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KORT OM MORSØ KUNSTFORENING AF 1961
Morsø Kunstforening blev stiftet i 1961 og har til formål at
arrangere udstillinger af nyere kunst. Foreningens lokaler
er helt centralt beliggende på havnen i Nykøbing, hvor
bygningen Holmen blev indviet sommeren 2013. Foreningen
har ca. 300 medlemmer og ca. 20 såkaldte firmamedlemmer.
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Caroline Krabbe

Rum til alenehed
Malerierne er blevet til i mit hjem i Frigiliana, en lille
bjerglandsby ved Middelhavet, Andalusien. Her har jeg
boet i 37 år, siden jeg var 10 år gammel, og mit maleri er
tydeligvis påvirket af min dagligdag her, samtidig med at
man jo aldrig helt slipper sine rødder.
Men det er egentlig ikke det ydre landskab, man oplever
i mine billeder. Intentionen med, og temaet i mine malerier, er på sin vis at trække lyset ud af mørket. Ikke det
sædvanlige og modsatte, som vil være at male lyset og
derefter male små fine skygger. Nej, det er ikke dér, jeg
vil hen.
Intentionen er at udtrykke den ensomme fornemmelse
der fremkommer, når vi står alene med os selv. Måske
befinder vi os ude i natten, i månens stærke lys, og fornemmer hvor storslået naturen er, proportionalt i forhold
til mennesket i sin styrke – og hvor ensomme vi mennesker i bund og grund føler, vi er: Vi kan være omringet af
mennesker, men stadig være alene. For når det kommer
til stykket, er vi jo vitterlig alene med os selv.
Den person, vi er inden i, den del af os selv, som vi aldrig
viser til andre, eller ikke kan blive ved med at vise til
andre, såsom vores bekymringer, skrøbelige erindringer
eller drømme, er vi stort set alene med. Det er den fornemmelse af ensomhed helt dybt inde i sjælen, jeg gerne
vil have skal komme til udtryk i mine billeder.
Det er ikke en ensom og trist maler, der har malet disse
malerier. Det handler ikke om en negativ eller destruktiv
ensomhedsfølelse eller alenehed. Det behøver nemlig
ikke at være dårligt at beholde nogle ting for sig selv.
At være alene med sig selv. Det er det indre rum, hvor vi
værner om det “rene” i os, der har til huse inde under alle
de lag, som livets gang, time efter time, dag efter dag,
år efter år, efterlader på overfladen.
Aleneheden
Den smukke, skrøbelige og fine følelse, som kan mærkes
helt derinde, er den jeg gerne vil trække ud og gøre
vedkommende.
Caroline Krabbe
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Luise Haugen

Så fint som silke, så stærkt som stål
Før vi kigger nærmere på Luise Haugens billedsprog,
kan det være af værdi at placere det i en større sammenhæng blandt de mange kunstneriske måder, man kan
udtrykke sig på i dag.
Selv i den nuværende mangfoldighed af stiludtryk kan
man tale om nogle grundlæggende modsætninger. Ser
man, for maleriets vedkommende, bort fra den grundlæggende opsplitning i henholdsvis figuration eller
abstraktion, drejer det sig om modsætningen mellem en
ekspressiv og intuitiv måde at udtrykke sig på og en, der
er mere stram, disciplineret og analyserende. Man finder
naturligvis et utal af overlapninger, men helt basalt kan
man stadig med god ret tale om analyse over for intuition
og disciplinær beherskelse over for spontan ekspressivitet.

Også hvad angår farveholdningen er variationen enorm.
Glødende orange og violette toner stråler ud fra ét
maleri, et andet er overtaget af dunkle mørke farver,
hvor et lille strejf af citrongult til gengæld virker så
meget desto stærkere, mens et tredje billede spiller
på et register af dæmpede hvide, grå og sorte nuancer.
Luise Haugens suveræne materialefornemmelse
og usædvanligt sikre farveforståelse har skabt en
billedverden, der på én gang er kompleks og dynamisk,
rå og blid og elegant og poetisk. Det er, kort sagt,
rigtig, rigtig godt.
Tom Jørgensen
Kunstanmelder på Jyllands-Posten,
redaktør af Kunstavisen

