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Michael Kvium
Sommeren 2017 på Horsens Kunstmuseum står i Michael Kviums tegn.
Med museets sommerudstilling markeres ibrugtagningen af vores nye
udstillingssal dedikeret til skiftende præsentationer af vores samling af
denne meget væsentlige kunstners værker. Udstillingen vil dog ikke kun
være at finde i den nye sal, men brede sig ud i museet.
På udstillingen bliver det muligt at se hele Horsens Kunstmuseums samling
af Michael Kviums malerier og skulpturer og en del af museets store samling
af tegning og grafik.
Det første maleri som museet erhvervede til samlingen den 8. august 1985
var ’Selvportræt’ fra samme år. Siden da er samlingen vokset og
indeholder i dag ikke mindre end 25 inventarnumre inden for maleri, hvor
nogle af inventarnumrene dækker over flere malerier, to skulpturer og
hundredevis af tegninger og grafiske arbejder.
Med udstillingen er det muligt at følge en række af de kunstneriske faser,
som Michael Kvium igennem årene har arbejdet sig igennem, fra 1980érnes
tabubelagte hverdagsscener til en mere reflekteret og nuanceret billedkunstner, der både ser ud i verden og ind i sin helt egen verden.
I forbindelse med udstillingen har vi skabt et separat menupunkt på
museets hjemmeside, som fokuserer på Michael Kviums kunst.
Vi håber at vores publikum vil dele vores glæde over kunsten og de nye
muligheder som Horsens Kunstmuseum har fået med de fantastiske ekstra
kvadratmeter.
Rigtig god fornøjelse.

Selvportræt
I 1980érne var Michael Kvium stærkt interesseret i motorcykler og det liv
der udfoldede sig i omkring denne interesse.
Michael Kviums tidlige produktion er præget af en motivverden med relation dertil, som det kan ses i de fire tegninger ’For Men Only’ og i det lille
fotorealistisk maleri ’Horsens MC’.
’Selvportræt’ fra 1985 er udtryk for den første store kursændring i Michael
Kviums arbejde med billedkunsten, og er næsten symbolsk malet oven på
et værk med relation til motorcykelverdenen. Billedet viser en ung Michael
Kvium, der står og kigger ud af et åbent vindue. I billedets højre side ser
vi hans skygge og et gardin, der blafrer i vinden. Skyggen er forvreden og
ligner mere en selvstændig figur end en rigtig skygge.
Kunstneren ser ud af vinduet på den verden, der er derude, hvor vi færdes,
og værket signalerer, at kunstneren vil betragte verdens fænomener fra
en position udefra. Han vil være modtageren der modtager omverdenens
signaler og sender dem tilbage i kunstnerisk bearbejdet form.
Det er de billeder, hverdagens informationer skaber i Michael Kviums hoved,
der bliver sendt videre i de lærreder, der i de kommende år ser dagens lys.
Værket er skabt samme år, som Michael Kvium færdiggjorde sin uddannelse
på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Han har siden malet
mange andre portrætter af sig selv og af figurer, der deler nogle af hans
egne ansigtstræk.

‘Selvportræt’, 1985
Olie på lærred. Mål: 130,5 x 200,4
Gave 8/8-1985 Viggo Nielsen og hustrus legat

Maleriets Rum
’Maleriets Rum’, 1996-2001, er sat sammen af fire malerier i forskellige
størrelser. I det største maleri har Michael Kvium malet et portræt af sig selv
med malerpalet og pensel i hånden. Han bliver spejlet af sin egen skygge og
af et uhyggeligt, nøgent væsen med kranieansigt på det lidt mindre maleri.
Sammenstillingen af den levende maler og dødningevæsenet minder os
om, at livet er tæt forbundet med døden. Dette tema understreges af den
røde, blodlignende maling, som væsenet hælder ud af spanden. Blodet er
en betingelse for liv, men forbindes især med død.
Michael Kvium bruger også de sorte æg symbolsk. Ægget symboliserer
nemlig liv, mens den sorte farve forbindes med død. Det er værd at bemærke, at der ikke blot er malet æg, men også påsat tre æg i støbejern på væggen. Dette tydeliggør, at Michael Kvium eksperimenterer med at overskride
grænserne for maleriets rum.

