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Oppe i træet, ned i træet,
over på papiret
Bendt Ulrich Sørensen viser nye træsnit og tegninger

Af Finn Hagen Madsen
finn@studio8.dk
Vi kender alle en række ting
som vi forbinder bestemte
situationer, et barns legetøj,
en vens bænk. De er som ikoner, særligt betydningsbærende ting, der ikke har den
store værdi for andre end en
selv. Bendt Ulrik Sørensen
giver os i sin kunst nye ikoner. For eksempel kan en
plasticsæk i et træ synes som
et banalt motiv, men han gør
det til et billede på forholdene for nogle af samfundets

svageste. Nemlig de mange
indvandrere til Vesteuropa,
der ikke kan finde en plads i
det land de er kommet til.
Blandt andet Nørrebro er
fyldt af dem, flaskesamlere,
tiggere og andre uden fast
bopæl.
De fint komponerede træsnit trækker linjer tilbage til
den politiske kunst fra den tid
hvor der overfor Folkets
Plads på Nørrebro stadigvæk
fandtes ”Byggeren”. En byggelegeplads der senere blev
ryddet til fordel for socialt
bolig byggeri. Som et lavteknologisk propagandavå-

ben blev der dengang i træ og
linoleum, skåret og trykt
masser af plakater. Det var en
tid med skarpe politiske fronterer, men i Bendt Ulric
Sørensens grafik i dag er der
meget mere end det.
Med farveplader giver han
sine tryk et poetisk strejf, og
med lag af streger og farver
tilfører han samtidigt billederne et flertydigt udtryk.
Motivernes afsæt i den umiddelbare medfølelse for de
svageste, får dermed en æstetisk dimension.
Kuglepennetegningerne,
der også er en del af udstil-
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lingen, er mere flygtige end
de gennemarbejdede træsnit.
Motivkredsen er den samme,
men i disse tegninger ser vi
en mere forfinet og umiddelbar side af kunstneren.
Det er en lille udstilling,

den er ophængt i det rum
hvor galleriet har sin butik
med tegningsreoler. Det fungerer fint og i øvrigt er lokalet jo fyldt med grafiske fristelser for enhver smag.

Clausens Kunsthandel
Studiestræde 14, 1. Sal
København K
Frem til 15. september

Kvinder dominerer
Kunst på Øland
Øland indbyder i weekenden 28.,
29. og 30. september til Kunst på
Øland for fjerde gang. 22 anerkendte kunstnere fra det meste af
landet udstiller værker inden for
maleri, akvarel, bronze- og stenskulpturer, keramik, glas, foto og
smykker.
Årets udstilling domineres af
kvinder – kun fire af kunstnerne
er mænd – men det er en tilfældighed, siger arrangørerne af Kunst
på Øland, Karen-Margrethe Lauridsen og Lise Nielsen. De har som
tidligere sigtet efter at lave så bred
og alsidig en udstilling som muligt
uden at skele til køn, og det er så
endt med kvindelig dominans –
uden feminin slagside, understreger arrangørerne.
Aalborg-maleren Lisbeth Gjørtz
Fast viser abstrakt-ekspressionistiske landskabs- og naturmotiver i
sparsomt farvevalg i sort, grå-blåt,
grå-hvidt, nu og da med nedslag af
mørkt grønt, rødt og gult. Hendes
malerier udstråler spænding og
dynamik og har den udfordring, at
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det kan føles svært at trænge helt
ind i billedets verden.
Mette Mailund Strong, Silkeborg, henter inspiration fra mange
forskellige kulturer og perioder.
Værkerne opbygges af flader og
felter, og langsomt, gennem
mange mønstre, ornamenter og
tynde farvelag, ofte 25-30 lag,
vokser komposition og billede
frem.
Lis Kohl, Ebeltoft, sætter med
sine malerier tanker i gang hos
beskueren. Eventyr, fabelvæsener,
myter og drømme er nogle af
grundelementerne i hendes univers med myldrende liv i klare og
glade farver.
Udstillingens øvrige malere, der
dækker de fleste af skalaens stilarter, er Gerda Louise Buchgraitz,
Horsens, Annette Gerlif, Viborg,
Bodil Andersen Porse, Galten,
Nurith Lumer-Klappers, Bryrup,
Ulla Scheinemann, Mårslet, Annette Torrild, Thisted, Annette Falk
Lund, Amtoft, Johanne Petersen,
Balle, Birthe Meldgaard, Aarhus,
og Danny Heinricht, Gjøl. Inge
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Nielsen, Frederikshavn, udstiller
akvarel, Per Andersen, Skive, foto,
Henrik Vilhelm Voldmester, Ulfborg, bronzeskulpturer, og Jens
Stobberup, Struer, bronze- og
stenskulpturer.
Birthe Rågård, Odder, og Birgit
Kvorning, Løgstrup, viser keramik,
Birgit Daa Birkkjær, Ebeltoft, tekstil, Tina Lofstad, Viborg, glas, og
Karen Riis, Hirtshals, smykker.
Udstillingen åbner fredag den
29. september kl. 18 med fernise-
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ringstale af Otto Pretzmann, gymnasielektor og anmelder ved
NORDJYSKE af teater, musicals og
opera. Den musikalske underholdning leveres af jazztrioen Blue
Cats.
Kunst på Øland
Øland Medborgerhus
Hammershøj 3, Brovst
28.-30. september
Åbent alle dage 11.00-17.00

Gerda Louise Buchgraitz.