Det spændende ved Luise Haugen er, at hendes kunst
overskrider præcis disse modsætninger. Har man først
konstateret, at hendes billedverden er helt non-figurativ,
er det bemærkelsesværdige nu, at den ikke falder i én
bestemt kategori. Grunden hertil er først og fremmest
materialevalget. Luise Haugen arbejder konsekvent med
akryl og silkepapir på lærred. Silkepapirets gennemsigtighed giver en æterisk og poetisk effekt i forhold
til akrylfarvens cremede og nogle gange påtrængende
stoflighed. Et forhold, der udnyttes med stort raffinement
og følsomhed i billederne. Det skrøbelige papir danner
også et fint netværk af små rynker og folder, hvilket, når
flere lag papir lægges ovenpå hinanden, medfører en
reliefagtig collageeffekt givende tyngde og materialitet.
Luise Haugen formår i sine billeder at veksle mellem det
roligt meditative og det voldsomt dynamiske, ligesom
nogle malerier kun består af få tynde og æteriske lag,
mens andre er domineret af tyktflydende farve og
vægtige former. Variationen i rytme og dynamik er
uendelig, som var der, for at henvise til musikkens
verden, tale om alt fra blide klassiske toner over
barokkens springflod af tonaliteter til hård rockmusik
og meditativt virkende ambient.
I ét billede dominerer gennemsigtige overlappende
farvefelter, i et andet stjæler en massiv sort rektangulær
masse hele opmærksomheden, mens man i et tredje
ser en strøm af elliptisk energi pulsere tværs hen over
billedfladen.
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Dorthe Steenbuch Krabbe

Skønhed og afmagt · Om Dorthe Krabbes stentøjsskulpturer
Blandt de mange forfærdelige indtryk, man fik af 9/11-tragedien i 2001, var synet af
to ødelagte kæmpetårne liggende som strandede hvalskeletter. Nogle af New Yorks
to mest markante bygninger reduceret til murbrokker på grund af en håndfuld menneskers ufattelige ondskab.
Et helt andet sted i verden sker den samme ondskab dag ud og dag ind og har gjort det
i nu mange år. Syrien er blevet et land, vi ikke mere hører så meget om bortset fra
én ting: de store flygtningestrømme, der har forandret det politiske billede i Europa.
De mennesker, der stadig lever i landet, har vi i realiteten glemt og opgivet i en konflikt,
der tilsyneladende bare bliver ved og ved.
Det er dette land og disse grusomme begivenheder, Dorthe Krabbe sætter fokus på
med sin seneste serie af stentøjsskulpturer. Som med de sammenstyrtede tårne på
Manhattan er det bygningerne, som har fanget hendes interesse. Eller rettere: det, der
er tilbage af dem. I nogle holdes strukturen stadig sammen af massive bærende søjler.
Andre er begyndt at kollapse og skride til siden, mens andre igen er bukket under og
nu står som ruiner. I én skulptur ser man den direkte årsag til ødelæggelsen: skudog granathuller, der har gennemhullet væggene, som var det en schweizerost. For det
meste ser vi dog ikke direkte spor af selve de destruktive handlinger. I stedet opererer
Dorthe Krabbe med en form for farvesymbolik. De sorte og røde farver, der dominerer
skulpturerne, er i første omgang de meget håndfaste spor af krigen: sværte, aske og
glødende ild. Farver har det dog med også at tale til vores følelser, og det er svært ikke
at se den sorte farve som et billede på ondskab og destruktion, og den røde som et
billede på blod og smerte.
De stærke følelser, man får ved at betragte Dorthe Krabbes skulpturer, sættes i relief
af det forhold, at abstrakte skulpturer ofte har en helt anden betydning. Det havde de
i hvert fald for billedhuggere som Robert Jacobsen, hvis konkret abstrakte skulpturer
fra 40’erne og 50’erne signalerede elegance, vægtløshed og optimisme. Ikke her. Troen
på en ren og fri geometrisk kunst, der kun handler om sig selv, er i både bogstavelig og
overført betydning kollapset. Virkeligheden har trængt sig på og fortrængt drømmen
om den optimistiske og om sig selv kredsende abstraktion. Det grove stentøjsler, som
skulpturerne er lavet af, understreger alt dette. Den ru og kornede overflade ligger så
langt fra den stålblanke elegance, man f.eks. finder i Børge Jørgensens abstrakte skulpturer fra 1970’erne og 80’erne, som tænkes kan. Dette er skulpturer med kant, med
trods og afmagt og med smerte.
Og så alligevel. Som de står der, de fleste 40-80 cm høje, to af dem i menneskestørrelse,
kan man ikke lade være med at opfatte Dorthe Krabbes skulpturer som smukke.
På trods af den smertefulde historie, de vil fortælle. På trods af den destruktivitet, der
også formmæssigt præger dem, er deres fysiske tilstedeværelse i rummet markant,
meget håndgribelig og meget sanselig. Skønhed, vrede og afmagt kan godt være til
stede i et kunstværk på samme tid. Det gør måske kun dets relevans endnu større.
Tom Jørgensen
Kunstanmelder på Jyllands-Posten,
redaktør af Kunstavisen
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Skønhed og spændstighed uden støj

