VAGUELY WEED

Kobbertryk, collage.
300. No. 3  Elymus repens 50 × 40 5.000

Anne Marie Ploug dimitterede fra Det Kongelige Dan‑
ske Kunstakademi, Grafisk Skole ved professor Vibeke 
Mencke Nielsen i 1995. Bor og arbejder i København. 
Tidligere formand for Danske Grafikere. Bestyrelsesmed‑
lem af KKS, Kvindelige Kunstneres Samfund, 2020‑2023.

No. 3  Elymus repens

grafikcollager med maleriske impulser om begrebet ukrudtformationer.
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CAMILLA  
THORUP

På Sophienholm udstiller jeg keramiske skulpturer. Skulpturerne besidder alle en dualitet 
og består hver især af to individer, der eksisterer simultant. Skulpturerne står som en slags 
repræsentanter for nogle næsten universelle par, hvor der foregår en pendulbevægelse mel‑
lem de to parter; for eksempel mellem ensomhed og samhørighed, mellem nærvær og fravær, 
mellem leg og alvor. Den tematiske dobbelthed går igen i keramikkens tekniske udførelse, 
hvor det forenklede og stramt konstruerede stilles over for en sensibilitet og stoflighed i 
stentøjets ru og vibrerende overflader.

Keramiske Skulpturer
301. To Personer, stentøj  80 cm 40.000

302. Det ene hoved og kattene,  
stentøj  20.000

303. Ryg mod ryg, stentøj 29 × 42,5 × 22 20.000

304. Par, stentøj 43 × 19 × 14 20.000

Født 1976.

Bor og arbejder i København. Repræsenteret af Galleri 
Specta og Format Artspace. Medlem af Kunstnersam‑
fundet. Uddannet ved Det Kongelige Danske
Kunstakademi i 2008.
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ANNE  
TORPE

Født 1981.

Uddannelse Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kbh 
(2003‑2009) og Akademie der bildenden Künste, Mün‑
chen (2008). Udstillet bl.a på Kastrupgårdsamlingen, 
Kuntbygningen i Vrå, Rdo‑huset og Alice Folker Gal‑
lery. Seneste soloudstilling: “Familiar Strangers”, Bricks 
Gallery, Kbh, 2020.

Af Julie Moestrup

Anne Torpe samler på efterladte objekter: souvenirs, japanske dukker, fuglebure, hestefigurer, 
fabeldyr, kaktus, præcolombiansk keramik. Fra rejser, loppemarkeder og bøger. Farverne, 
figurerne og stofligheden genopstår i Torpes helt eget fantasiland og kabinet med fine kridt‑
streger og oliemaling. I mange af kunstnerens værker er klangbunden brun pap, der både 
bruges som ‘indramninger’ af figurer eller ornamenter. Formidabelt er det, hvordan noget 
så lavpraktisk som papkasserne, vi flytter vores liv og ting rundt i, bliver så stærk en flade 
og medspiller i Torpes mytologiske universer.

Olie og kul på lærred
305. Gladys 115 × 90 24.500

Olie på pap
306. Moon on the Shore, 2019 73 × 49 13.000

307. The Gift of the Jester, 2019 40 × 37 8.000

Olie på lærred
308. Wild Bunch, 2019 75 × 95 16.500

Originallitografi
309. The Companions 69 × 50 oplag 130
Udgivet af Edition Copenhagen, 2020
a. Indrammet med UV glas  3.850 kr

b. uden ramme  2.500 kr

310. Scene of Contention 69 × 50 oplag 130
Udgivet af Edition Copenhagen, 2020
a. Indrammet med UV glas  3.850 kr

b. uden ramme  2.500 kr
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Gladys.
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Per‑Olof Johansson
Olla Due Boertmann
Martin Steen Andersen
Steen Nordlund Henriksen
Allan Drøschler
Eva Paludan
Ole Berthelsen
Anker Jensen
Lars P. Asserhøj
Grete Krarup
Pernille Schmidt
Bodil Rødsgaard Madsen
Carsten Frøkjær
Hanne Rolighed Christensen
Jes T. Clausen
Jørn H. Kjær
Thomas og Hanne Ettrup
Kirsten Skovmand
Jørgen Vitus Nielsen
Jacob Gulstad
Hanne Stenqvist
Kunstforeningen ved TDC af 

Sven Rask
Ove Wraae Pedersen
Bjarne Haagensen
Henry Rossle
Per‑Ove Kristensen
Bendt Jakobsen

Susanne Hansen
Anne‑Marie Lauenbach Eilersen
Jørgen Jungersted
Maiken Thamdrup
Helle Nørgaard Rasmussen
Bodil Madsen
Karin Askjær
Henrik Ottsen
Karin Jensen
Bente Ravn
Anders Koldby
Kirsten Oxenbøll
B. Steen Andersen
Claus Levy
Ole Koefoed Steen
Flemming O. Nielsen
Hanne Markussen
Kirsten Bjerre
Jette Worm Hansen
Alice Thorlacius
Rodica og Marcus Donsmark
Ole Gjøl

CORNERS 
VENNER 2021

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 Tine Kjær – mobil 31140377.

