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STREGER – TEGNEKUNST
FØR OG NU

tegningens status i 1800-tallet. Mellem det nye
og det gamle vises fra Hobro Kunstsamling en
række tegninger af Hans Henrik Lerfeldt, en af
samlingens helt store kunstnere på feltet.

Langt de fleste af os har erfaring med tegning.
Tænk blot tilbage på barndommens første blyantstreger på et stykke papir, på glæden ved at
omsætte oplevelsen af omverdenen til et billede
eller glæden ved at se et fantasibillede tage
form.

Det er et håb, at udstillingen vil synliggøre de
mange roller, som kunstnernes streger på papir
har spillet og spiller i dag, og tydeliggøre de
mange personlige udtryk, som knytter sig til tegnekunsten; fra de første streger, der skal fastholde
kunstnerens idé til et maleri, over den hastige dokumentation af livet, som det udfolder sig overfor
kunstnerens observerende blik, til samtidskunstnernes gennemarbejdede tegninger, som er værker i deres egen ret.

Denne erfaring har vi tilfælles med de billedkunstere, hvis værker vi kan opleve og nyde på
museer, i gallerier, hjemme på væggen – og i
Kunstetagerne. Kunstnerne er også som børn begyndt at tegne, men i modsætning til os er de
aldrig holdt op igen. Deres første erfaringer med
tegningen har fået en gnist til at fænge, og som
en maler engang sagde: ”Kunstner bliver man
kun, hvis man ikke kan lade være”.”Streger – tegnekunst før og nu” viser værker af aktive og for
længst afdøde kunstnere, som ikke kunne lade
være, til glæde for os andre i dag!

FRA STREG TIL TEGNEKUNST

Den italienske renæssancekunstner og kunsthistoriker Giorgio Vasari beskrev i 1568 tegningen som fader til de tre store kunstarter maleri,
skulptur og arkitektur, og denne rolle som afsæt
for andre kunstarter har knyttet sig til tegningen
lige siden. Menneskets behov for at ytre sig i
en mere blivende form end det talte ord er dog
langt ældre, og tegningen opfylder dette behov
titusinder af år før, den skrevne tekst kan gøre det
samme. De tidligste eksempler er hulemalerierne, der med både indridsede stregtegninger og
malede billeder af dyr og mennesker satte form
på det, der var vigtigt i menneskets tilværelse for
op til 50.000 år siden: jagten, erindringen og
det rituelle. Langt senere, for 3.000 år siden,
tegnede ægyptiske kunstnere sirlige skildringer af

Med udstillingen trækkes tegningen frem som
en kunstart, der har haft vidt forskellig status og
funktion op gennem de ca. 200 års kunsthistorie, som udstillingen repræsenterer. Det er en stor
glæde for Kunstetagerne, at de seks inviterede
samtidstegnere har tid og lyst til at deltage. Og
det er en ligeså stor glæde, at udstillingen med
Søren Hugo Andersens generøse udlån fra Galleri Classic, Hobro kan trække tråde tilbage til
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hverdagsdetaljer både her og i efterlivet på pyramidernes vægge og sarkofager, og endnu langt
senere, i middelalderen fra ca. 400 til 1400,
blev tegningen helt central i udbredelsen og
formidlingen af kristendommen gennem illustrerede bibelværker, bønnebøger mv., først skrevet
og tegnet på pergament, senere på det endnu
sjældne produkt papir.