Leif Kath

Med forfatteren Ernest Hemingways ord kan man sige, at Leif Kath
kender kvaliteten af sin kunst ved at se på dét, han udelader. Det kræver
mod og en klar tankegang. Leif Kaths kunst udspringer af lidenskabelig
koncentration. Han er ikke en mand, der råber højt om sin kunnen. Han
lader billederne tale. Og det gør de i et overbevisende klart, non-figurativt
og smukt sprog med vibrerende liv. Det drejer sig med kunstnerens egne
ord om at “reducere og koncentrere”. Og hans værker er de senere år
blevet tiltagende intense og spændstige i deres udtryk. Vi træder ind i det
centrale i det kunstnerisk skabende univers, når vi står over for malerier,
tegninger, grafik og skulpturer af Leif Kath. For han tør dvæle ved det
vibrerende, skabende felt. Som han selv karakteristisk udtrykker det,
nærmer han sig det centrale, kreative udgangspunkt med ”nysgerrighed
og ydmyghed”.
Vi står over for værker af en kunstner, der rummer en sjælden kombination af stor følsomhed og evne til at udelukke al unødvendig støj.
Leif Kath kan i dag se tilbage på en kunstnerisk karriere med talrige
udstillinger i hjem- og udland. Som den præmierede og omfattende, retrospektive udstilling på Kunstmuseet Brundlund Slot i Aabenraa i 2010, der
vil huskes af det kunstelskende publikum for sin skønhed og atmosfære.
De efterhånden mange udstillinger i Galleri Weinberger i København og
i Elizabeth Harris Gallery i New York markerer sig ligeledes. Værkernes
stilistiske klarhed og præcision vidner om uhyre bevidste valg af billedelementer og farvesammenstillinger. Inspirationen opstår ofte i det nære,
i oplevelsen af arkitektur eller nyskabende værker i kunsthistorien men
også på længere udlandsophold, som på Civitella Ranieri i Italien i et
internationalt, kreativt miljø. Yderligere fornemmer man – når man iagttager Leif Kaths raffinerede og ofte minimalistiske malerier og grafiske
arbejder, der åbner for et åndeligt rum – et slægtskab med enkelheden
og roen i japanske træsnit og japansk kunsthåndværk. Koncentration
er netop et nøgleord i japansk kunst og kunsthåndværk, hvor det ikke
drejer sig om fornyelse men om fordybelse. Og fordybelse er Leif Kaths
særkende. Men, som han har forklaret undertegnede, drejer det sig også
om at være klar over, hvornår man i det enkelte værk skal stoppe.
Bølgeformer – som er et gennemgående japansk motiv – kan man se
i Leif Kaths smukke, store vaser til udstillingen på Kählers keramiske
værksted, Næstved i 2001. Vasernes forenklede og kraftfulde sort/hvide
vand- og bølgemotiv giver et særligt levende, sanseligt og frit udtryk.
Bølgemotiver ses også i streg-ætsninger fra 2002. Store, keramiske fade
fra samme periode understreger ligeledes det poetiske og universelle
med motiver, som bringer tanken hen på nattehimlen. Fadene, som ligger
i forlængelse af grafikken, blev udstillet på Trapholt i 2003.
Der går stærke, røde tråde – både mere konkret og i overført betydning
– i Leif Kaths kunst. Han genoptager ofte motiver, som han tidligere har
arbejdet med og bearbejder dem på nye måder. Som den vigtige, grafiske
serie “Jardin de Versailles”, 1978, som tager udgangspunkt i parkrummet
i Versailles med kegleformede buske, en skulptur og markant perspektiv.
Den drømmeagtige stemning i de enkelte ætsninger, hvor motivet er mere
eller mindre fremtrædende, giver et scenisk, filmisk præg. Kompositionen
i Versailles-serien synes at danne basis i flere af Leif Kaths senere værker,