’Maleriets Rum’, 1996-2001
Olie på lærred og støbejern
Mål: æg: ca 6 xca 4,5, Grå:130 x 110,5, portræt: 190,0 x 170,5, figur: 164,5 x 150, Lyserød: 60,0 x 60,0 cm
Købt med tilskud 8/10-2001 fra Statens Museumsnævn

One of Those Days, Days
’One of Those Days, Days’ fra 2014 består af tre malerier, der er sat sammen til et værk. De to store malerier viser henholdsvis et landskab med
birketræer og en rygvendt mand foran en sort baggrund. Manden er en
billedkunstner i arbejdstøj med en fysiognomi der leder tanken hen på, at
det er et slags selvportræt af Michael Kvium.
De to store malerier virker meget adskilte, men bliver bundet sammen af det
lille maleri, der er placeret nederst til højre. Her ser vi, at der fra malerens
bukselomme hænger en plettet malerklud, som han har brugt til at rense
sine pensler i. Kludens farver går igen i birketræerne, og herved skabes en
sammenhæng i værket. Kluden demonstrerer i øvrigt Michael Kviums tekniske evner til at male yderst virkelighedstro motiver.

Døden er et tilbagevendende tema hos Michael Kvium. Den lurer også lige
under overfladen i ’One of Those Days, Days’, hvor malerens ansigt ligner
et kranie. De smukke birketræer kan også påminde os om døden, idet de –
som al anden natur – er forgængelige.

One of Those Days, Days, 2014

Olie på lærred
Mål: 200,0 x 200 - 200,0 x 170 - 60 x 40 cm
Gave fra Kulturarvstyrelsen og Ny Carlsbergfondet

Guds krigslist
I maleriet ‘Guds krigslist’ ser beskueren ti nøgne, primitive og skaldede
kvindelige skikkelser, der kommer vandrende i flok i en måske fjern fremtid,
hvor mennesket har sat sig så meget over naturen, at vi har smadret den.
Michael Kvium har skildret disse kvinder på nærmest dyrisk vis, og de fremstår alt andet end idealiserede med deres groteske, udflydende og deforme kroppe. De bærer alle deres afkom på skuldrene. Disse børn har alle et
sølvfad med frugt på hovedet. Frugternes klare farver står i skarp kontrast
til de skildrede individer samt den mørke og dystre baggrund.
Skyggerne, som figurerne kaster, har næsten deres eget liv. Vi befinder os i
et udefinerbart, foruroligende og drømmende univers omkranset af dysterhed. Maleriet giver associationer til det inferno, Dante har formuleret i sit
litterære værk ‘Den Guddommelige Komedie’.
Maleriets beskæring samt dets fugleperspektiv fremmer denne fornemmelse, da vi som beskuere kigger ned på det sceneri, der udfoldes. På gulvet
betræder kvinderne de kranier som ligger spredt i billedrummet. Michael
Kviums groteske menneskefigurer balancerer og går fra kranie til kranie
uden at røre den sorte jord, som om det er farligt.
Værket var en del af en serie på 4 monumentale værker der blev præsenteret på udstillingen ‘Chorós’ (Kor) på Ny Carlsberg Glyptotek i København i
1991.
Her findes de kunstneriske referencer til antikkens tragedie og det kommenterende kor. Således er det et værk, der rent tidsligt peger i forskellige
retninger af både nu– og fortid.
Gennem sit virke har Michael Kvium produceret utallige malerier, fortrinsvis med afsæt i fremstillingen af denne særlige form for menneskefigur og
dyrkelsen af, hvad vi forbinder med en grimhedens æstetik. Kunstneren er
kendt for sine eksperimenter og sin mere provokerende tilgang, i form af sit
overskridende indhold.
Dette skaber således kontrast og modsætningsforhold ved benyttelsen af
en kunsthistorisk tradition med forankring i 1600-tallets maleri. Fascination og provokation er ofte uløseligt forbundet, som poler der både drager
og frastøder sit publikum, hvilket Michael Kvium er yderst bevidst om i sit
maleriske virke.

Guds krigslist, 1991
Olie på lærred
275 x 400 cm
Købt fra en række sponsorer, Team Horsens Kunstmuseum, Horsens Folkeblad Fond, Team Kultur

Guds Krigslist, 1991.
Olie på lærred. Mål: 275 x 400 cm
Købt 12/6-2003 fra en række sponsorer, Team Horsens Kunstmuseum,
Horsens Folkeblad Fond, Team Kultur