Den frie tegning har sit ophav i renæssancens
norditalienske kunstcentre. I løbet af 1400- og
1500-tallet blev papir mere almindeligt udbredt,
og tidens førende kunstnere var dybt optaget af
tegningen som et medium for eksperimenter, udforskning og specialiserede studier, som hverken
maleri eller skulptur levnede plads til. Med papir, enten hvidt, lyseblåt, rødt eller brunt og med
pen og blæk, sølv- og blystift, kul og farvekridt,
pensel og akvarel gav kunstnerne efterhånden
tegningen selvstændig status, parallel med men
løsrevet fra den tegnede skitse, som også i dag
er malerens, billedhuggerens og arkitektens hjælpedisciplin.
En af verdens mest kendte tegninger, Leonardo
Da Vincis vitruvianske mand, ca. 1490, stammer
netop fra denne periode. Som en billedliggørelse af den romerske arkitekt Vitruvius’ proportionslære fra ca. 30-15 før vor tid indtegner Da Vinci
menneskekroppens proportioner i geometriske
former og understreger dermed sammenhængen
mellem matematikken, som har en storhedstid i
renæssancen, og det guddommelige skaberværks perfektion.
I den nordeuropæiske renæssance fik den selvstændige, gennemarbejdede tegning stor udbredelse. I tidens stil og motivvalg blev især
portrætter og landskaber populære motiver, ofte
udført med en høj grad af realisme, tegnet op
med skarpe konturer, og med stoflighed og volumen modelleret i en vekselvirkning af tætte og

Leonardo Da Vinci. Den vitruvianske mand, ca. 1490
Pen og blæk over stift på papir, 346 × 255 mm
Gallerie dell’Accademia, Venedig
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bl.a. blev tegning på indfarvet papir og/eller
med farvet kridt nogle af de populære udtryk,
som her i hollænderen Peter Paul Rubens’ muskelsvulmende og meget maskuline Pan i sarte,
røde toner.

Albrecht Dürer. Portræt af Erasmus af Rotterdam, 1520
Sortkridt på papir, 373 x 271 mm
Louvre, Paris, Départements des Arts graphiques

Peter Paul Rubens. Liggende Pan, ca. 1610
Rød og sort kridt med lavering og gouache på papir, 309 x 493 mm
National Gallery of Art, Washington DC

åbne skraveringer, der skaber alle tonerne mellem papirets hvide og kridtets sorte. Den tyske
maler og grafiker Albrecht Dürers portræt af den
nederlandske humanist, teolog og filosof Erasmus af Rotterdam, ca. 1520, er et fremragende
eksempel på den nordeuropæiske renæssancetegning.

Dannelsesrejser blev obligatorisk for adelens
og det højere borgerskabs sønner op gennem
1700-tallet, og dermed dannedes kimen til det,
vi i dag kender som turismeindustrien. Landskaber, prospekter, dvs. bybilleder, og folkelivsskildringer blev populære motivkredse i den
souvenirtradition, som opstod for at imødekomme de rejsendes behov for både dokumentation og senere genopfriskning af minder. For de
mindrebemidlede, eller for dem, som forvaltede
deres rejsepenge forkert, kunne en tegning fra en

I 1600-tallets barok blev tegnekunsten friere,
mere søgende og stoflig. Kunstnerne eksperimenterede med nye teknikker og materialer, og
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af rejsens destinationer opfylde dette behov, og
i Venedig udviklede man en helt særlig form for
turistkunst, de såkaldte veduter med motiver fra
byens must sees.

Canaletto. Canale Grande set mod Carità, ca. 1735
Blyant, pen og blæk på papir, 270 x 374 mm
Royal Library, Windsor

Francois Boucher. Ung pige med fuglebur, uden år
Sort, hvidt, rødt og blåt kridt på lysebrunt papir, 377 x 307 mm
The Morgan Library & Museum, New York

Veduterne er præget af realisme, topografisk nøjagtighed og stor detaljerigdom i skildringen af
arkitektur og folkeliv, og ud over souvenirfunktionen tjener tegningerne i dag som vidnesbyrd om,
hvordan dagliglivet udformede sig i fx 1700-tallets Venedig.

tegning af en ung pige med et fuglebur har Francois Boucher gjort sig meget umage med kjolens
folder og mørke huler, som ville han hellere berette om det, der er at se under den, og med den
kølige blå tone på det ene bryst sætter han et
underspillet fokus på netop de kvindelige fortrin,
som rokokoen var så glad for.

