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Jeanette Hillig

Jeanette Hillig (f. 1977) har taget afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i år og deltog på 
årets EXIT udstilling i Kunstforeningen Gl. Strand. Hun debuterede i 2003 på Charlottenborgs 
Forårsudstilling. 

Jeanette Hillig opbygger sine malerier nærmest skulpturelt ved hjælp af en skrabeteknik, hvor ma-
ling påføres lærredet utallige gange, og hun arbejder skulpturelt med blandinger og manipulationer 
af brugsgenstande og andre hverdagsobjekter, hvori hun også anvender maling som materiale. 

Hvem er på din top 3 over verdenshistoriens vigtigste kunstnere og hvorfor lige dem?
 
Donald Judd på grund af at hans værker er det reneste og mest præcise æstetiske udtryk jeg nogen-
sinde har set. 

Richard Tuttle fordi han lærte mig, at man kan have en følsom spirituel tilgang til sit arbejde og 
ikke absolut behøver presse en kunstteoretisk betydning ind i det. Det handler om at finde sin egen 
styrke og ikke lade sig diktere af noget man tror andre synes er rigtigst eller vigtigst.

Isa Genzken (de senere skulpturer) som på samme tid rummer spontanitet og kontrol. Hun bruger 
alle mulige slags materialer og sætter dem sammen på en fantastisk måde. 
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Hvilken dansk kunstner har betydet mest for dig og hvordan?

Stig Brøgger, fordi han er så kompromisløs og cool.

Hvad arbejder du med for tiden?

Jeg arbejder på skulpturer og malerier, som skal indgå i min udstilling “Kompost” i Bredgade Kunst-
handel til februar. 
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1
Jeanette Hillig
Uden titel. 2008
Akryl på lærred
100 x 120 cm. 
Kr. 15.000.
Reg. nr. 29796
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2
Jeanette Hillig
Uden titel. 2008
Akryl på lærred
75 x 65 cm
Kr. 9.800
Reg. nr. 29797
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3
Jeanette Hillig
Våd gravhund. 2008
Blandede medier
H 62 cm
Kr. 8.500
Reg. nr. 29795
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4
Jeanette Hillig
Uden titel. 2008
Akryl på lærred
40 x 40 cm
Kr. 5.800
Reg. nr. 29798
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5
Jeanette Hillig
Uden titel. 2008
Akryl på lærred
21 x 28 cm
Kr. 2.400
Reg. nr. 29799
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6
Jeanette Hillig
Afkog. 2008
Akryl 
13 x 18 cm
Kr. 1.800
Reg. nr. 29800
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7
Jeanette Hillig
Afkog. 2008
Akryl
13 x 18 cm
Kr. 1.800
Reg. nr. 29801
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8
Jeanette Hillig
Afkog. 2008
Akryl 
14 x 18 cm
Kr. 1.800
Reg. nr. 29802
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Morten Stræde

Morten Stræde (f. 1956), der var professor i billedhuggerkunst ved Det Kongelige Danske Kunstaka-
demi 1994-2002, og som en af de væsentligste danske billedhuggere overhovedet er repræsenteret 
med hovedværker i Statens Museum for Kunst og en række danske kunstmuseer, viser eksempler 
på sine karakteristiske enkle skulpturelle arbejder og tegninger, hvor grundformer og elementære 
koncepter og forestillinger forbindes og forskydes.

Hvem er på din top 3 over verdenshistoriens vigtigste kunstnere og hvorfor lige dem?

Hvis jeg skal nævne tre billedkunstnere, må det blive Michelangelo, Walter de Maria og Eduardo 
Chillida.

Michelangelo fordi hans værk står midt i skiftet mellem renaissancens ordnede og afgrænsede 
rumopfattelse, og barokkens vilde, urolige og uafgrænsede rum. Han er også den første, som flytter 
skulpturen i en mere begrebslig retning (se bare på Mediciernes Gravkapel i Firenze). Samtidig er 
han den første, som lægger vægt på kunstneren som autor, som ophavsmand, idet han selv huggede 
stort set alle sine skulpturer.

Walter de Maria har udgangspunkt i 1960’erne. Han er på en måde knyttet til den amerikanske mi-
nimalisme, men hans værker har altid haft en næsten metafysisk overbygning på det minimalistiske 
projekt, som ellers er kendetegnet ved en stor vægt på det konkrete rum og de konkrete fysiske ma-
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terialer. Hans Land art projekt “Lightning Field” i Arizonas ørken (hvor jeg var for en del år siden) 
har en styrke som loftet i Det Sixtinske Kapel i Rom.