Der foretages lodtrækning om indkøbsanvisninger blandt medlemmerne af Corners Venner. 
For at kunne deltage i lodtrækningen skal kontingentet være indbetalt til Corners konto 
2228 0216 248 813 senest mandag den 20. januar 2021, eller ved salgsbordet inden den 
22. januar 2021 kl. 14.00. Nye medlemmer, der er indmeldt, og har betalt kontingent som 
anført, deltager i lodtrækningen.

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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1976 v/ Jens Møller Thomsen
Annie Sünksen
Anni Poulsen
Lisbeth Thorlacius
Jørgen Stølsgård
Pernille Høxbro
Erik Baagøe
Torben Winther Jørgensen
Karen Hølund Jensen
Niels Clasen
Torben Moltke‑Leth
Elna Krognos
Karen Elisabeth Sønderlev
Inger Filipsen
Inge og Axel Kellermann
Britt Ansbjerg Hansen
Jonna Kielstrøm
Lisbet Mortensen
Janne Sødring
Lars Blavnsfeldt
Ove Steiner Rasmussen
Helle Bøgild Andersen
Gerhard Birckner
Connie Hansen
Gunnar Svensson
Asbjørg Ebeltoft
Jette Vogel
Ole Kræmer
Nanna Skovmand Kagan
Jørgen Hauge Jensen
Lisbeth Egebjerg Olsen
Uffe Thorlacius
Hanne og Nils Rude Petersen
Inger Agnethe Christensen
Helle Mors
Benedikte Lertoft
Uffe Sørensen

Birgit Pedersen
Politikens Kunstforening v/ Illona
Jesper Hartvig Pedersen
Jane W. Michelsen
Hanne Kramp
Connie Assentoft Rasmussen
Kirsten Sørensen
Ulla Sørensen
Anne Grethe Ragborg
Jette Henriksen
Ole Klimek
Karsten Andersen
Tine Marie Knudsen
Jytte Fredensborg
Carl Vang Petersen

Gitte Kjellberg
Gudrun Boas
Marianne Arnholdt Thorlacius
Lotte Barfod
Per Andersen
Mogens Lundin
Rosa Paaske Andersen
Kristine Arnholdt Thorlacius
Anne Lund
Kristian Kongstad
Jan Thamdrup
Dorte Øberg
Jenny Gregersen
Maja Rongen Jensen
Pia SAND
Hans Christian Viemose
Claus Boertmann
Jacob P. Jensen
Janne Freitag
Hideko Bondesen
Birgitte og Peder Kyst
Lene Garsdal
Hanne Wernberg
Bodil Høeg
Claus Munk Petersen
Inge Møller
Kirsten Parbst
Klaus Bruun
Lene Heiberg Genzmer
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Leif Michaelsen
Alex Jensen
Hans Jørgen Nielsen
Michael Budtz
Else Daa
Erik Vittrup Nielsen
Ministerråd Jens Chr. Andersen
Bodil Martinsen
Majt‑Britt Englund
Birgit Petersson
Knud Berg Hansen
Jens‑Christian Sørensen
Anne Baltzer Kellermann
Jytte Holm‑Larsen
Dorthe Bonnesen
Jacob Gils Fotografi ApS 
Joan Rankenberg Jakobsen
Else Gade
Anne Dyhr Rahbek
Lisa Carstensen
Marianne Møller
Karsten Roed
Per Graham
Marianne Rhod Larsen
Hans Jørgen Lund Jensen
Frede Steffens
Kunstforeningen på Det 
Kongelige Bibliotek 
Kurt Essenbæk
Anne Lise Krøyer Andersen
Anne Dorte Sørensen
Kristian Arendrup
Vibeke Schulin
Ruth Zarp
Jens Buemann