I modsætning til rejsetegningernes akkuratesse
var rokokoens figurtegninger i samme periode
præget af en vis pyntelig erotisering, inspireret
af det franske hofs interesse for det søde liv. I sin

Og her tager Streger – tegnekunst før og nu over,
for med udstillingens værker kan vi fortælle tegningens historie fra ca. 1800 til i dag.
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1800-TALLETS
DANSKE TEGNEKUNST

tegning af en sørgende Andromache ved Hectors grav, et antikt motiv fra Den Trojanske Krig,
er netop en tidlig skitse til det maleri, som Lund
præsenterer på Kunstakademiet. Tegningen skildrer i en enkel, ren streg en dramatisk scene med
mange figurer, og Lund har gjort sig umage for
allerede her i skitsen at give et indtryk af de store, menneskelige følelser, der er i spil. Det er dét,
den gode skitse kan, og det færdige maleri afviger da heller ikke meget fra tegningen. Vi skylder
måske at sige, at Lund blev professor, men først i
1819 og efter mange forviklinger.

Da den klassicistiske maler Johan Ludvig Lund i
1810 vendte tilbage til Danmark efter en årrække i Rom, håbede han at få en ledig stilling som
professor ved Kunstakademiet. Her arbejdede
man efter 1600-tallets rangordning af billedkunstens motiver, det såkaldte genrehierarki, og det
er dette hierarki, der er lagt til grund for organiseringen af 1800-talstegningerne fra Søren Hugo
Andersens samling, lånt fra Galleri Classic.
Øverst i hierarkiet finder man som den mest prestigefyldte og krævende genre historiemaleriet,
som omfatter mytologiske, religiøse og historiske
optrin, helst med mange figurer, arkitektur og natur. For at komme i betragtning til professoratet
skulle J.L. Lund male et historiemaleri, og den lille

Portrættet, som indtager andenpladsen i genrehierarkiet, fylder meget i 1800-tallets kunst, hvor
et stadigt mere selvbevidst borgerskab ønsker at
blive husket for tid og evighed. Portrættet stiller
helt særlige krav til både kunstner og model.
Kunstneren skal sørge for, at portrættet ligner, at
både udseende og karakter kommer frem, og at
miljøet omkring karakteriserer modellen uden at
fjerne fokus fra portrættet. Det kræver alt sammen mange tegnede skitser. Fra modellens side
vil der være et krav om at blive skildret ”fra den
bedste side”, og at skildringen giver et sympatisk eller myndigt udtryk, alt afhængigt af køn og
samfundsstatus. Det kræver også skitser.
Guldaldermaleren Vilhelm Marstrand tegnede
midt i 1800-tallet denne lille tegning af en mand
i skarp profil. Streng og myndig ser han ud, og
Marstrand har ikke gjort noget for at mildne udtrykket, må man formode.

Johan Ludvig Lund. Andromache ved Hector’s Grav, 1810
Blyant på papir, 106 x 157 mm. Galleri Classic, Hobro
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Vilhelm Marstrand. Mandsportræt, udateret
Blæk og pen på papir, 67 x 55 mm

Christian Andreas Schleisner. Uden titel, udateret
Blyant på papir, 173 x 130 mm

Portrættet er bygget op af pennens rene streger
og skraveringer; der er ikke gjort meget ud af
at forme med lys og skygge. Til gengæld er der
redegjort for hårets fylde, ansigtets rynker og den
stive flip ved at gentage skraveringerne i rytmiske
forløb. Samme tegneteknik er anvendt i baggrunden, hvor nogle hurtige streger antyder, at der
er et rum omkring den portrætterede, men heller
ikke mere end det. Karakteren udfoldes alene
gennem ansigtet, og selvom øjenkontakt er umulig i et profilportræt, synes man at få et indtryk af
personen bag tegningen.

