
EN DANSK-FÆRØSK SOMMERUDSTILLING. Aalborg Kunstpavil-
lon arrangerer udstillingen ”Horisonter og Formationer” i Kunsthal Nord. 
Seks færøske og seks danske kunstnere udstiller værker, der på forskellig 
måde tager udgangspunkt i landskabet.

Horisonter og Formationer er valgt som overskrift til temaet: Landska-
bet, som vi ser, oplever, fortolker og artikulerer det. Frem til modernis-
men i begyndelsen af det 20. århundrede og i de fleste landskabs-
billeder i perioden siden da er horisonten et definerende element i 
genren. Lave horisonter lader himlen og skyformationerne rejse sig 
over landskabet og undertiden åbne for metafysiske fortolkninger. 
Høje horisonter og forskellige grader af fugleperspektiv fremhæver 
landskabets formationer, hvad enten det er bjergenes og klippernes 
massiver eller det er de flade vidders horisontale udstrækning.

Begrebet formationer dækker i denne udstilling på den ene side de for-
mationer, der ses på maleriernes og fotografiernes billedflader, dvs. forma-
tioner af elementer i landskabet, af bebyggelser og mennesker. På den an-
den side dækker det de formationer, der dannes af ’svævende’ glasfugle, 
skulpturkonstellationer og de formationer, der opleves, når betragterne selv 
indgår i dem i rum med tredimensionale værker: installationer.

En af grundene til at vælge landskabet er, at det er et velkendt motiv 
for kunstnere i Nordjylland og på Færøerne, og et af de spændende 
aspekter ved udstillingen er at vise, hvordan kunstnere, der kommer 
fra to naturmæssigt meget forskellige geografiske områder, arbejder 
med udgangspunkt i landskabet, både i forlængelse af traditioner og 
med nye udtryksformer og materialer. Udstillingen sætter endvidere et 
kunsthistorisk perspektiv på genren landskabsmaleri.

LANDSKABSBILLEDER – ET LILLE HISTORISK RIDS. Går vi 
tilbage til 1600tallet finder vi det arkadiske ideallandskab, hvor 
natur, kultur (bygninger) og menneske er forenet i harmonisk 
samdrægtighed. I tysk romantisk landskabsmaleri sker et brud 
mellem mennesket og naturen. Ødemarkens romantiske vidder, 
bjerge og himmelfænomener viser naturen som overvældende og 
stemmer mennesket til sublime følelser og anelser af noget gud-
dommeligt. Det kan tilføjes, at billedernes atmosfære er syno-
nym med bestemte stemninger i et følelsesliv, der modsvares af 
stemninger i naturen. 

DANMARK. I Danmark slog landskabsmaleriet bredt igennem 
i midten af 1800tallet, da det blev den centrale genre, knyttet til 
nationalismen og dyrket af guldaldermalere som Købke, P.C. 
Skovgaard og Lundbye. Landskabet i sig selv, med bøgeskoven 
som symbol på det nationale og demokratiske Danmark, erstattede 
historiemaleriet. Den natur, vi ser i landskabsbillederne, er kultiveret, 
harmonisk og løsrevet fra et nyttebetonet forhold til naturen. Ud 
over at fremstille landskabet i sig selv koblede guldaldermalerne 
naturen, historien (bygninger og ruiner) og folket (borgere, fiskere 
og bønder) sammen som udtryk for nationen. Med symbolismen om-
kring år 1900 skete der et skift fra den perspektiviske gengivelse af 
landskabet til brugen af dekorative og fladebetonede formelement-
er, til organiske og geometriske strukturer. ’Fynboerne’ (Peter Han-
sen, Fritz Syberg med flere) kan på den ene side ses i forlængelse af 
guldaldertraditionen, på den anden side skildrer de ikke landskabet 
som rekreativt, de viser arbejdet med jorden og årets gang. Men-
nesket i et aktivt samspil med naturen.

I den danske modernisme blev landskabsmaleriet i mindre grad 
end andre genrer medium for eksperimenter med komposition og 
malerisk fornyelse. Men der er undtagelser (Harald Giersing, Olaf 
Rude, Niels Larsen Stevns), der moderniserede den naturalistiske 
tilgang til landskabet ved ikke at tage udgangspunkt i perceptionen, 
men i konstruktionen af billedet gennem forenklinger og opbygning 
flade mod flade. Retter vi blikket mod Nordjylland kan Niels Larsens 
Stevns landskabsbilleder fra Nordjylland danne overgang til Jens 
Søndergaards billeder på den ene side og på den anden side værker 
af Svend Engelund og Johannes Hofmeister. 