Handlingen
’Handlingen’, er fra en større billedserie som Michael Kvium skabte i 1992,
med fællestitlen Arvtagerbilleder. Det var problemstillingerne i Choros-billederne (Bl.a. Guds Krigslist), der fik Kvium til at stille spørgsmålet: ”Hvad
er det vigtigste, vi som mennesker arver eller lærer af historien? I en søgen
efter svar på dette spørgsmål, opstod nogle grund-billeder, jeg kan lade gå
i arv. De billeder jeg synes vigtigst at videregive, må findes hinsides de vrede
udbrud eller det glade budskab og snarere være spørgsmål end et svar.
Hvorfor?” I ’Handlingen’ sidder en nøgen mand med armbåndsur, et ur der
på en gang virker fremmed, men som på den anden side relaterer scenen til
vores verden, til vores virkelighed – i et underligt skævt gråt rum.
På væggen hænger et spejl, som ikke rigtig spejler. Med ryggen mod beskueren hælder han et glas vin ned i et andet glas. Vinen forvandles til vand!
Som en omvendt Jesus forvandler han ikke vand til vin, men vin til vand. På
rammen sidder 4 medaljoner – fostre, det ultimative billede på livskim, men
hvor navlestrengen ikke er forbundet med noget livgivende men med sig
selv, og livskimen er således dømt til at æde sig selv op.

Handlingen. 1992
Olie på lærred. Mål: 189,5 x 165,0 cm
Gave 28/11-1992 Tagarno, Horsens

Deep White
I forbindelse med et udstillingsprojekt, der blev præsenteret i 2003, skabte
Michael Kvium en række stentøjsfigurer på Tommerup Teglværk under en
række arbejdsophold. Han arbejdede side om side den norske maler Kjell
Erik Killi, der var den anden kunstner i udstillingsprojektet. Projektets hovedide var at lade to malere arbejde tredimensionelt.
Kviums erfaring med skulptur var begrænset, så det var et relativt nyt land
han kastede sig over.
Resultatet var otte skulpturer, hvor ’Deep White’ er den absolut mest komplekse.
Ni torsoer er placeret i et paraffinhav, der leder tankerne hen på et hav af
sæd. Figurerne udtrykker forknythed og angst, selv om de står i ophavet til
liv. Vi er tilbøjelig til at opleve dem som på vej ned mod døden i stedet for på
vej mod livet – fuldstændig den samme oplevelse man som beskuer får når
man ser ’Pale painting’- skabt året efter.

Deep White. 2002
Stentøj, parafin. Mål: ca. 45 x 505 x 285 cm
Gave 1/7- 2006 fra en række donatorer

Patent 1-5
‘Patent’ er en serie af figurative værker fra 1987. Beskueren kan på de fem
malerier betragte fem menneskelignende misfostre. Som titlen refererer til,
har Michael Kvium taget tematisk udgangspunkt i emnet patent, hvilket skal
forstås i kontekst med genteknologiens muligheder. Værkerne peger på
de etiske problematikker ved udviklingen. Afsættet har medført en række
kunstneriske værker, hvor udgangspunktet er den groteske kropslige og
fysiognomiske udformning. Disse skabninger udstilles i deres muterede og
deforme kroppe og iscenesættes som absurde tableauer.
Væsnernes genmanipulerede kroppe passiviseres på grund af deres manglende legemer. De er således mere eller mindre passive og handlingslammede i liggende eller siddende positurer. Menneskefiguren er uhjælpsomt
placeret i et dystert og klaustrofobisk sceneri. Den stemning der fylder
malerierne, er en form for kontrastering af både det melankolske og det
tragikomiske. Rent motivisk fremstår denne serie dog med et mere forenklet formsprog. Værkets koloristiske farveflader og de sceneagtige rum,
leder tankerne hen på den britiske kunstner Francis Bacons (1909-1992)
groteske maleri.
Farveholdningen er virkningsfuld, stemningsskabende og dramatisk. Med
et spejl, en seng, en stol og et bord som de eneste rekvisitter, udtrykker
de kropsligt deformerede figurer en yderst blottet og skrøbelig eksistens
i deres ensomme rum. Det højt anlagte fugleperspektiv forstærker dette
indtryk.
Spejlet som symbol er et yndet emne hos Michael Kvium. Vi ser det gentagende gange benyttet i hans værker. I den kunsthistoriske tradition optræder spejlet som symbol for dyden ‘Visdom’ (kend dig selv) eller lasten
‘forfængelighed’. Spejle anses for at være illusoriske og kan vise udsnit af
den virkelige verden – eller som hos Michael Kvium være helt blanke. Ved
denne ikonografiske brug har kunstneren derved mulighed for at eksperimentere med flere forskellige betydningslag. Spejlet benyttes som en form
for metaniveau, da spejlet netop er i besiddelse af en dobbeltfunktion, både
i form af den traditionelle symbolik, men tillige kan agere som et spejl, der
holdes op for egen samtid og dermed repræsentere – ikke blot figurens
blindhed, men ligeledes vores egen.
Michael Kvium har i flere værker taget udgangspunkt i genteknologien,
blandt andet i hans værk fra 1990 ‘Genetisk joke’ og serien ‘Kødogblodbilleder’ fra 1989. Med disse iscenesatte væsner forekommer det, at kunstneren ønsker at henlede vores opmærksomhed på fremtidens skrækscenarier