Merete Henrichsen
Niels Bonderup
Henrik Verup
Ghita Marie Dahl Thorlacius
Flemming Gorm‑Rasmussen
Betty Henriksen
Jytte Gren Andersen
Anne‑Lise Hansen
Anne Grethe Hjort Hansen
Anne Dahl Pedersen
Anders Kristensen
Erik Martin Jensen
Susanne Stii
Inge Bøgebjerg Hansen
Eva Findsen
Lars‑Frederik Kellermann
Henrik Wildschiødtz
Enid Riemenschneider
Bent Hansen
Bent Fløyel
Helle Thomsen
Corrie Lihn
Jan Hoffmann
Merete T. Vendelø
Jytte Malmos
S. Kudsk
Åse Baltzer Larsen
Stevns Kunstforening v/ Willy 
Harenberg
Bodil og Jørgen Kjærgaard
Torben Lynge Hansen
Lene Knudsen
Kai Sørensen
Stig Rantsen
Doris Vejby‑Sørensen
Nils Langeland Johansen
Jette Egeskov Christensen
Jess Jespersen

Kirsten Ahrensberg
Anne Nielsen
Anker Tvermosegaard
Jens Peter Vildersbøll
Børge Møller
Alm. Brand Kunst 
Jørgen Jørgensen
Steen Stegeager Hansen
Klaus Bentin
Gitte Biehl
Ole Schjellerup
Hanne Sandager
Margit Andersen
Vibeke Bernhard Jensen
Else Clausen
Jesper Andresen
Troels Behr
Steen Andrea
Svend‑Erik Saxov
Janne Rasmussen
Ulla Esbensen
Niels Lindow
Lærerstandens Brandforsikring/
LB Forsikring 
Advokat. Niels Ulrik Heine
Claus Overgaard
Helle Schultz
Poul Lundholdt
Jørgen Madsen
Michael Knop
Cecilie Tegner Freddie
Geert Saaby Jensen
Vibeke Køie
Hans Christian Fink
Ina Handgaard
Jørgen Hesselfeldt
Anne‑Grethe Kirk
Hanne Molin
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Marianne de Leon
Susanne Mølmark
Leif Christensen
Inger Heidemann
Kirsten Wrem
Tove Hassel
Aase Zakarias Lipschitz
Charlotte Blinkenberg
Birthe Mølholm
Peter Bilstrup Rasmussen
Susanne Mørk Thorsen
Karen Weidick
Kirsten Bach Pedersen
Claus Bech
Jens Jensen
Keld Andersen
Jette R. Thomsen
Marianne Garbasch
Lene Lange
Brdr. Jardorf A/S
Marianne Sommer
Jesper Brohm Hansen
Niels Thomsen
Kirsten og Erik Bendixen
Bo Jørgensen
Kirsten Nilsson
Birger Lindberg Møller
Susanne Caning
Kirsten Eskildsen
Kamma Schulz
Anne Gethe Hee
Kristen Bonnen
Steen og Kirsten Stølsvig
Sven Skovmand
Marianne Skovmand
Annette Friisholm
Birthe Støvring
Karen Henriksen
Mette Birk Bjerregaard
Ghita Nørby
Helmer Elmelund Poulsen
Birgitte Ruby
Hanne Andersen
BIB‑ART Kunstforening 
Aase Grundtvig
Niels‑Henrik Jensen
Leif Funch
Hans‑Henrik Trærup Madsen
Ellen Vastrup Armstrong
Bodil Elisabeth Mortensen
Sten Petersen

Jens Harboe
Erik Jørgensen
Birgit Mogensen
Mogens Nielsen
Annette Steensen
Peter Brask
Kirsten Dupont
Hanne Balstrup
Aage Huulgaard
Doris Høegh
Niels Gadsbøll
Sv. Søndergaard
Poul Andersen
Henrik Eigtved
Birgith Sloth
Jarl Bregninge
Klaus Bøgesø
Lektor. Eric Steen Hansen
Ove Lyng Anthonsen
Gitte Bengtsson
Gitte Berger
Kirsten Rabjerg Nielsen
Klaus Bonde Larsen
Bodil og John Pedersen
Bjarne Leth Nielsen
Leo Boddum
Winnie Christiansen
Inger Marie Steenbjerg
Nini Leroul
Bo Dithmar
Poul Brasch
Else Thestrup
Bodil Hansen

