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På udstillingen og i bogen, ’hemmeligheder alle vegne’, danner Maria 
Wandels grafisk slagkraftige og på samme tid underfundige tusch-
tegninger, et fascinerende univers fyldt med skjulte fortællinger, 
beskueren kan gå på opdagelse i.
Maria Wandel lader ofte skriften blive en del af billedet, ikke som en 
pædagogisk hjælpeforanstaltning, endsige en morale eller politisk 
pegefinger, men snarere som en ekstra poetisk tilføjelse, der kan 
være gådefuld eller humoristisk. Som et fingerknips, der får beskue-
ren til at stoppe op en ekstra gang.
Forfatterne Per Aage Brandt, Christina Hesselholdt og Christel Wiin-
blad har, inspireret af tegningerne, skrevet digte og prosastykker, 
som indgår i den grafiske roman, ’hemmeligheder alle vegne’, som 
ledsager udstillingen.
Om Maria Wandels tuschtegninger, skriver forfatter og forlægger 
Hans Otto Jørgensen: ”I tegningerne er det identiteten, der er på 
spil. Især i forhold til køn, erotik, ensomhed og forladthed. For Maria 
Wandel er en fortællende kunstner; der er en tydelig interesse for 
både poesien og det episke i hver enkelt tegning. Der er altid lige sket 
noget, eller noget vil ske. Hver enkelt scene rummer en betydning, 
som rækker ud over sig selv.
Der er bid i, hvad man kan kalde tonen i billedet, der bliver ikke lagt 
fingre imellem, og dog er der hele tiden en medfortællende ømhed, 
der er hele tiden en forsonende humor med ind over. Det er et sær-
træk hos hende, at hendes billeder altid uden videre trænger ind i én, 
man føler sig fortrolig med hendes univers på en næsten familiær 
måde. Og det hvad enten, vi har at gøre med hverdagslige, eksotiske 
eller popsmarte motiver. Hendes tilgang til verden er intellektuel og 
analytisk og fortolkende.”



Baggrund

Maria Wandel (f. 1977) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunst-
akademi i København i perioden 1997-2005. 
Hun har senest udstillet i Kunsthal Charlottenborg, på Vendsyssel 
Kunstmuseum, i Kongernes Lapidarium, i Minuit Vernissage i Grand 
Teatret og i Galleri Tom Christoffersen. 
Maria Wandel har samarbejdet med forfatter Hans Otto Jørgensen 
om tre bøger, som er udkommet på Gyldendal. 

Det er muligt at læse mere på museets hjemmeside:
 www.horsenskunstmuseum.dk