med værker, der ligeledes påpeger vores kulturelle amputation og passivitet, over for den fremherskende teknologiske ukontrollerbare udvikling. Det
var et emne, der i særdeleshed i 1980´erne var til stor debat.

Patent 3. 1987
Olie på lærred. Mål: 120 x 100 cm
Købt 31/12-1987

Engle eksisterer skam
Kunsten til Sygdom
’Engle eksisterer skam’ og ’Kunsten til Sygdom’ er to meget centrale grafiske serier skabt i de relativt unge formative år i Michael Kviums kunstneriske udvikling.
Begge serier er skabt i forbindelse med specifikke udstillinger og peger
således på specielle kunstneriske problemstillinger og begge er trykt som
kobbertryk i et meget begrænset oplag, da denne teknik i pricippet ikke
muliggør store oplag, som f.eks litografiet, som Michael Kvium senere har
arbejdet intenst med.
’Engle eksister skam’ blev skabt i forbindelse med udstillingen ’Kvinder’,
hvor bla. ’U.T.’ 1986, var et af de centrale værker, hvor motivet henviser til
den legendariske bog ’Kvinde kend din krop’. En bog og tankegang det var
nødvendigt at forholde sig til. ’Engle eksister skam’ skulle paven angiveligt
have udtalt - Michael Kvium var enig - så han skabte en grafisk serie, der
tværer rundt i tabuemner; sadisme, masochisme, ekshitionisme - med en
god portion humor.
’Kunsten til Sygdom’ så dagens lys i forbindelse med udstillingen ’Arvtagerbilleder’ i 1992, hvor Handlingen var et af de centrale værker.
Michael Kvium skabte syv grafiske blade med det samme ekstremt opfattede menneske i syv potitioner, der leder tanken hen på et handlingsforløb,
på syv trin i en ballet - en tidsvarende ballet makabre, der i sin essens ikke
moralsk løfter pegefingeren, men får os til at stille de store spørgsmål, i
stedet for at søge forenklingen, Vi må hver især stille spørgsmålene.
I Michael Kviums ballet fra 1992 ender det med døden.

Værkfortegnelse
Maleri
Selvportræt, 1985
Olie på lærred. 130,5 x 200,4 cm
Gave 8/8-1985 Viggo Nielsen og hustrus legat
Inv.nr. 552
Horsens MC,1980
Olie på lærred. 69,0 x 48,5cm
Tilhører Ny Carlsbergfondet
Morgen, 1985.
Olie på lærred. 100,2 x 81,2 cm
Gave fra anonym 22/5-1986
Inv.nr. 574
Maleriets Rum, 1996-2001.
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170,5, figur: 164,5 x 150, Lyserød: 60,0 x 60,0 cm
Købt med tilskud 8/10-2001 fra Statens Museumsnævn
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Olie på lærred. 200,0 x 200, 0 b: 200,0 x 170,0 c: 60,0 x 40,0 cm
Gave fra Kulturarvstyrelsen og Ny Carlsbergfondet
Inv.nr. 1351 a-c
Pale Painting, 2003.
Olie på lærred. 250x250 cm
Købt 15/4-2004 med støtte fra Kulturarvstyrelsen
Inv.nr. 1106
Guds Krigslist, 1991.
Olie på lærred. 275 x 400 cm
Købt 12/6-2003 med støtte fra en række sponsorer, Team Horsens Kunstmuseum,
Horsens Folkeblad Fond, Team Kultur
Inv.nr. 1096
Handlingen, 1992.
Olie på lærred. 189,5 x 165,0 cm
Gave 28/11-1992 Tagarno, Horsens
Inv.nr. 776
Eternal view I, 2007.
Olie på lærred, a: 110,0 x 60,0, b:110,3 x 110,0, c: 110,3 x 120,0 cm
Gave 14/11-2009 fra kunstneren og Galleri Faurschou
Inv.nr. 1184a-c

