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Kunstgenrer, der har vundet succes uden for kunstens domæne, kan 
være noget af en udfordring at videreføre som kunst – med mindre 
de udsættes for et modificerende greb: en ironisk afstand, en form-
mæssig sprængning, en stoflig injektion. Det gælder portrættet, der 
slap fra guldrammen og ud i alverdens familiealbum. Og det gælder 
landskabet, der i eftermiddelalderlig tid udsatte naturen for en ny sen-
sibilitet, men siden er blevet ufølsom kliché i alt fra rejsekataloger 
og naturfilm over Monets skamredne åkander til det blik, vi bare har 
med os, når vi går en tur derude i den såkaldt uspolerede natur og 
forvandler den til panorama, landskab. 

Landskabet havde ellers arbejdet hårdt for overhovedet at blive 
aner¬kendt som værdigt kunstmotiv. For da det var den aristokratiske 
smag, der satte dagsordenen – i kunstakademiernes storhedstid i 
1500-1800-tallet – blev det henvist til den laveste plads i hierarkiet af 
kunstgenrer, kun un¬dergået af det endnu mere uanselige stilleben. 
Kunstens mest værdifulde motiver udgjordes dengang af idealiserede 
figurlige hændelser, der kunne lede intellektet mod storladne ideer, og 
landskabet forledte jo blot blikket til de omgivelser, der alene kunne 
opfattes med sanserne. Men det blev så også landskabets chance 
sidenhen, hvor kunst kom til at omhandle kunst¬nerens særlige måde 
at sanse sin omverden på – jævnfør Zolas diktum om kunsten som et 
hjørne af verden oplevet gennem et temperament. 

I vores overstimulerede tider må kunsten imidlertid gribe til mere end 
den blotte sansning af omverdenen – par excellence landskabet – for 
stadig at kunne mærkes som kunst, og det mærker man i dette kata-
log. Indgangene til det landskabstema, som har samlet kunstnergrup-
pen KONTEKST, er netop ikke det rene landskab – den panoramiske 
indfatning af naturen – men tvistninger af det. Så skal man tro disse 
fem ret forskelligartede bud, findes landskabet skam stadig i kunsten. 
Blot ikke betingelsesløst.

Ina Olsen: Landskabet lever og vi lever i det.

Vi gør det igen og igen. Begiver os ud på skovstierne en bidende 
søndag i februar for at mærke det løfte om forår, der gemmer sig bag 
frosten. Hvad er det, der får os til det? Mennesket består selv udeluk-
kende af natur, så måske er det os selv, vi dybest set opsøger?
I naturen oplever jeg ubetinget at kunne være den, jeg er. Og at netop 
det er den største og eneste værdi. Naturen taler til mig gennem vind-
ens susen i trætoppene, gennem landskabet i barken og gennem 
skovbundens lugt af forgængelighed, der blander sig med friskheden 
fra en nyudsprunget, livskraftig bøg.

Naturen taler til min egen natur, den jeg er født som, lever som og 
skal dø som. Den får mig til at huske, hvad jeg er og hvem jeg er. 
Naturen har ikke de ambitioner om at blive større end, bedre end, 
der bringer os mennesker så langt væk fra vores egentlige væsen, 
vores egentlige væren, og væk fra det virkeligt interessante. Naturen 
ved, at det egentlig bare handler om at gro. Sådan er det også med 
kunsten. Når vi vover at droppe al vores stræben efter at komme i 
stadig større mål, er det, at det egentlige opstår. Det autentiske, det 

vi sanser og oplever bagved alle de krav vi stiller til os selv og som 
samfundet stiller til os.

Bjørn Kromann-Andersen: Skyder haren er jeg død.
Af Mary-Ann Kromann-Andersen, cand.mag. i religionshistorie og 
køn, kommunikation og kultur.

Miniature er noget småt; det siger sig selv, men en miniature er ikke 
bare noget småt ligesom en æske tændstikker, som vel er indbegre-
bet af en lille ting.

En miniature er en ting, et billede - eller et landskab, der er blevet 
formindsket. Noget, der ikke nødvendigvis kun findes i virkeligheden 
i større udgave, men også f.eks. i kunsten. En tredimenssionel mini-
ature kræver - for at tage sig ud fra sin bedste side - at betragteren 
har forestillingsevne, dvs. at man skal kunne forestille sig, at man er 
mindre end man egentlig er, meget mindre. Måske som en nisse, der 
er lige så høj som tre æbler stablet ovenpå hinanden eller måske 
endnu mindre. Måske så stor som en tændstikæske.