hvor han arbejder ud fra et centralt punkt. Det ses i en række linoleumssnit fra 2008/2009 med vibrerende bevægelser, der sender beskuerens
blik ind mod centrum. Mod et skabende udgangspunkt.
Leif Kath var medstifter af den grafiske sammenslutning Trykkerbanden
i 1971, og har siden bevæget sig fra det figurative til det stærkt forenklede udtryk. Afsættet for Leif Kaths kunst er en blanding af undren og
taknemmelighed. I værker i intime formater skaber han stor skønhed
og dynamiske rum ved hjælp af rene snit og små forskydninger, mens
han holder sig helheden for øje. Han indkredser dét, man kunne kalde
mulighedernes rum, snarere end han serverer pointer. Han tør gribe ud
efter det uudsigelige. Derfor er det så fascinerende at følge med i hans
kunstneriske produktion.
Detaljens betydning, de klare snit, den underliggende puls og det
bevidst uprætentiøse udtryk er medvirkende til, at Leif Kaths kunstneriske
bestræbelser bliver værdsat – både i Danmark og i udlandet. I mødet med
hans kunst skaber beskueren et følelsesmæssigt rum. Leif Kath har modtaget flere legater og har haft en række tillidsposter. Således modtager
han Statens Livsvarige ydelse for sit vedholdende kunstneriske arbejde,
der omfatter facetteret refleksion, og han har modtaget Eckersberg
Medaillen for sit konsekvente og karakteristiske formsprog. Leif Kath
har siddet i Statens Kunstfonds Repræsentantskab, i Akademirådets Jury
og i Akademirådet. Som beskuer føler man i det givende møde med Leif
Kaths kunst, at man står på tærsklen til ny indsigt. Der er lys og liv i de
monokrome felter, og man mærker spillet mellem kontrasterne. En energi,
som udstråler ægthed i sin alt andet end højtråbende atmosfære. Men
det kræver, at man som beskuer åbner sig for oplevelsen og lyset. Tanken
bringes hen på Paul Cézannes akvareller, hvor det hvide papir spillede
en selvstændig rolle som lysgiver og som pointering af immaterialitet.
Med Leif Kaths egne ord om de tilsyneladende motivløse, centrale felter
i værkerne: “Måske er det det ubestemte i midten, der interesserer”.
Det dynamiske spil mellem de åbne og de lukkede former i Leif Kaths
kunst trækker et centralt sted i forfatteren Inger Christensens essay
“Del af labyrinten” (1982) frem i erindringen, hvor hun fortæller om sine
første æstetiske oplevelser, som har dannet kim til hendes kunstneriske
arbejde: “en bred eng fuld af engkarse, en middagstime, da jeg spillede
med min store vandbold mod en gloende husmur, en aften med tordenvejr, da vi sad i køkkenet og spiste jordbær”. Hun opfatter disse tidlige
erindringer som tre billeder: “det åbne, endeløst skønne, det formålsløst
energiske, trygheden ved ikke at være alene om det”. Disse uvurderlige,
æstetiske oplevelser, som rummer stor følelsesmæssig dybde hos Inger
Christensen, har et lys over sig, der går i dialog med Leif Kaths værker.
Som beskuer af Leif Kaths kunst kan man føle, at man er på bølgelængde med ham. Det betyder ikke, at det skal råbes ud.

Eva Pohl
Forfatter, kritiker, cand.mag., ph.d.
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Leif Kath · 50 års jubilæum

Morsø Kunstforening · 1969/2019

Leif Kath debuterede i 1969 på Charlottenborgs Forårsudstilling – og på udstillingen “1.-4. maj” i Morsø Kunstforening. Udstillingen er så meget sagt; der var nærmere
tale om et arrangement, idet “1.-4. maj” var en “kontakthappening”, der i øvrigt afspejlede tidens strømninger.

Og folk kom, og folk deltog. Højdepunktet nåedes om
lørdagen, 3. maj, da besøgstallet var på sit højeste, og
hvor det var umuligt for den tilfældige gæst umiddelbart at
se, hvem der var “kunstner” og hvem der var “publikum”.
Overalt var gæster gået i gang med at male, tegne, skrive
og spille, og pludselig fandt man lokales digte slået op på
opslagstavlen, måske som direkte svardigte til de “rigtige”
digteres. En af dem, Viggo Madsen, havde således en hel
duel på digte med anonyme Morsø-digtere.

I bogen “Kunst på Mors – en kunstforening i 25 år” (1986)
skriver Knud Sørensen i afsnittet “Drømmen om det
musiske menneske” om arrangementet (uddrag):
“… Det vil ikke være rigtigt at sige, at Morsø Kunstforening
af 1961 var med i fronten af alt det nye. Men foreningen
var med …..
….. Skal man fremhæve et vellykket arrangement, der mer
end noget andet afspejler specielle strømninger i tiden,
må det blive det, der blev kaldt “1.-4. maj”. Det var i 1969,
dagene omkring St. Bededag.
Formålet med arrangementet var, at folk skulle opleve
kunstnerisk skaben på nært hold. De skulle opleve
værkerne, mens de blev til, og de skulle om muligt
inspireres til eller måske provokeres til selv at blive
skabende.
Stedet var den gamle tekniske skole, og man drømte om,
at arrangementet ville gennemløbe 3 faser: 1. Kunstnere
møder Mors. 2. Morsingboere møder kunstnere.
3. Kunstnere og morsingboere finder sammen i fællesskab.
Til at repræsentere kunstnersiden var 4 billedkunstnere,
4 forfattere og 1 komponist inviteret”.
– Bidrag af grafikerne Leif Kath, Vivian Rose, Allan Nilsson,
og Jørgen C. Rasmussen, forfatterne Margrethe Berg,
Kristen Bjørnkjær, Leif Hjernøe og Viggo Madsen samt
komponisten Ole Buck. Red.
“Som en slags forberedelse til mødet med Mors havde
kunstnerne den sidste måned dagligt fået tilsendt Morsø
Folkeblad, så de kunne få et forhåndsindtryk af det lokalsamfund, de nu skulle placeres i.
Det blev uforglemmelige dage for alle implicerede. Fra
tidlig morgen til sen aften var der en medrivende aktivitet
i den skrøbelige, gamle bygning, og nu og da bevægede
et par kunstnere sig op i Algade og delte bolcher ud og
snakkede med forbipasserende – og inviterede alle til at
komme på besøg i kunstværkstedet.