Genrefremstillingen er nummer tre i hierarkiet, og
dækker over realistisk skildrede hverdagsmotiver,
gerne med en moralsk eller humoristisk undertone. Christian Andreas Schleisner bygger sin tegning af to drenge, der er ude på gale streger, op
i fine shatteringer mellem lys og mørke, og fremhæver derved de to drenges barnlige træk. Tegningen er typisk for genrefremstillingen, og de to
store støvler på gulvet fortæller os på enkel vis,
at der, trods attituder og adfærd, ikke er tale om
husets herrer, men om drenge, der leger voksne,
når de låner Fars piber.
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Christian Blache. Marinemotiv, 1871
Lavering af gouache over pen og blæk på lysebrunt papir,
203 x 300 mm. Galleri Classic, Hobro

Poul Steffensen. Vinterlandskab, udateret
Lavering af gouache over blyant på papir,
120 x 193 mm. Galleri Classic, Hobro

Disciplinen tegning omfatter som nævnt oven for
en lang række forskellige materialer, hvis udbredelse både er knyttet til de enkelte stilepoker,
for eksempel er man glad for at tegne på farvet
papir i både barokken og rokokoen, og til de
motivtyper, kunstnerne arbejder med. Christian
Blaches marinemotiv, der ligesom landskaber
generelt hører til på hierarkiets fjerdeplads, stammer fra en tid, hvor naturiagttagelsen var i centrum. Marinen er tegnet op med pen og blæk og
der efter bemalet med gouache, dvs. dækkende
akvarelfarve, så bølgernes skumtoppe står ud
fra papiret og retter fokus mod den stenede kyst.
Tegningen er lavet på lysebrunt papir, hvilket på
den ene side skaber distance til den realistiske
skildring, og på den anden side gør det muligt
at bruge hvidt til at fremhæve detaljer. Vinden,
der skaber den hvide brænding, er samtidig den
vind, der fylder sejlene, synes Blache at fortælle.

Både Schleisner, Blache og Poul Steffensen her
over hører til den retning i 1800-tallet, som man
kalder salonrealisme. Kunstnerne tegner nok realistisk, men de skaber deres kunst på erindring
hjemme i atelieret, ikke ude foran motivet, sådan
som de mere radikale naturalister og impressionister gjorde det. I stedet idealiserer de, lægger
vægt på detaljen, og i et vinterlandskab som
dette har Steffensen bygget en knitrende froststemning op ved at bruge både papirets hvide
farve og en hvid gouache, som giver stoflighed i
snedriverne, samtidig med, at de danner kontrast
til den mørke vintereftermiddag, hvor mågerne
prøver deres held ved det næsten frosne åløb.
Tegningen kan sagtens basere sig på en skitse
taget på stedet, men den er med sin gennemarbejdede detaljerigdom typisk for salonrealismen,
hvor kunstnerne ikke blot skildrede det, de så,
men også det, de vidste.
8

Andreas Peter Madsen. Køer på en mark, 1855
Pen og blæk på papir,
119 x 324 mm. Galleri Classic, Hobro

Adolph Kittendorff. Grise på marken, uden år
Blyant og akvarel på papir,
126 x 166 mm. Galleri Classic, Hobro

I genrehierarkiet ligger dyreskildringen næstnederst.
I dag undrer vi os måske over, at man i det hele
taget har gjort dyreskildringen til en særlig genre i
kunsten, men tidligere havde dyremotiverne altid en
menneskelig morale; dyrene blev brugt som stand
in for mennesket og afslørede vores tåbelige eller
amoralske adfærd.
Da Andreas Peter Madsen sirligt tegnede de tre
kreaturer i 1855, var verden under hastig forandring på grund af industrialiseringen, og livet på
landet var under opbrud, fordi mange flyttede fra
land til by. Tyrekalven, der vogter over sin mor og
moster, hvis man kan tillade sig at fantasere lidt, er
derfor et eksempel på det idylliske blik, man efterhånden fik på naturen som et fristed, hvor verden
endnu ikke var af lave, og hvor årstiderne stadig
satte rammerne for menneskets liv. Madsen er derfor omhyggelig med at fange dyrenes uforstyrrelige
ro på papiret.

