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Horsens Kunstmuseum Lun
den har åbnet sin første udstil
ling med "Krukker fra Arago
nien", en titel, som spanierne 
næsten tog lidt for bogstave
ligt. Udstillingen, der består af 
18 �eramiske krukker og lige �å, 
Il)�nge grafiske blade at ·se.kll 
�ae�ke kunstnere, blev J-l�S!iF 
le� i 1983 i et museum � :t;,p_i:-�,

) spanien. Det skete på for;mled
niIJ,� af Bjørn Nørgaard, c:l,er), 
NeW York havde truffet 'den' 
sp;lnske billedhugger . An'ge{J 
O'rensanz. -'" · ·'· ',.c, 

Udstillingen i SpaniJrt ha\Td�.' 

deltagere fra hele verden, bl.a. 
af Robert Rauschenberg og 
Andy Warhol, men det var lien 
danske afdeling, der · var den 
vægtigste. 

Den nye leder af kunstmµse
et i Horsens, Claus Hagedorn-· 
Olsen, havde hørt om udstillin
gen og ville gerne have den til 
Horsens. Men spanierne· ville 
ikke af med krukkerne og gra-

fikken. Først ved den danske 
ambassades mellemkomst lyk
kedes det at få udleveret kera
mikken. Grafikken har man 
ikke set noget til. 

Det har derfor været nød
vendigt at lave genoptryk eller 
finde prøvetryk, og under alle 
omstændigheder er udstillin
gen n.u retableret på smukke
ste m�de. 

Udstillingen var tænkt som 
en hyldest til det spanske folk, 
og det kommer tydeligt frem i 
grafikken, hvor kunstnerne 
både har haft borgerkrigen, 
Franco-styret og demokratiets 
tilbagekomst i hovedet. Bedst 
er det lykkedes for Richard 
Winther, der i nogle farvestær
ke grafiske arbejder fanger 
centrale dele i dramaet':• 

Mel]. også de øvrige deltage
re;'.B'iørn Nørgaard, Lene Adler 
Pete'tsen, Henning Christian: . 
sen; Ursuiå Revier Chrfstiån-· 
sen og Lars Ravn: har bedst" 
greb om det medium, de ken
der til bunds. Mest overrasken
de :e,r,')renning Chri�tfanse�s 
gr·afik. Han er ellers mest. 
kendt som komponist,'men.han .. 
har også et g9dt greb på farve 
og fprrri. På det keramiske orri-
rååe er i hvert fald den tekni-' 
ske kvalitet ikke særligt impo
nerende, og selv om de taler 
om krukker, er det frie skulp
tu.relle 1,1dtryk med utraditio-

, nelle påhit. og påklistret relief- . 
virkning. 
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