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Internationale kunstnere
Siden 1984 har Horsens Kunstmuseum koncentreret sig om indsamling af
dansk samtidskunst, men ud fra et ønske om at perspektivere den danske
kunstscene, er der opbygget en mindre samling af internationale kunstnere.
Den tjekkisk-tyske kunstner Jiri Georg Dokoupil (1954) var medstifter af
den tyske kunstnergruppe Mülheimer Freiheit, der var eksponenterne for det
såkaldte ’vilde’ maleri i Tyskland.

Uden titel. 2013. Akryl, farvepigment på lærred. 259,5 x 310 cm

Som det er tilfældet for det ’vilde’ maleri i Danmark, beskriver betegnelsen
et nybrud indenfor malerkunsten. Det var et opgør med minimalismen og
det konceptuelle i kunsten, samt en tilbagevenden til et meget ekspressivt
maleri. Det er kendetegnende for de tyske kunstneres værker, at de varierer
frit mellem stilarter og indhold, og at de ofte lader tilfældigheden råde i frembringelsen af værket; for eksempel i sæbeboblemalerierne.
Jiri Georg Dokoupil arbejder bevidst med en række meget forskellige teknikker
og udtryksformer, for eksempel sodmalerier, sæbeboblemalerier og frugtsaft
aftryk. Jiri Georg Dokoupil har uden tvivl været en stor inspirationskilde for de
unge vilde malere i 1980’erne, for eksempel Erik A. Frandsen.
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Den svenske maler Ola Billgren (1940-2001) arbejdede intenst i 1990’erne
med den røde farveskala. Værkerne fra denne ‘røde periode’ rummer i deres
udtryk en klar ambivalens, idet de umiddelbart opleves som abstrakte, men
langsomt og sikkert dukker figurationen op - en figuration der bygger på fotografiske oplæg.

Krit. 1992. Akryl og olie på lærred. 275 x 255 cm

Olav Christopher Jenssen (1954), repræsenter et andet nordisk land,
Norge. Han er som kunstner maler med stort M, og har gennem sin udvikling
udforsket maleriets muligheder. Vi præsenterer her to tilgange: en meget
mininalistisk, hvor billedfladen er udfyldt med hvide prikker, og eksperimenter
med gennemskinnelighed i farvelagene, således at man stadig kan ane undermalingen.
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Tan Ping
På væggen langs balkonen findes den kinesiske kunstner Tan Pings
(1960) fem meter lange stedsspecifikke maleri ‘Eventyr’. Værket blev til i
forbindelse med en dialogisk udstilling af Tan Ping og danske Bjørn Nørgaard, som fandt sted på Horsens Kunstmuseum fra september 2017 til
januar 2018. Værket tilhører kunstneren.

Eventyr. 2017. Akryl på lærred. 500 x 100 cm
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Nyerhvervelser (1. sal)
Ib Braase
I 2018 er de to figurer ‘Drengetorso’ (formentligt fra begyndelsen af
1940erne) og ‘Skulptur’ (1964) blevet en del af museets store samling af Ib
Braases værker. Gave fra Lis Willadsen (f. Braase) og Odd Norbom.
Ib Braase har været en inspirationskilde for en række kunstnere i
efterfølgende generationer: Martin Erik Andersen (1964) er et eksempel på
en kunstner, som arbejder med et udvidet begrebsapparat, hvor forholdet
mellem rum, krop, sprog og tænkning mødes i et slags mellemrum, og hvor
kroppen kan møde kunsten uden noget aflæseligt slutresultat. Derudover
arbejder en kunstner som Emil Westman Hertz (1978 - 2016) med et udtryk,
som på mange måder også kan minde om Ib Braases, når han præsenterer
en række forskelligartede genstande og materialer som iscenesatte
ophobninger.

Drengetorso. 1940’erne.
Brændt ler. H: ca 61 cm

Skulptur. 1964. Bronce.
H: ca 26,5 cm
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Temple Painting. 2005. Akryl og olie på lærred. 270 x 400 cm

Ian McKeever
Med stor glæde og stolthed kan vi præsentere en væsentlig udvidelse af
vores internationale samling. Takket være en generøs donation modtaget
i dagene op til åbningen af sommerudstillingen, kan vi nu præsentere et
centralt værk i den engelske kunstners ouevre .
Ian McKeever kender vores publikum fra to større udstillinger og fra værket
‘Four Quartet. Here IV. 2003-2004.
”Lys i et maleri fascinerer mig enormt: Hvordan man kan gennemsyre et
maleri med lys, så man faktisk ikke skildrer det, men på en eller anden måde
er dets kvalitet implicit inde i maleriet,”har McKeever udtalt.
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Lars Nørgård
Lars Nørgård (1956) har været en del af den danske kunstscene siden
begyndelsen af 1980’erne. I tiden med ‘Værkstedet Værst’ og som del af
kunstnergrupperingen’Unge vilde’ var Nørgårds stil fortrinsvis figurativ, og
hans malerier forestillede ofte scenarier med hans kunstnerkolleger som
omdrejningspunkt. Siden har Lars Nørgårds udtryk vekslet mellem abstration og figuration.

The French Clot-nection’ (2016-17). Litografi. 194 x 264 cm

Horsens Kunstmuseums har en betydlig samling af Lars Nørgårds
værker. I foråret 2018 blev den store samling udvidet med værket ‘The
French Clot-nection’ (2016-2017). Værket er med sine 194 x 264 cm verdens
største farvelitografi. Værket er sammensat af 12 dele og trykt hos Atelier
Clot, Bramsen & Georges i Paris. Værket er doneret til Horsens Kunstmuseum
af Atelier Clot, Bramsen & Georges i Paris og Lars Nørgård.
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Martin Erik Andersen

Into thy tent half-masked space. 2017. Bladsølv på tæppe. ca 184 x 140 cm

Martin Erik Andersen (1964) har siden slutningen af 1980erne markeret sig
på kunstscenen med sine særegne værker; ofte skulpturer og skulpturelle
objekter. Værkerne er sammensætninger af forskelligartede materialer som
for eksempel silikone, metaller, farvet lys, tekstil, strik, lyd og video, hvormed
han udforsker materialernes indbyrdes forhold, og forholdet mellem krop
værk og rum.

I mødet med den moderne kunst er det ikke altid, at ens vante begrebsapparat er tilstrækkeligt. Sådan kan det være i mødet med Martin Erik Andersens værker; Hans værker kan ikke “forstås” på en gængs måde, de skal ikke
aflæses som bærere af en historie eller betydning.
Tabet af overblik synes næsten at være en forudsætning i mødet med Martin
Erik Andersens værker.
På museet findes en betydelig samling af Martin Erik Andersens værker, som
følger udviklingen af hans arbejde. De første værker af kunstneren i samlingen er fra 1991 og det nyeste er værket ‘Into thy tent half-masked space’
2017.
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