Opstillingen ligger på nederste trin i genrehierarkiet. Genren bestod i 1600- og 1700-tallet af ophobninger af fx madvarer, køkkentøj eller kostbare
ting fra fjerne egne, og sigtet var, med en overflod
af materialistiske ting at rette opmærksomheden
mod det religiøse. Forfængelighed, grådighed og
misundelse er alle dødssynder, og opstillingerne
skulle mane til eftertanke og minde om, at alt det
gods og guld, man samler gennem sit liv, er timeligt, mens døden er evig. I 1800-tallet fik den moralske opstilling ikke megen opmærksomhed, her
var man derimod ensidigt fokuseret på det timelige,
og Adolph Kittendorff, en af Danmarks betydeligste
dyremalere, prøver kræfter med ophobningen af
materialistisk gods i den lille, hurtige friluftsskitse af
det, vi i dag vil kalde frilandsgrise. Se hvor fint de
små grise er placeret i tegningens forgrund, varieret og givet liv og glød med den lyserøde akvarel.
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Hans Henrik Lerfeldt. Uden titel, 1972
Blyant på papir, 200 x 155 mm. Hobro Kunstsamling
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TEGNEKUNSTEN OP TIL I DAG
I dag er tegnekunsten optaget af de temaer og
spørgsmål, som ellers rører sig i kunsten, og ingen
motiver er fornemmere at beskæftige sig med end
andre. Til gengæld forventes det, at kunstneren
lægger originalitet, selvstændighed og eksperiment
ind i sine værker, som det ses i det følgende.
Hans Henrik Lerfeldt (1946-1989) skænkede
gennem årene en række af sine værker til Hobro
Grafiske Samling. Donationerne er senere suppleret ved erhvervelse af en stor privatsamling,
og i dag kan alle hjørner af Lerfeldts mangfoldige, kunstneriske virke præsenteres gennem værker fra samlingen, således også tegning.

Hans Henrik Lerfeldt. Uden titel, 1968
Pen og blæk på papir, 85 x 116 mm. Hobro Kunstsamling

feldts arbejde med blyanten. Motivet står klart og
defineret på papiret, kontur og volumen er skildret
præcist, og de rumlige forhold er på plads. Alligevel kan man ikke entydigt bestemme, hvad det er,
man ser. Det surreelle motiv antyder flere mulige
tolkninger.
I pennetegningen fra 1968 skabes et billedrum
med landskabelige referencer, men på grund af
Lerfeldts eksperimenter med skalaforholdene er det
svært at ”bevæge” sig ind i billedrummet og forstå
dets logik. Er der tale om byggeklodser i et lille rum
eller stiliserede bygninger i et stort? Stiger kuglen i
en pludselig bevægelse op fra gulvet, eller hænger en klode tæt på jordoverfladen? Og rummer
buskadset i baggrunden menneskefigurer, eller er
der tale om tilfældige former opstået i den ekspressive tegneproces? Lerfeldts tegninger er ikke ligetil,
de udfordrer og sætter fantasien i gang.

Hans Henrik Lerfeldts baggrund som elev af Palle
Nielsen på Kunstakademiets Grafiske Skole 196570 fornægter sig ikke i hans tegnekunst. Nielsens
klare streg, velordnede men komplekse billedrum og
interesse for sort og hvid som stoflig farve, genfindes i Lerfeldts tegninger. Virkemidlerne er ofte få, en
enkel blyantsstreg eller nogle få strøg med en pen
hen over papiret, eller der er lagt stor omhu i at skildre motivet så detaljeret som muligt. Lerfeldt tegnede
med blyant, kul, pen og blæk, lagde laveringer i
akvarel eller gouache over stregtegningen, når det
var nødvendigt, men fik ligeså stoflige, levende og
mættede tegninger ud af den rene streg, af blyantens mange toner og skraveringerne med pen og
blæk.
Tegningen uden titel, 1972 er et eksempel på Ler11

Lene Rasmussen. Ved Helligåndskirken I, 2011. Blyant på papir, 780 x 700 mm
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LENE RASMUSSEN
Rolfsvej 10, 1.tv.
2000 Frederiksberg
Tlf.: 21 78 27 72
E-mail: billedhugger.lene@rasmussen.mail.dk
www.lenerasmussen.com

Abstraktionen over det sete gør tegningerne til
mere end observationer, og man fornemmer,
hvordan ikke blot iagttagelsen men også kunstnerens temperament og stemning får indflydelse
på motivet.