FÆRØERNE. På Færøerne fik interessen for malerkunst sit gennem-
slag i slutningen af 1800tallet og landskabsmaleriet blev den cen-
trale genre. De færøske pionerer inden for landskabsmaleriet blev 
født i 1870erne og havde deres kunstneriske virke i de første årtier 
af 1900tallet. Samuel Joensen-Mikines (1906-79) betragtes som den 
centrale skikkelse i udviklingen af en færøsk kunst med egen identitet. 
Han malede tidligt ekspressive landskabsbilleder, der spændte fra 
dramaet i naturen til roen i de små bygder, der ’hviler’ i landskabet. 
Senere udviklede han sig til en ’kubistisk påvirket kolorist’. Ingálvur av 
Reyni (1920-2005) har Færøernes stærke natur som det dominerende 
tema i et formsprog, der udvikler sig fra ekspressionisme til abstraktion.  
Han opfattede naturen indefra: ”som struktur, klange, brudstykker af 
et kosmos indeholdende muligheder for billedkunstnerisk arbejde med 
former og bevægelser, lyse farver og rytme.” (Wikipedia). En række 
færøske kunstnere, der er født i 1940erne og 1950erne, har videreud-
viklet en farvestærk, mere abstrakt tradition for landskabsmaleri, hvor 
det dynamiske og levende udtrykkes kraftfuldt, blandt andre Torbjørn 
Olsen og Trondur Patursson.

UDSTILLINGENS VÆRKER. Udstillingens værker kan grupperes i to 
dele. Den ene del omfatter malerier, fotografier, computerskabte værker og 
akvareller. Den anden del bevæger sig ud over det todimensionelle i form 
af skulpturer og installationer, ligeledes med landskabet - og vores forhold 
til det - som udgangspunkt. 

Torbjørn Olsen repræsenterer den tradition af landskabsmalere, der 
gennem de seneste årtier har givet den færøske kunst et markant sær-
præg og gjort motiver som udsigter over havet, bygder ved kysten, for-
mationer af huse og monumentale klipper til en slags ’vandmærke’ for 
de nordatlantiske øers kunst. Inden for denne tradition har han fulgt sin 
egen linje med billeder, der balancerer mellem det klassiske centralper-
spektiv og abstraktionen og som er karakteriseret ved en stærk koloris-
tisk intensitet og en åbenhed. Bardur Jakupsson har også den færøske 
natur som udgangspunkt. Hans billeder har i mindre grad end Torbjørn 
Olsens et udgangspunkt i direkte naturefterligninger. Han lader 
sine mere abstrakte billeder (akvareller og malerier) med spænding, 
dynamik og poesi gennem brug af ’kalligrafiske’ penselstrøg.

Felix Pedersen, Annette Brix og Anita Houvenaeghel placerer sig i 
landskabstraditionen med individuelle formsprog og fortolkninger 
af naturen.  Felix Pedersens værker spænder fra monumentale og 
kraftfulde naturabstraktioner til billeder, der udtrykker følsomhed og 
stille dvælen ved genkendelige elementer som træer, sten og blade, 
der træder frem i billedlagene. I Annette Brix’ oliemalerier danner 
mennesker og dyr formationer, som bliver en dynamisk del af en af-
balanceret, spændingsfuld landskabshelhed.  Hvor det dynamiske 
karakteriserer Annette Brix’ ekspressionisme, karakteriseres Anita 
Houvenaeghels billeder af en mere afdæmpet og poetisk ekspres-
sionisme. I hendes billeder dannes grundstrukturen af de store linjer i 
landskabet, hvis elementer og formationer fragmenteres og anes i et 
spil af farver og bevægelse.