14

Det enkeltfænomen, der måske vakte størts opmærksomhed, var Margrethe Bergs “digtomat”, en stor kasse, som
hun sad inden i med sin skrivemaskine. I kassen var der
to sprækker. I den ene kunne folk putte sedler ind forsynet
med 5 tilfældige ord, ud af den anden kom få øjeblikke
efter et digt, hvor de 5 ord var anvendt. Mange prøvede
at køre hende træt, men uden held. Størst forhåbning
havde en af øens læger, som puttede en seddel med
5 medicinske fagudtryk ind i maskinen. Hans forbavselse
var ikke ringe, da han et øjeblik efter stod med et digt
i hånden, hvor de 5 udtryk forekom i korrekt betydning.
Margrethe Berg var oprindelig lægeuddannet.
Der er gjort så temmelig meget ud af beskrivelsen af dette
ene arrangement. Begrundelsen er, at det er så tidstypisk.
Det var et arrangement, som skulle leve i øjeblikket, som
skulle inspirere og udfordre, men som ikke skulle resultere
i et færdigt værk. Det var et arrangement, hvor de medvirkende kunstnere underkastede sig et kvalitetsbegreb,
der rakte ud over det rent æstetiske, og hvor kunstværkets
evne til at skabe kontakt og fællesskab var sideordnet
traditionelle kunstneriske krav”.
I forordet til en lille bog, kunstforeningen udgav senere i
1969, stod der bl.a.:
“Denne bog kan ikke reproducere arrangementet. Væsentlige ting mangler, f.eks. hele lydsiden, f.eks. kaffelugten
og hele fornemmelsen af, at alting kunne have været
anderledes i næste minut, men den bygger på det rent
håndgribelige materiale, der forelå, da gæsterne rejste
og de besøgende gik hjem, og værterne stod over for en
spændende oprydning.”

Uddrag af bogen “Kunst på Mors – en kunstforening i 25 år”
Knud Sørensen, 1986.
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Årsskifteudstilling
2019-2020

Birte Ohsten

Helle Bovbjerg

Finn Have

Morsø Kunstforening runder 2019 af med “Årsskifteudstillingen”, der rækker ind i det nye år. På denne
udstilling præsenteres værker af en række kunstnere
fra nærområdet og nogle gange enkelte fra andre dele
af landet.

Birte Ohsten døde 5. februar i år
(1934-2019).

I min keramik arbejder jeg med
inspiration fra havnemiljøer. Særligt
pullerten lang havnekajen optager
mig. Den er som et symbol for
forankring, ikke kun af skibe, men
også som en metafor for vores ofte
fortravlede liv. Den er bindeleddet
mellem at sætte fri og komme hjem
igen. I mit keramiske virke arbejder
jeg både med abstrakte skulpturer
og funktionel keramik med fokus
på små serier, bl.a. den japanske
kop Yunomien. Jeg lægger stor vægt
på funktionalitet i mine brugsting.

FLASHBACK I 1980-erne var jeg
meget optaget af at skildre bymiljøer. Studier i oliepastel på
papir var oplæg til malerier.
I 1986 havde jeg er tre måneders
legatophold på øen Sveaborg ud
for Helsinki. Det satte gang i min
interesse for landskabet som motiv.
Fra dette tidspunkt tog jeg springet
og blev fuldtidskunstner. Noget
nyt måtte ske, og jeg lod skægget
falde. Siden 1986 har ansigtet
således været “skægløst”.
I 1990-erne arbejdede jeg hovedsageligt med landskabet i sydeuropa; især i Andalusien i Spanien.
Også andre middelhavslande blev
besøgt – Grækenland, Italien,
Tyrkiet, Portugal og Malta.
Billederne på kunstforeningens
udstilling er fra 1980-erne og 1990erne og er alle oliepastel på papir.

Dette års kunstnere er Hanne Behrens, Helle Bovbjerg,
Finn Have, Birte Ohsten, Trine Toft, Simon Ward og
Bodil Østergaard. Nogle er gamle kendinge, et par
er nye ansigter.
Lidt særligt er det, at Birte Ohsten igen er med.
Birte Ohsten er en af de kunstnere, der med mellemrum har udstillet i Morsø Kunstforening, senest i 2017.
Birte Ohsten døde i det tidlige forår, men efter aftale
med Morsø Kunstforening ønsker den nærmeste familie,
at hendes værker er med på årsskifteudstillingen.
Birte Ohstens værker på udstillingen vil være motiver
fra hendes udenlandsrejser samt portrætter.
I forbindelse med Heltborg Museums udstilling i efteråret med et udvalg af Birte Ohstens akvareller udgives
en bog forfattet af Jytte Nielsen. Denne bog samt bogen
fra 2008 – forfattet af Minna Marie Klange – kan købes
i Morsø Kunstforening under årsskifteudstillingen.
Med de syv deltagende kunstnere bliver udstillingen
virkelig alsidig. I år præsenteres maleri, akvarel, oliekridt, keramik og smykker.
Værkerne på årsskifteudstillingen kan medtages ved
købet, så det er muligt at bruge et køb som julegave.