Lene Rasmussen, f. 1950, har arbejdet som både
billedhugger og tegner. I dag får tegningen hendes fulde opmærksomhed. Lene Rasmussen fik
i 1971 en kommerciel-teknisk tegneuddannelse
fra Frederiksberg Tekniske Skole, før hun 197173 gik på R. Askov-Jensens berømte tegneskole
på Ny Carlsberg Glyptotek. I årene 1973-80
var hun elev på Kunstakademiet i København,
hvor hun hos professor Erling Frederiksen blev
skolet i både den klassiske tegning og vor tids
abstraktion.
Lene Rasmussens blyantstegninger er resultater
af en indgående iagttagelse af motivet og en
abstraheret fortolkning af det sete. Den præcise
skildring af lys og skygge, af alle tonerne mellem papirets hvide og blyantens dybeste sorte,
giver både rum, stoflighed, detalje og dynamik
til tegningerne. De to motiver fra Helligåndskirken i København er således både detaljestudie
og overblik på én gang. Arkitekturens linjer og
intensiteten af blyantens farve markerer skift mellem lys og skygge i forgrunden, mens løse, lette
streger og skraveringer skaber rum og miljø omkring hovedmotivet.

Lene Rasmussen. Ved Helligåndskirken III, 2011
Blyant på papir, 780 x 700 mm
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Anne Skole Overgaard. Lampe, yoga og meditationsskole, 2010. Blyant på papir, 900 x 900 mm
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ANNE SKOLE OVERGAARD
Ryparken 212, 1.tv.
2100 København Ø
Tlf.: 28 76 04 54
E-mail: mail@anneskole.dk
www.anneskole.dk

Anne Skole Overgaard, f. 1980 er uddannet på
Det Jyske Kunstakademi i Aarhus 2001-06 og
arbejder med både maleri, akvarel og tegning.
I Anne Skole Overgaards tegninger er betegnelsen realisme knapt nok dækkende. Behandlingen
af motiverne rækker ud over realismens virkelighedstro skildring af det sete og ind i abstraktionen, når detaljerigdom, stoflighed og koloristisk
nuancering indfanges med knivskarp fokusering,
samtidig med, at billedrummet ophæves, idet nær
og fjern beskrives med lige stor, minutiøs omhu.
I blyantstegningen af en loftslampe fremstår hver
eneste fold i stukrosettens gibs knivskarpt, det
samme gør penselsporene i loftsmalingen, og alligevel synes motivet at være organisk-abstrakt,
bygget op af voluminer i en vekselvirkning mellem lys og skygge.
Anne Skole Overgaard arbejder med sølvstift på
grundet papir i tegningen til højre. Den tynde stift
giver mulighed for at arbejde i de helt små detaljer, der understreger teksturforskelle i stenbelægning, krukke, murværk og baggrundens trådnet.

Anne Skole Overgaard. Krukke foran Paolos tantes hus, 2017
Sølvstift på grundet papir, 850 x 500 mm
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Ulrik Stenshøj. Uden titel, 2017
Blæk og pen på papir, 240 x 180 mm. Fra serien ”Tuschmørkebilleder”
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ULRIK STENSHØJ
Engmosevej 8
4700 Næstved
Tlf. 22 42 47 10
E-mail: ulrikstenshoj@hotmail.com
www.ulrikstenshoj.dk

Ulrik Stenshøj, f. 1983 har tegnet hos Ib Spang
Olsen, John Olsen og Odd Nerdrum, hvor han
er blevet skolet i både et iagttaget, naturalistisk
formsprog og en mere eksperimenterende tilgang
til tegnekunsten.