Skal man have fuld fornøjelse af sin græsplæne i miniature-øjemed, 
må man altså ned på maven og forestille sig, at man ikke er større end 
netop en tændstikæske eller en tændstik, måske endnu mindre. Når 
man er helt dernede, er hvert græsstrå så højt som et af de højeste 
træer og det svimler næsten for en, når man kigger op i trækronerne. 
Der mellem træerne kan man også møde en helvedes stor, rød myre 
med et helvedes stort hoved, mens man løber snublende baglæns 
væk fra uhyret. Hvis man er vokset op på en strand, så at sige, kan 
man fylde lidt sand i et syltetøjsglas og kigge derned og så er man 
tilbage foran havet med sand mellem tæerne og solen højt over hove-
det. For at få fuldt udbytte af ”Skyder haren er jeg død” må man nok 
ned i knæ, måske både i overført og konkret betydning.

Marianne Thingholm: Verlust der Mitte – landskabet som mini-
aturecollager. Af Sidse Camilla Sørensen, cand.mag. i kunsthistorie

”Verlust der Mitte” henviser til et tab af kerne eller centrum, som i 
den moderne kunst bl.a. kommer til udtryk som mangel på struktur 
og form, fx som hos Asger Jorn, der var fascineret af begrebet og 
titulerede et af sine værker ”Verlust der Mitte”.

Marianne Thingholm arbejder med miniaturelandskaber med inspira-
tion i begrebet ”Verlust der Mitte”, hvor begrebet bliver dobbelttydigt: 
manglen på struktur opleves samtidig som et åbent rum, en tidløs 
tilstand, der giver mulighed for ny udvikling og nye konstruktioner – 
man sætter sine egne forestillinger i centrum. Miniature-landskaber-
ne, der er sat sammen af udklip fra havegrønt og træer fra avisernes 
boligannoncer, er blevet til i en åben, associerende og næsten medi-
tativ proces. Husenes herlighedsværdier dekonstrueres og i stedet 

skaber Marianne Thingholm små paradisiske landskaber, med hvide 
”rum” i midten, nonfigurative negativformer, opstået ud fra landskab-
ernes afgrænsninger. Som i paradiset er man ude over naturens logik, 
her vokser forskellige træsorter og buske side om side – en natur der 
er tæmmet i boligannoncen og som sættes fri gennem kunstnerens 
greb.

Formmæssigt er collage-landskaberne på en gang bløde og kantede 
- som et møde mellem naturens former og kunstnerens udvælgelse 
med saksen. Herved opstår de smukke og konstruerede landskaber, 
hvor den oprindelige natur tæmmes og sættes i system i en minia-
tureverden. Miniaturen har en evne til gøre foruroligende billeder og 
forestillinger ufarlige; når ting skaleres ned i størrelse, reduceres tin-
gens iboende styrke eller magt og kan ligefrem få modsat fortegn og 
gøres ”hyggelig”. Som åbne centrum inviterer de abstrakte hvide rum 
beskueren til at dyrke intetheden, tomheden der runger eller blot den 
kontemplative væren. Et sted for nye erkendelser – i kunstudtrykket 
og i livet.

Ole Lindqvist: Winterreise revisited.

Rejsen som kunstnerisk koncept er velkendt. Fra vores tid kender vi 
roadmovien: En ydre rejse og en indre bevægelse udspiller sig sam-
tidigt og spejler hinanden. Det gælder også for Schuberts berømte 
sangcyklus Winterreise, hvis hovedperson ved tabet af sin elskede 
påbegynder en hvileløs rejse gennem et vinterfrossent landskab og 
gennemlever kaskader af følelser i kølvandet på tabet. Digtenes bill-
eder: landskaberne, snestormen, de gøende hunde og kragen der 
kredser om ham bliver skæbnestunge billeder for den ensomme rej-
sende.

I Ole Lindqvists værk er Winterreise blevet til en både nutidig og 
nærmest mytologisk rejse, fotografisk fastholdt, malerisk bearbejdet 
og skulpturelt kommenteret: Dæmoniske dyr, sære våben og mørke 
visioner ledsager den hjemsøgte rejsende. De skulpturelle objekter 
der indgår i værket: en skovl, en sneskraber, et par ski etc. - er over-
dimensionerede og hjælpeløse redskaber uden chance for at udfylde 
deres funktioner. Den rejsende selv er til stede et sted bag billeder 
og objekter, vandrende gennem de snefyldte og frosne landskaber.

Ralf Mabillon: Barndommens LandSkab.

