
Michael Kvium

Michael Kviums værker søger ud i afkrogene af vores kultur og iscene-
sætter det dystre og makabre, det moralske og kropslige forfald. Hans 
kunstneriske univers tager udgangspunkt i den verden, vi lever i og i 
de mørke sider af vores eksistens. Fremstillingen er kompromisløs og 
opleves ofte af beskueren som både fascinerende og afskyvækkende.
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Selvportræt, 1985
Olie på lærred. 130,5 x 200,4 cm
Gave 8/8-1985 fra Viggo Nielsen og hustrus legat
Inv.nr. 552

Selvportræt, 1985
På maleriet ’Selvportræt’ står en mand - ifølge titlen kunstneren selv 
- og kigger ud af et åbent vindue. Han har ingen kontakt til beskueren, 
men betragter derimod en verden udenfor. På væggen i det spartansk 
indrettede rum ses mandens skygge, der synes at leve sit eget liv uaf-
hængigt af manden. Et gardin blafrer i vinden og skaber dynamik i en 
ellers statisk skildring. Dette bidrager til en foruroligende stemning af 
noget surreelt. 

Det åbne vindue og skyggen betoner begge rent symbolsk en form 
for psykologisk splittelse. Tematisk kredser værket således om men-
neskets fortrængte og undertrykte skyggesider. 



Souvenir, 1987
Maleriet ’Souvenir’ indgår i en serie på ni malerier, som på makaber vis  
skildrer et parteret kvindelig. Hvert billede viser en mere eller mindre 
blodig kropsdel realistisk malet på grøngul baggrund. Serien inspireret 
af en virkelig hændelse: en uopklaret drabssag fra 1986, hvor en ung 
japansk kvinde blev fundet parteret i fem dele i Københavns Havn. Kvi-
um har selv beskrevet serien ’Souvenir’ som et udtryk for den mest rå, 
voldelige og ekstreme side af maskulin seksualitet. 

Lille lortebillede II og IV, 1987-88
De to små brunsorte malerier ’Lille lortebillede’ II og IV illustrerer Kvi-
ums humoristiske og provokerende tilgang. Selvironisk kalder han 
værkerne for små lortebilleder. Det latrinære sprogbrug tilfører et 
ulækkert præg, idet farven kan associere til afføring. Menneskelige ef-
terladenskaber er et tema i tråd med Kviums interesse for tabuer og 
for hvordan vi mennesker sætter os spor i verden.

Souvenir, 1987
Olie på lærred. 46 x 38 cm
Deponeret af kunstneren
Inv.nr. D 39

Lille lortebillede II og IV, 1987-88
Olie på lærred. 50,4 x 40,2 cm
Gave 9/4-1992 fra kunstneren
Inv.nr. 763 og 764



Verdensbillede III, 1988
’Verdensbillede III’ indgår i en tredelt serie, som skildrer en dyster frem-
tid i et abstrakt formsprog. Der er således ikke tale om verdensbilleder 
i traditionel forstand, men om repræsentationer af en dystopisk ver-
den. Fremtidsvisionen kan umiddelbart virke dragende med dens geo-
metriske og organiske former, men under overfladen lurer en skræm-
mende og deformeret verden uden mening. 

Den lille englefigur på rammen er det tætteste billedet kommer på 
menneskelig tilstedeværelse. Sammen med beskueren agerer englen 
tilskuer til det dystre verdensbillede, som udfoldes.

Verdensbillede III, 1988
Olie på lærred. 150,4 x 200,0 cm
Gave 16/11-1989 fra kunstneren
Inv.nr. 705 a-c



Titelløst billede nr. 12, 1990
’Titelløst billede nr. 12’ skildrer seks kropslige, organiske former pla-
ceret i et tomt, udefinerbart rum. De seks former leder tankerne hen 
på menneskekroppen, idet man kan genkende noget der ligner arme, 
ben, ryg, bagdel og en menneskelig hjerne. 