Lige til det sidste var hun aktiv
og malede ude i det fri.
Birte Ohsten blev uddannet på Det
Kongelige Danske Kunstakademi
i København; elev af professor
S. Hjorth Nielsen (1958-1965).
Følgende er uddrag fra forordet
til bogen “Maleren Birte Ohsten”
af Minna Marie Klange; udgivet
i 2008.
Birte Ohsten syntes forankret i Thy,
men lod sig ikke begrænse af Thy.
Hun havde udsyn til sin omverden.
En vigtig del af hendes liv bestod
i at rejse. Med sig tilbage fra disse
rejser bragte hun malerier fra
egne, hvor ikke blot naturen men
også menneskene fangede hendes
interesse.
Det eneste afgørende for Birte
Ohsten var at kunne bo og opholde
sig i umiddelbar nærhed af store
landskaber, helst landskaber
langs den jyske vestkyst. Byens
rum interesserede hende ikke
som maler. Hun var en kunstner,
der geografisk set ikke hørte til
noget bestemt sted. Kosmopolit
kunne man i en vis forstand kalde
hende, men en kosmopolit med
forkærlighed for det åbne land.
Hun var som kunstner dansk, men
følte sig lige så meget hjemme i
København som i Rom, i Stenbjerg
som i en chilensk fiskerlandsby.
Birte Ohsten vil fortsat have stor
betydning for kunsten i Thy.
Samtidig er hun kendt og anerkendt langt uden for Thy.
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De seneste år har jeg samarbejdet
med amerikanske keramikere og
har deltaget i flere udstillinger i USA.
I 2017 dannede jeg netværket International Ceramic Exchange, som
blev etableret ifm min opgave som
kurator på Kulturby 2017. Det var
en del af projektet FOMO. I 2018
fik jeg publiceret en artikel til det
irske keramikmagasin Ceramics
Ireland om projektet. Desuden var
jeg kurator for gruppeudstillingen
“The Joy of Color” på Huset for
Kunst og Design i Holstebro.
Udvalgte udstillinger:
2020 USELESS,
Kunstpakhuset Ikast.
2019 AKAR Gallery, USA.
2018 Te til To, Hjorts Fabrik.
2018 The Joy of Color, Huset for
Kunst & Design Holstebro.
2018 Charlie Cummings Gallery USA
Cup – The Intimate Object, XIII.
2017 FOMO, Kulturby 2017.
2016 Cheers Medalta, censureret.
2015 Vendsyssel Kunstmuseum,
Scandinavian Sculptural Ceramics.
Mit værksted må gerne besøges
efter aftale.
www.hellebovbjerg.dk

Udvalgte soloudstillinger:
2017 Åndehuller,
Randers Kunstmuseum.
2012-2013 Malerisk Gensyn,
Odder Museum.
2011 Sydslesvigs Kunstforening,
Flensborg, Tyskland.
2011 Mors – et særligt sted.
Palæet, Nykøbing Mors.
2006 Dit sted – Mit sted,
Randers Kunstmuseum.
2003 Årets kunstner og separatudstilling, Fundacion Valparaiso,
Mojacar, Spanien.
Repræsentation og priser, udvalgte:
Statens Kunstfond, Randers Kunstmuseum, Skive Kunstmuseum,
Nagoya University of Arts samling,
Morsø Kunstforenings samling,
Kunst i Brande, udsmykning i
Vestre Landsret i Viborg.
Finn Have. Født i 1952
i Nykøbing Mors. Medlem af
Kunstnersamfundet og BKF.
www.finn-have.dk
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Hanne Behrens

Simon Ward

Bodil Østergaard

Trine Toft

Hanne Behrens. Født i Tønder 1950.
Udlært guldsmed i Tønder, 1972.
Fachhochshule, Schwäbisch Gmünd,
Tyskland, 1973. Guldsmedehøjskolen, København, 1975-77.
San Diego State University (Prof.
Arline M. Fisch) CA USA, 1978.
University of Washington (Prof.
Mary Lee Hu) WA USA, 1997.