Ingi Joensens fotografier er billeder af øjeblikke, der søger at indfange 
det særlige ved stedet, tilstanden og stemningen i et lyrisk tonet land-
skab, hvor skellet mellem himmel, jord og hav ofte opløses af tåge 
eller regn og derigennem får en karakter af noget uhåndgribeligt og 
øjeblikkets varighed. Ole Tersløses computerskabte billeder kan tage 
sig ud som fotografier; men i modsætning til fotografiet omdanner de 
den kendte verden til noget, der ligger mellem det virkelige, det imag-
inære og det irrationelle og som bringer fortællende elementer og fi-
losofiske spørgsmål ind i landskabsbilledet. Jenny Hansens gobeliner 
har en computerkomposition som mellemstadie til den færdige gobe-
lin. Udgangspunktet er naturen; men i kompositionen sammenkobles 
forskellige elementer og udsnit, så den færdige gobelin balancerer 
øjenåbnende mellem det genkendelige og det uventede. 

Marianna Mørkøre har skabt en 3D fortolkning af temaet Horisonter 
og formationer. Når man bevæger sig i rummet med installationen, op-
lever man optiske forskydninger, der i et stramt og rendyrket æstetisk 
udtryk både er beslægtet med og abstraheret fra vores perception 
af det naturlige landskab, vi bevæger os igennem med blikket rettet 
mod dets vekslende former og linjeforløb. Hanni Bjartalid udstiller be-
malede træskulpturer, der i opstillingen danner bylandskaber med 
en markering af menneskeligt fravær. I Pia Skogbergs installation 
kombineres fotogravure, træsnit, tegninger, akvareller, maleri og 
skulptur til en helhed, der undersøger vores forhold til og opfattelse 
af skoven med dens historiske konnotationer af fascination, eventyr 
og mystik. Auraen af eventyr og mystik er en side af vores opfattelse. 
En anden side er de reduktioner og transformationer - der både i den 
kunstneriske bearbej-dning og i vores oplevelse - præger den kulturelt 
skabte ’forvandling’, som skoven er undergået. Trondur Paturssons store 
glasfugle med vingefang på op til 2.5 meter svæver over kunstnerens store 
dynamiske og paradoksalt lysfyldte mørke malerier i det mest højloftede 
udstillingsrum og bringer himlen ned i landskabsudstillingen.

ArrAngement                     torsdAg d. 23/05 KL. 19

ARTIST’S TALK 

Den færøske billedkunstner Trondur Pattursson holder en Artist’s Talk, 
der tager udgangspunkt i hans udstillede værker, de store glasfugle, og 
sætter dem ind i den større sammenhæng, som Trondurs mangesidige 
værk repræsenterer.

ArrAngement                     LørdAg d. 15/05 KL. 12:30

OMVISNING 

Gratis omvisning i udstillingen ved kunstformidler Astrid Gry Damborg 
Byrial.

ArrAngement                       onsdAg d. 05/06 KL. 19

ARTIST’S TALK

Billedkunstner Ole Tersløse holder udstillingsperiodens anden Artist’s 
Talk med udgangspunkt i sine computerskabte fotografier, der på en 
underfundig måde sætter blandt andet filosofiske og evolutionshisto-
riske spørgsmål til debat.

ArrAngement                       onsdAg d. 19/06 KL. 19

ARTIST’S TALK

Billedkunstner Felix Pedersen præsenterer sine større landskabsmal-
erier i udstillingens tredje Artist’s Talk. En præsentation, der - med små 
indskudte historier - fortæller om og reflekterer over den vægtige side 
af Felix’ kunst, som mange års arbejde med landskabet har udviklet.

ArrAngement                      LørdAg d. 08/06 KL. 12:30

OMVISNING

Gratis omvisning i udstillingen ved kunstformidler Astrid Gry Damborg 
Byrial.

24. MAJ TIL 21. JULI

”Torbjørn Olsen repræsenterer den tra-
dition af landskabsmalere, der gennem 
de seneste årtier har gjort motiver som 
udsigter over havet, bygder ved kysten, 
formationer af huse og monumentale 
klipper til en slags ’vandmærke’ for de 
nordatlantiske øers kunst.”

”Ole Tersløses computerskabte billeder 
kan tage sig ud som fotografier; men i 
modsætning til fotografiet omdanner de 
den kendte verden til noget, der ligger 
mellem det virkelige, det imaginære og 
det irrationelle.”

AF MAG.ART. ANDERS ØROM
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Landskaber, som vi ser, oplever, fortolker og artikulerer dem
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