Ulrik Stenshøj. Uden titel, 2017
Blæk og pen på papir, 240 x 180 mm.
Fra serien ”Tuschmørkebilleder”

Det sete og erfarede ligger nok som afsæt for Ulrik Stenshøjs blæktegninger, men i sin fortolkning
af naturen bevæger han sig langt ind i stiliseringen og abstraktionen. De forenklede former og
kontrasten mellem hvidt og sort giver et stærkt,
grafisk udtryk, som det ses i serien af ”Tusch
mørkebilleder”, 2017. Det grafiske følges af
et dramatisk og anelsesfuldt stemningsleje, som
forstærkes, når Stenshøj i tegningerne vender
koloritten på hovedet ved at lade naturens lyse
partier fremstå mørke og de mørke lyse.

Ulrik Stenshøj er optaget af årets gang i naturen,
af vækst, blomstring, forfald og død. Hans tegninger kan på den baggrund skrives ind i den
romantiske tradition, som voksede frem i begyndelsen af 1800-tallet. Her blev naturen opfattet
som billede på det store, kosmiske verdensalt,
som mennesket i sin lidenhed aldrig ville kunne
begribe og derfor til evighed melankolsk måtte
længes efter. I Ulrik Stenshøjs ”Tuschmørketegninger” findes en lignende melankoli og en lignende, storslået naturskildring – trods de forholdsvis
små formater.

I ”Tuschmørkebilleder” er den traditionelle skraveringsteknik afløst af små, korte pennestrøg af
næsten impressionistisk karakter, som ud over
at angive mellemtoner er med til at bestemme
blikkets retning rundt på billedfladen, ligesom de
skaber de forskellige materialevirkninger, som
hører jord, vegetation og himmel til.
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Ole Lejbach. Pramdrageregen (Randers Kommune), 2013
Blyant på papir, 1400 x 100 mm
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OLE LEJBACH
Hollufgårdsvej 169, Neder Holluf
5220 Odense SØ
Tlf.: 26 70 61 86
E-mail: olelejbach@gmail.com
www.lejbach.dk

Ole Lejbach, f. 1951 er uddannet typograf. Han
modtog i sine unge år tegneundervisning hos maleren Hans Sørensen, Kalundborg, men er i store
træk selvlært. Lejbach arbejder som maler, grafiker og tegner.
Ole Lejbachs store blyantstegninger af egetræer
er dele af projektet ”Ege-ekspeditioner”, som han
gennemførte i årene 2010-15 sammen med forfatteren Jens Blenstrup. Sammen rejste de to rundt
i landet for at opsøge sagnomspundne, historiske eller på anden vis betydningsfulde egetræer.
Resultatet, der udkom i bogform i 2015, blev
for Ole Lejbachs vedkommende 55 store blyants
tegninger, hvoraf et udvalg af de jyske vises på
denne udstilling. Både i de naturalistiske og i de
mere fortolkende tegninger har Ole Lejbach fokuseret på det enkelte træs karakteristiske vækst og
udseende. En særlig ru og knoldet bark fremhæves i én tegning, mens en usædvanlig vækstform
trækkes frem i en anden. Et nærsynet blik afslører
stoflighed, mens det distancerede blik lader træernes omgivelser spille med, alt sammen formidlet gennem blyantens væld af gråtoner.

Ole Lejbach. Hald Ege (Viborg Kommune)
Blyant på papir, 140 x 100 mm

Egetræer er omgærdet af overtro, folkesagn og
fortællinger. De kan blive meget gamle, og det
er nok ikke helt forkert, hvis man i mødet med
Ole Lejbachs tegninger netop får følelsen af at
stå over for et motiv, som fortæller mere end det,
der ses på overfladen.
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claus ejner. Jeg tænker ikke over, hvad jeg laver. Automattegning nr. 40, 2016
Blyant på papir, 300 x 300 mm
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CLAUS EJNER
Kirsten Piils Vej 22
7100 Vejle
Tlf.: 40 63 10 67
E-mail: clausejner67@gmail.com
www.dada-invest.dk

siske surrealismes hovedværker og fortolker dem
i sin egen, ureflekterede tegneproces, opstår en
form for dobbelteksponering af det ubevidste,
idet tegningen vil rumme både det oprindelige
værks afbildning af noget, der rørte sig i kunstnerens underbevidsthed årtier tilbage, og det, som
claus ejner selv ubevidst er optaget af.