Simon Ward er født i 1967 i Kidderminster, England og har siden 1993
boet i Danmark sammen med sin
kone og 4 børn på den sydlige del
af Mors. Simon blev uddannet på
Goldsmith’s College of art, London.
I London havde han atelier i det
berømte kunstnermiljø Hackney.
Simon beskriver tiden som både
eksperimenterende og inspirerende
med en omgangskreds af mange
forskelligartede kunstnere. Især
blev Simon her optaget af den
skotske skulptør Jim Jack, som
har beskæftiget sig med de meget
naturalistiske objekter udformet
i træ. Selv har Simon i mange år
kredset omkring det geometriske i
sine billeder samt naturen og især
temaet vand. Simons malerier og
collager er ekspressionistiske,
med sanselige detaljer samt små
figurative overraskelser for øjet
i form af cirkler, linjer og andre
figurer, der synes at flyde rundt i
et væld af farver.

“Mønstre, planters mangfoldighed
og ikke mindst farvemødet er det,
jeg er optagethed af og undersøger
– med blyant, akvarel, acryl eller
olie”.

Keramiker Trine Toft tog afgang
fra Aarhus Kunstakademi i 2002.
Siden 2003 eget værksted, og
siden 2010 medejer af butikken
LERTØJ, Badstuegade 4 i Aarhus.

Bodil Østergaard har udstillet
mange steder, bl.a. Kunstmaand
Armeland, Holland og International
Watercolour Exhibition, Litauen.

“Jeg er fascineret af, hvordan man
enten via glasurer eller forskellige
brændingsmetoder kan opnå
variable overflader på keramikken.
Specielt anvendes ofte muffelbrændingen, hvor keramikken
pakkes ned i en muffel (en lukket
lerkasse) sammen med bl.a.
tang og muslingeskaller. Under
brændingen afsætter materialet
spor på keramikken og gør den
helt unik. Desuden arbejder jeg
med stentøj, hvor jeg ofte arbejder
med en askeglasur, som jeg selv
blander. Den giver en mørk, rustik,
jernlignende overflade. Inspirationen spænder vidt fra natur
til gammelt skrot. Jeg arbejder
skulpturelt samt med krukker,
fade og diverse dyrefigurer”.

Seperatudstillinger:
1992/2007/2013 Tønder Museum.
1999 Dowse Artmuseum, Upper Hut,
Wellington, New Zealand.
2003 Aalborg Kunstpavillon.
2004/06/08/10/12/14/16/18/19
Mobilia Gallery, Cambridge,
MA, USA.
Mine unika smykker er forarbejdet
i tekstile teknikker af guld og sølv.
Udgangspunktet er tråden – den
faste substans, jeg opnår, når jeg
arbejder den op i tekstile teknikker,
er det væsentlige. Mine arbejder
forandrer sig, fordi jeg anvender
nye teknikker, inspiration og ideer,
sammen med de forskellige kombinationer af strukturer, former og
overfladebehandlinger.
Armbånd, vævet, 750 guld og
925 sølv.
Kurv, strikket, farvet kobbertråd.
Kurv, strikket, finsølv og 925 sølv.
Foto (smykker): Karsten Lyngsie

www.hannebehrens.dk
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Underviser ved FOF Aarhus i akvarel
og maleri. Har desuden undervist
på seminarier, kunstskoler, højskoler og på efteruddannelser.

Udvalgte udstillinger:
2000 Solo sommerudstilling,
Palæet, Morsø Kunstforening.
2001 Kirsten Kjær Museet, Frøstrup.
2003 Aarhus Kommunehospital i
Kunstforeningen KÅK.
2008 Septemberudstilling,
Det Ny Kastet, Thisted.
2008-12 Udstilling i eget Galleri
den gl. skole, Sillerslev på Mors.
2009- Fast udstilling i FrøslevMollerup Sparekasse, Frøslev.
2009-17 Fast udstilling i FrøslevMollerup Sparekasse,
Nykøbing Mors.
2012-18 Sparbank Nord,
Nykøbing Mors afdeling.
2017 Del af sommerudstilling,
Holmen 7, Nykøbing Mors.
2018-19 Galleri 2132, Jebjerg.

Udvalgte udstillinger:
Kunstnernes Censurerede Sommerudstilling, Tistrup (2001/2004);
“Art in Clay”, Hatfield House,
England (2003/2004);
Limfjordens Censurerede Efterårsudstilling, Gimsinghoved, Struer
(2003/2004);
Danmarks Keramikmuseum
Grimmerhus (nuværende
Clay Keramikmuseum), Middelfart
(2006);
Vitskøl Kloster, Løgstør (2006);
Galleri Pagter, Kolding (2008);
Jens & Olivia Museet,
Holstebro (2009);
Dronninglund Kunstcenter, (2014);
Holstebro Kunstmuseum (2017);
Ulstrup Slot, Hvorslev Kunstforening, Ulstrup (2018).

galleri-den-gamle-skole.webs.com

www.trinetoft.dk
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Se også > kunsten.nu
– en af de bedste kilder til
viden om samtidskunsten
i Danmark. Udstillingsoversigter, information, debat
og meget mere.

