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Maleriet og poesien fylder Gammelgaard i januar 
Første udstilling på Gammelgaard i 2016 åbner lørdag 9. januar med samtidskunstnerne 
Malene Hartmann, Peter Holmgren, Siri Kollandsrud og Svend Danielsen, hvis udtryk 
flettes sammen i det fælles udgangspunkt: Maleriet og poesien.

På den anden side af plankeværket, at lave planken, gå planken ud, et plankegulv, at planke 
den – ligeså varieret planke fremstår i sine betydninger, vil udstillingen På Planken pege i flere 
retninger, men være sammenholdt af et poetisk udtryk. En hæklet sky, et papkasseobjekt 
eller billeder med rumlige forskydninger og mønstre mødes med fugle og store kattedyr.

Kunstnerne har til udstillingen blandt andet skabt en fælles installation af papkasser med 
objekter og maleri, som danner tråde til den store verden såvel som til den personlige.
Malene Hartmann (f. 1974) er især optaget af den måde, hvorpå vi oplever rum, både det 
fysiske og det mentale. Hun bruger landskabet, menneskekroppen, kuben og arkitektoniske 
inspirationer som motiviske elementer, der forskyder sig ind og ud af hinanden og dermed 
skaber atter nye rum, flere horisonter og lag. Sammen med brugen af farve og strukturer 
skabes der billeder, der ’flimrer’ af veje, ruter, tankebaner ud og ind af værket.
Peter Vest Holmgren (f. 1949) arbejder i et formsprog, hvor figurative elementer løsrives 
fra deres naturlige udgangspunkt og sættes sammen til genkendelige, men nye former. I 
udstillingen fokuserer han på rovdyret som fænomen. Det vilde, majestætiske dyr, der sætter 
alt ind på sin overlevelse. Rovfugle som falke, musvåger og ørne suser gennem atmosfæren 
med et enormt vingefang og en enorm kraft. Han arbejder i et ekspressivt formsprog i sine 
malerier, gouache på papir, tusch mm.
Siri Kollandsrud (f. 1963) er på én gang optaget af det spontane, næsten kontrollerede 
tilfældighed, og det mere reflekterede udtryk. Tilfældigheden opstår ved, at hun ikke arbejder 
ud fra en konkret skitse for, hvor hun vil hen, men lader maleriet blive til undervejs, styret 
af både tilfældigheder og spontane indfald. Det kontrollerende og reflekterende ligger i 
udvælgelsen af, hvad der får lov at ’leve’ i maleriet. Det er det absurde og modsætningsfyldte 
i tilværelsen, der transformeres til farver og dynamiske konstellationer i værket, og som ofte 
forlænges og kombineres med hæklede objekter, tegninger, fotos mm.
Svend Danielsen (f. 1955) arbejder i sine malerier med figurative elementer, som blander 
eller opløser sig i de mange korte penselstrøg, der i mange lag skaber en form for naturlig 
orden. I hans installationer og skulpturer arbejdes der med papkasser, skrald, ting og sager, 
der sættes sammen og gives nyt liv. Hans værker er på én gang legende, sprudlende, 
poetiske og humoristiske.
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