Bag værkstedet i min baghave findes en dynge sten med byggeaffald 
af ukendt herkomst. Den er næsten på størrelse med et velvoksent 
hus og minder mig om min barndom mellem murbrokker i det sønder-
bombede Berlin. Ruinerne som min nærmeste legeplads, overalt og 
stadig nærværende. Rester af vilde haveanlæg med deres biotoper 
som et lille paradis. Skabet, der rager op af murbrokkerne er en meta-
for for mit barndoms landskab, hvor ruinerne fremstod delvist som 
store dukkehuse, efter at en trykluftsbombe havde raseret dem på 
tværs af etagerne.

At se lige ind i privaten i kvarte og halve lejligheder virkede grænseover-
skridende. Med muren opstod der senere langs dødsstriben igen et 
slags ingenmandsland, hvor efterladte møbler udsendte signaler om 
navnløse skæbner i en fremmedgjort verden.  Murbrokkerne er for mig 
som en krystalkugle!

ARRANGEMENTER            ONSDAG D. 12/09 KL. 19

Kunstnergruppen KONTEKST fortæller om udstillingen Landet ud af 
skabet. Gratis adgang

ARRANGEMENTER           SØNDAG D. 30/09 KL. 17

KONCERT MED BRATSCHISTEN MINA LUKA FRED
Uropførelse af nyt værk af komponisten Louis Aguirre. Værket er bes-
tilt af Ny Musik og er komponeret som en klingende dialog med et 
kunstværk af Louis´s søn, Louis Arturo Aguirre der bor på Cuba.
Entré 50 kr. Gratis for medlemmer af Aalborg Kunstpavillon

ARRANGEMENTER           ONSDAG D. 26/09 KL. 19

MAG. ART. LEIF EMEREK OM: LITTERATUREN IND I LAND-
SKABET
Et spændende deltema i modernitetens kulturhistorie er indopta-
gelse af landskab og natur i litteraturen og forskydninger i tydningen 
heraf. Landskabet bliver både en sjælstilstand og en tolkning af den 
konkrete virkelighed. I foredraget bliver der lagt vægt på det 20. år-
hundredes litterære landskaber i et modernitetshistorisk perspektiv.
Arrangør: Aalborg Kunstpavillon. Gratis adgang.

ÅBNINGSTIDER 

Tirsdag, torsdag og fredag: 12-17
Onsdag: 12-19
Lørdag og søndag: 12-15.30
Gratis entré

ARRANGEMENTER            ONSDAG D. 10/10 KL. 17

FILMEN WASTE LAND VISES I BIFFEN
Filmen følger et projekt den brasilianske billedkunstner, Vik Muniz, 
har lavet med mennesker, der lever af at sortere affald på Brasiliens 
største losseplads. Det vises, hvordan genskabelse af kunstværker 
med brug af skrald ændrer deres selvopfattelse og liv.   
Der er gratis adgang for medlemmer af Aalborg Kunstpavillon.
Almindelig billetpris for andre biografgæster. Arrangør: Aalborg
Kunstpavillon.

KOMMENDE UDSTILLING                     03/11 – 20/12

THE MIXED ZONE
En udstilling der sætter spørgsmålstegn ved en bred vifte af temaer 
og emner; fra moderne kulturopfattelse over mere utopiske drømme-
rier til politiske polemikker. Fra det gestikulerende og intuitive over 
det stramme og konceptuelt baserede værkbegreb. Udstillere: Ras-
mus Danø, Sören Hüttel, Rasmus Lütken og Jes W. Andersen

ARRANGEMENTER       LØRDAG D. 08/09 KL. 15:30

KONCERT med Travis Laplante - tenorsaxofon og Søren Raashou 
- guitar, objekter og laptop. Travis Laplante er en kraftfuld ny stemme 
på New York Citys jazz/eksperimenterende musikscene. Denne efter-
middag spiller han en solokoncert efterfulgt af en duokoncert med 
den lokale, prisvindende guitarist, Søren Raashou. 
Entré: 30 kr. Gratis for medlemmer af Aalborg Kunstpavillon.
Arrangør: It’s A Boring Century

ARRANGEMENTER   FREDAG D. 31/08 KL. 19 & 20

LANDSKABETS NYE GROOVE – JAZZIMPROVISATIONER 
I FORBINDELSE MED KULTURNATTEN
Kunsthal Nord genlyder af lækre grooves og skæve toner, når de 
unge jazzmusikere i Xylop improviserer over værkerne i udstillingen 
Landet ud af skabet. Oplev det nye kunstneriske rum, der udfolder 
sig, når musik møder kunst og kunst møder musik. Xylop er: Jakob 
Sørensen - trompet, Jens Fisker - guitar, Anders Ulfkjær Ammitzbøl - 
kontrabas og Daniel Sommer - trommer. Gratis adgang
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LANDET UD AF SKABET 

Miniaturen har en evne til gøre 
foruroligende billeder og fore-
stillinger ufarlige.
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