claus ejner, f. 1967 er både billedkunstner og
forfatter. Han er uddannet på Det Jyske Kunstakademi, Aarhus 2001-04, og på Aarhus og
Odense Universiteter i henholdsvis kunsthistorie
og nordisk litteratur. claus ejner arbejder primært
med tegning og performance.

Som et spejl mod et spejl mod et spejl fortsætter
oplevelsen ud til beskueren, når/hvis vi genkender det originale afsæt. For hvilket indtryk gør
den oplevelse på os?
claus ejner parafraserer ikke kun surrealismen,
men også verdenskunstens ikoniske hovedværker, og nye fortællinger opstår. Som når Munchs
”Skrig” møder et par smiley-sokker.

I serien ”Jeg tænker ikke over, hvad jeg laver”
tager claus ejner afsæt i automattegningen, en
ureflekteret tegneproces, som 1920ernes og
1930ernes surrealister hentede i psykoanalysen
og brugte til at komme i forbindelse med deres
underbevidsthed.
Når claus ejner bruger automattegningen, er det
på samme vis for at undslippe den styrede tegneproces og i stedet lade indskydelse, fantasi og
tilfældighed råde. Men, som han siger, når en
figur synes at vise sig, styrer han tegningen i en
bestemt retning.
Parafrasen, dvs. den kunstneriske gendigtning af
et allerede eksisterende kunstværk, er en vigtig
del af claus ejners praksis. Når han trækker detaljer eller stilistiske karaktertræk ud fra den klas-

claus ejner. Jeg tænker ikke over, hvad jeg laver.
Automattegning nr. 38, 2016. Blyant på papir, 300 x 350 mm
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Lisbeth Eugenie Christensen. Blow, 2016. Akryl og blyant på lærred, 120 x 150 cm
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LISBETH EUGENIE CHRISTENSEN
Kirkevej 48
5690 Tommerup
Tlf.: 41 81 29 01
E-mail: lisbetheugeniechristensen@gmail.com
www.eugenie.dk

Lisbeth Eugenie Christensen, f. 1969 er uddannet 1990-95 på Institut for Visuel Kommunikation, Designskolen Kolding. I dag arbejder hun i
det frie, billedkunstneriske felt men trækker på sin
designbaggrund i de udsmykningsopgaver, hun
løser landet over.
Lisbeth Eugenie Christensens værker kan bedst
betegnes som hybrider: De er maleri og tegning
på én gang. Ved at kombinere enstonede flader,
malet op i akryl på lærred eller papir, med detaljerede blyantstegninger med både abstraheret
og genkendeligt indhold skaber Christensen værker, der spænder mellem maleri og tegning og
henter karakteristiske træk fra begge praksisser.
Lærredets struktur trænger igennem tegningen,
og maleriets glatte overflade danner kontrast til
sporene efter blyanten på papiret. Denne tekniske dynamik modsvares af den motiviske, hvor
skarptskårne og stringente, nonfigurative partier
får modspil af associationsskabende, organiske
former, som det ses i ”Blow”, 2016.

Lisbeth Eugenie Christensen
Uden titel, 4+9, 2017. Akryl og blyant på papir, 280 x 210 mm

der minder om fjer men lige så godt kan være
ren, organisk abstraktion, skaber en uro i øjet,
for er det nu også samme form, og er de lige store? Vi zapper mellem de to udgaver af motivet,
og billedet bliver trods sin enkelhed dynamisk og
levende for vores blik.

”Uden titel, 4+9”, 2017 viser et motiv to gange,
tegnet i positiv og malet i negativ. De tre former,
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