Billedet kan ses som en skrækvision om, at hvis vi fortsætter med at 
handle uden refleksion og omtanke, kan vi risikere at komme i en si-
tuation, hvor vi, eller det der ligner noget af det vi var, krampagtigt må 
kæmpe for at holde resten af hjernen i forbindelse med kroppen. 

Titelløst billede nr. 12, 1990
Olie på lærred. 150,0 x 190,2 cm
Købt 22/2-1991
Inv.nr. 739



Guds Krigslist, 1991
I det monumentale værk ‘Guds Krigslist’ ses ti nøgne, primitive og skal-
dede kvindelige skabninger, der kommer vandrende i flok. På skuldrene 
bærer de deres afkom, spædbørn, som alle bærer sølvfade med frugt 
på hovedet. De befinder sig i et udefinerbart og drømmende univers, 
som associerer til en mørk underverden eller et helvede. På gulvet be-
træder kvinderne de kranier, som ligger spredt i billedrummet. 

I maleriet benyttes vanitassymboler i form af frugt og kranier – en 
fremstilling som forbindes med livets forgængelighed. Rammen ma-
let på lærredet udgøres af, hvad der ligner sort hjernemasse eller 
sammenslyngede organer. Med tanke på titlen ’Guds Krigslist’ er det 
nærliggende at se kvinderne som mennesker på flugt – fra døden. De 
kæmper for overlevelse for dem selv og deres børn.

Guds Krigslist, 1991
Olie på lærred. Ca. 275 x 400 cm
Købt 12/6-2003 med støtte fra en række sponsorer
Inv.nr. 1096



Handlingen, 1992
I ’Handlingen’  møder vi en primitivt udseende mand kun iklædt et arm-
båndsur, siddende på gulvet i et underligt skævt, gråt rum. På væggen 
hænger et spejl, som ikke rigtig spejler. Situationen virker på den ene 
side fremmed, og på den anden side relaterer den sig til vores verden 
og virkelighed. Manden hælder et glas rødvin ned i et andet glas. Vinen 
bliver til vand! Omvendt Jesus forvandler han vin til vand. 

På billedrammen sidder fire medaljoner, som forestiller fostre - det ul-
timative billede på livskim. Symbolikken vendes imidlertid på hovedet, 
idet navlestrengene ikke er forbundet med noget livgivende, men der-
imod slutter en kreds omkring hvert enkelt foster. Livskimen er således 
dømt til at æde sig selv op. 

Handlingen, 1992
Olie på lærred. 189,5 x 165,0 cm
Gave 28/11-1992 fra Tagarno, Horsens
Inv.nr. 776



Maleriets rum, 1996-2001
‘Maleriets rum’ består af fire malerier med forskellige billedplaner, der 
overlapper hinanden. Her samles den narrative billedfortælling ikke, 
men brydes derimod op i en collageagtig sammenstilling af lærreder. 

I maleriet indgår der både malede æg og tredimensionelle æg i støbe-
jern. Ægget som symbol forbindes med det cykliske og livgivende. Ved 
at gøre æggene sorte fremmaner Kvium imidlertid en modsætnings-
fyldt symbolik: ægget knyttes til både liv og død. 

Døden forekommer også nærværende i kraft af den forkrøblede figur 
med dødningeansigtet. I hænderne på denne ses en spand med rød 
maling, der leder tankerne hen på blod. Døden er tæt forbundet med 
livet, og dette husker Kvium både sig selv og sit publikum på. 

Maleriets rum, 1996-2001 
Olie på lærred og støbejern. Æg: ca. 6 x ca. 4,5, grå: 130 x 110,5, portræt: 190,0 x 170,5, figur: 
164,5 x 150,0, lyserød: 60,0 x 60,0 cm
Købt 8/10-2001 med tilskud fra Statens Museumsnævn
Inv.nr. 1069