MK61 udstillinger og aktiviteter 2019-2020

3.8 - 29.9
			
			

Caroline Krabbe
Luise Haugen
Dorthe Steenbuch Krabbe

22.8 - 24.8 Kulturmødet Mors 2019
			
Særarrangementer

Indtil 20. oktober
Landskabninger
Nana Francisca Schottländer
– fokus på nogle af Thys
særlige kendetegn som vand,
vind og jord.
På Doverodde Købmandsgård
præsenterer Statens Museum
for Kunst · SMK også museets
historie og fortællingen om
landets nationalgalleri.

Heltborg Museum
Skårhøjvej 15, Heltborg
7760 Hurup Thy
museumthy.dk
Indtil 1. september:
Sommerudstilling 2019
Kirketekstiler.
14. september - 31. oktober:
Efterårsudstilling 2019
Dorthe Kudsk Harbo, skulptur
og Birte Ohsten, oliemaleri
og akvarel.
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Kunstforeningen Det Ny Kastet
Det Gamle Rådhus
Store Torv,
7700 Thisted
detnykastet.dk
10. og 11. august
og 17. og 18. august
Kunstforeningens samling af
indkøbte værker
23. august til 15. september
Erland Knudssøn Madsen
Grafik, skulptur og akvarel.

Glyngøre Kulturstation
Museumstorvet 7, Glyngøre,
7870 Roslev
museumsalling.dk/glyngorekulturstation
Indtil 20. oktober
Glyngøre Plein Air 2019
Matvey Slavin (D),
Sigurd Wendland (D),
Finn Have (DK),
Henrik Scheel Andersen (DK),
Gineke Zikken (NL),
Tine Schumann (D),
Felix Pedersen (DK).

11. oktober til 3. november
Skovgaard og Steinicke
Peter Skovgaard: Maleri mm.
Frode Steinicke: Skulptur.

Indtil 24. november
Ib Monrad Hansen – another
way of painting – another way
of thinking
Ib Monrad Hansen belyser
det senmoderne menneskes
udfordringer og moralske
konflikter.

Indtil 25. august
All Or Nothing At All
En udstilling af det hollandske
kunstnerpar Margit Lukács
og Persijn Broersen.
Indtil 25. august
Bordet fanger!
En gruppeudstilling med
12 danske og internationale
samtidskunstnere.

Holstebro Kunstmuseum
Museumsvej 2, 7500 Holstebro
holstebrokunstmuseum.dk
Indtil 8. september
Cultivating the empty field
Martin Erik Andersen.
Nyekspressivt og nyfigurativt
maleri
Tal R, Jonathan Meese og
Daniel Richter.
10. august - 27. oktober
Dea Trier Mørch – ind i verden
Udstillingen retter et nyt blik på
denne markante, engagerede
og politiske kunstner.

Indtil 22. september
Skaberkraft
Udstilling i anledning af
Peter Brandes 75 års fødselsdag i 2019.
6. oktober - 23. februar 2020
Jens Haaning – Herfra hvor
vi står
Soloudstilling med den
danske samtidskunstner
Jens Haaning.

Kirsten Kjær Museum
Langvadvej 64,
7741 Frøstrup
kkmuseum.dk
10. august - 27. oktober
Efterårsudstilling 2019
beckett gallery, in between
gallery:
Helle Baslund,
Karen Lise Krabbe.
long gallery, corner gallery,
new gallery: Lene Juhler,
Ulla Lampe, Else Duedahl,
Ulla Gerd; gruppeudstilling.

5.10 - 1.12
			

Leif Kath
Jubilæumsudstilling

7.12.2019 26.1.2020
			
			
			
			
			
			

MK61 Årsskifteudstilling
Hanne Behrens
Helle Bovbjerg
Finn Have
Birte Ohsten
Trine Toft
Simon Ward
Bodil Østergaard

2020

Indtil 31. december
Olivias verden
Olivia Holm-Møller.

Museum for Religiøs Kunst
Strandvejen 13
7620 Lemvig
mfrk.dk
Skive Museum
Havnevej 14
7800 Skive
museumsalling.dk

Viborg Kunsthal
Riddergade 8,
8800 Viborg
viborgkunsthal.viborg.dk

- 26.1		

MK61 Årsskifteudstilling

1.2 - 29.3

Hanne Schmidt

4.4 - 24.5

Helga Exner og Bjarke Regn Svendsen

30.5 - 2.8

Hjørdis Hack og Hans Pauli Olsen

Lemvig Museum
Vestergade 44, 7620 Lemvig
lemvigmuseum.dk
Indtil 20. oktober
Trækfuglevej
Kirsten Kleins fotografier
og Steen Folmers skitser fra
San Cataldo sammenstilles
med digte og citater fra
Thøger Larsens rejser.

Grafik · FinnNygaard.com

SMK Thy
Doverodde Købmandsgård
Fjordstræde 1, Doverodde
7760 Hurup Thy
doveroddekobmandsgaard.dk

Med forbehold for ændringer
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