Kirsten Christensen
Jane Brasen
Bodil Lottrup
Anna Marie Hansen
Lisbet Hammer Zawadzki
Bodil Søgaard Jensen
Sven Erik Bukholt
Niels Dueholm
Lars Siert
Kelvin Nielsen
Lone Søndergaard
Marianne Willadsen
Lillian Kellermann
Claus Trolle
Connie Ring Bursche
Lise Ravn
Jørgen Steen Jensen
Ole Gaardsting
Hans Nordskov Larsen
Jørgen Frey
Lise Arendal
Susanne Visbo
Britta Tange
Karsten Junker
Leo Pharma Kunst
Liselotte Tvede
Maj‑Britt Fuglsang
Svend Emil Nielsen
Lillian Bidstrup
Carl Bagge
Solveig Skov
Hans Pilgaard Jeremiassen
Mogens Haagensen
Jens Erbo Christensen
Jens Refsgaard
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Henrik Been
Ib Valentin Cederhielm
Hans‑Jørgen Bøgesø
Anne Margrethe Jønsson
Hans og Anette Perrild
Jan Kjærgaard Hansen
Inga Arve
Gunnar Lausten
John Aagaard
Thomas Szathmari
Erling Hull Kristensen
Karen Duus Mathiesen
Inger Rugberg Jensen
Lars Løwe
John Poulsen
Lone Kofoed Rasmussen
Søren Bøgh
Marianne Malm
Elisabeth Hegedus
Roar Vosgerrau
Benditte Skyhøj Olsen
Helle Herstad
Marie Ussing
Erik K. Abrahamsen
Henrik Bruun
Kamma Nordhuus
Anne Dorrit Hølholm
Niels Bech‑Bruun
Christine Zilstorff
Berit H. Andersen
Allan Andersen
Simon Hauch
Yvonne Jensen
Niels Axel Nielsen
Svend Erik Bach
Bodil Nygaard Høstbo
Erik Otterstrøm
Lars Floor Clausen

Henning Brydegaard Rasmussen
Sanne Steen Villadsen
Poul Erlandsen
Annelise Christine Saugmann
Susanne Stølsgård
Janne Bohn‑Willeberg
David Ritter
Katja Hessel Ritter
Eva Narvestad
Jane Jørgensen
Kirsten Pihler
Flemming Klyver
Tove Løvsgren
Frank og Kiirsten Kruse
Eyvind Nygaard
Rikke Grønfeldt
Hanne Dresler
Vibeke Halvorsen
Ditte‑Marie Dahl Knudsen
Frank Nielsen
Kirsten Kristensen
Preben Hartz
Anders Yttrup
Mikael Novél

Kirstine Pontoppidan Larsen
Nanna Johanne Nørby
Jan Christensen
John Bredahl
Sven Brodersen
Helga Rasmussen
Irene Wiis Stephensen
Helge Frederiksen
Erik Poulsen
Claus Broge
Jens Bjerregaard Christensen
Nathalie Blicher Danielsen
Thomas Jeppesen
SIEMENS KUNSTFORENING 
Berit Jarmann
Marianne Simonsen
Jyrta Bøge
Bjarne Nielsen
Ilse Both
Vibeke Hertz
Frida Prip Thorsen
Henning Nielsen
Niels Otto Degn
Mette Munk Sauvr
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Merete Cordes
Søren Houmann
Gitte Vonsild
Carsten Kirk
Camilla Søgaard Schou‑Jensen
Susanne Wammen
Lone Hørmann
Lotte Handgaard Jørgensen
Biirte Agger
Susanne Benn
Dorthe Marcher
Rasmus Nüchel Sørensen
Ulla Schjødt‑Hansen
Oluf Danielsen
Tina Kristensen
Uffe Jaster Frederiksen
Lena Troelsen Aars
lene Schubart
Kirsten Madsen
Lars Tversted
Jette Christensen
Jesper Karlsen
Trine Uldall
Svenn Hove Petersen
Thomas Binder
Jakob S. Arrevad
Jerry Ritz
Finn Wall Jensen
Bente Bohr
Sara Enbæk
Anne Sofie Østerdal
Bodil Rønde
Jernbanekunst, Kunstforening for 

DSB og Banedanmark
Jørgen A. Sørensen
Birgit Troldtoft Jensen
Kell Roed Pedersen
Margit Rothberg
Lis Engel

Jette Runchel
Annemarie Christensen
Palle Krantz
Jeanette Marky
Kirsten Christiansen
Mogens Hansen
Per Hedegaard Nielsen
Karin Foged
Hanne Holch
Grethe Munk
Jørgen Kambskard
Steen Sauerberg
Michael Aaberg Thomsen
Birgitte Rasmussen
Winnie Odder
Tine Kjær
Benedikte Alling Møller
Kunstforeningen for NKT og NOV
Kunstakademiets Kunstforening Att: 

Daniel Tissot Skafte

Vignetter: Lars Heiberg
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