Future me, 1993-1994.
Olie på lærred. 230,5 x 230 cm
Gave 29/10-2009 fra Statens Kunstfond
Inv.nr. 1191
Uden titel 1-4, 1994.
Olie på lærred. Hver del 140,5 x 140,5 cm
Gave 28/10-1996 fra Horsens Kunstmuseums Venner og Statens Museumsnævn
Inv.nr. 901 a-d.
Verdensbilleder I-III, 1988,
Olie på lærred. Hver del 150 x 200 cm
Gave 16/11-1989 fra kunstneren
Inv.nr. 705a-c
Titelløst billede nr. 12, 1990.
Olie på lærred. 150,0 x 190,2 cm
Købt 22/2-1991
Inv.nr. 739
Overflodsbillede, 1989.
Olie på lærred. 140,0 x 175,7 cm
Gave 8/1-1990 fra Horsens Byråd
Inv.nr. 710
Lille lortebillede II, 1987-1988.
Olie på lærred, 50,4 x 40,2 cm
Gave 9/4-1992 fra kunstneren
Inv.nr. 763
Lille lortebillede IV, 1987-1988.
Olie på lærred, 50,4 x 40,2 cm
Gave 9/4-1992 fra kunstneren
Inv.nr. 764
U.T., 1986.
Olie på lærred. 150,3x130,3 cm
Gave 31/3-1987 fra Viggo Nielsen og hustrus legat
Inv.nr. 606
Patent I-V, 1987.
Olie på lærred. 120 x 100 cm
Købt 31/12-1987
Inv.nr. 617a-e

Kødogblodbillede 1-4, 1989.
Olie på lærred. 140,2 x 140,3 cm
Købt 18/10-1989 med tilskud fra Ny Carlsbergfondet
Inv.nr. 700a-d
Hvidt bad maleri, 2002.
Olie på lærred, 42,5 x 46,0 cm
Købt 1/9-2002
Inv.nr. 1087
Deep Forrest, 2002.
Olie på lærred. 42,5 x 46,2 cm
Købt 1/9-2002
Inv.nr. 1086
Startviden, 1999.
Olie på lærred, 27,0 x 72,3 cm
Købt 3/11-1999
Inv.nr. 970
Misfoster, 1999.
Olie på lærred, 24,0 x 33,5 cm
Købt 6/4-1999
Inv.nr. 960
Misfoster, 1999.
Olie på lærred, 22,0 x 26,5 cm
Købt 6/4-1999
Inv.nr. 961
Kiss, 1999.
Olie på lærred. 27,2 x 57,1 cm
Købt 6/4-1999
Inv.nr. 959
Souvenir, 1987
Olie på lærred. 46,0 x 38,0 cm
Tilhører kunstneren.

Skulptur
Uden titel. 1996.
Bronze, patineret, 18,5 x 25,2 x 10,0 cm
Købt 13/11-1996
Inv.nr. 907

Deep White, 2002.
Stentøj, parafin, ca. 45 x 505 x 285 cm
Gave 1/7-2006 fra en række bidragsydere
Inv.nr. 1132

Grafik
Papirvirus. 1991
Fladbinding, akvatinte, koldnål. 994x1245 mm
Oplag: 25. Trykt Niels Borch Jensen
Udgivet af Franxz Pedersens Kunsthandel
Inv. nr. 748
Engle eksisterer skam. 1987
Grafisk serie med 7 blade samt to titelblade i kasette
Koldnål. 328 x 247 mm (pladerand)
Oplag 10. eks. Trykt Niels Borch Jensen
Udgivet af Galleri Prag.
Inv.nr. 607 a-j
Kunsten til sygdom. 1992
Grafisk serie med 7 blade
Stregætsning, sukkrakvatinte, syrelavering, koldnål
324 x 480 mm (pladerand)
Oplag 25. eks. Trykt. Dan Albert Beneviniste
Udgivet af Franz Pedersens Kunsthandel
Inv.nr. 730 a-g
Where in Hell is God. 2006
Litografi. 760 x 3670 mm
Tryk: Edition Copenhagen
Inv. nr. 1143

Tegning
Wastelanded. 2011
Akvarel. 1380 x 2030 mm
Købt 26/1-2011
Inv.nr. 1235
Samt en række tegninger, hvor af nogle er skitser til udstillingen øvrige værker.
Der er således skitser til de to grafiske serier, Selvportræt. 1985, Future me. 199394. m.v. samt selvstændige tegninger og skitser.