Eduardo Chillida er en spansk billedhugger fra Baskerlandet. Hans værker er meget tilbageholdte i 
udtrykket. Han lægger megen vægt på materialernes egenskaber som tyngden i jernet, det hånd- og 
jordnære ved brændt ler og tuschtegningens lette direktehed. Det er nok hans værkers hemmelig-
hedsfulde karakter, som trækker i mig. Han er ikke minimalist, men træder lige ud af højmoder-
nismen. Det giver værkerne en sanselighed, som minimalismen ikke formår, og hans værker har en 
meget nær (men skjult) kilde i det direkte sansede.

Hvilken dansk kunstner har betydet mest for dig og hvordan?

Når jeg skal svare på hvilken dansk billedkunstner, som har betydet mest for mig, er det straks me-
get sværere. Dialogpartnerne skifter gennem tiden, afhængig af, hvor man står i sin egen udvikling.
Som helt ung var det de klassiske danske modernister fra Edvard Weie til Richard Mortensen, som 
var vigtige. Sidenhen omkring akademitiden var det naturligt nok lærerne, som var de fremmeste 
dialogpartnere. Det var især Sven Dalsgaard og Hein Heinsen, der var vigtige i den periode.
Lige nu er det måske dialogen med de yngre kolleger, hvoraf jeg selv har været med til at uddanne 
nogle, som er vigtig. Det er folk som Superflex og FOS, som har en helt anden tilgang til rummet og 
stoffet end jeg, og som derfor er vigtige at krydse klinger med.

Hvad arbejder du med for tiden?

I øjeblikket arbejder jeg med en serie på 6 skulpturer til en separatudstilling i Bredgade Kunsthandel 
til april 2009 og på en udstilling sammen med Ingvar Cronhammar, hvortil der endnu ikke er en 
deadline.
I det offentlige rum har jeg netop færdiggjort tre store projekter i Vejle. Søndertorv, Volmers plads 
og åbningen af Mølleåens løb gennem Vejle by. I den kommende tid skal jeg arbejde videre på tre 
skulpturer til placering på Nørrebro i København og sammen med COBE arkitekter og Birk Hansen 
landskabsarkitekter arbejde videre på det projekt til renovering af Israels Plads i København, som vi 
sammen vandt i foråret.
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9
Morten Stræde
Doubleblind. 1999
Bronze
31 x 22 x 16 cm
Kr. 28.000 
Reg. nr. 29755
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10
Morten Stræde
Worldspin. 1999
Bronze
30 x 30 x 25 cm
Kr. 28.000 
Reg. nr. 29768
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11
Morten Stræde
Element #1. 2000
Acrylplade, MDF
79 x 79 x 25 cm
Kr. 28.000 
Reg. nr. 29765
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12
Morten Stræde
Element #2. 2000
Acrylplade, MDF, lambda print
69 x 69 x 10 cm
Kr. 28.000 
Reg. nr. 29766
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13
Morten Stræde
Element #3. 2000
Acrylplade, MDF, lamb-
da print
102 x 102 x 12 cm
Kr. 28.000 
Reg. nr. 29767
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14
Morten Stræde
Flowers of Romance. 2005
Digitalt fotografi
29,7 x 42 cm
Kr. 4.800 
Reg. nr. 29756

15
Morten Stræde
Flowers of Romance. 2005
Digitalt fotografi
29,7 x 42 cm
Kr. 4.800 
Reg. nr. 29757

16
Morten Stræde
Flowers of Romance. 2005
Digitalt fotografi
29,7 x 42 cm
Kr. 4.800 
Reg. nr. 29758
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17
Morten Stræde
Flowers of Romance. 2005
Gouache
29,7 x 42 cm
Kr. 4.800 
Reg. nr. 29764

18
Morten Stræde
Flowers of Romance. 2005
Gouache
29,7 x 42 cm
Kr. 4.800 
Reg. nr. 29759

19
Morten Stræde
Flowers of Romance. 2005
Gouache
29,7 x 42 cm
Kr. 4.800 
Reg. nr. 29760
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20
Morten Stræde
Flowers of Romance. 2005
Tusch, digitalt print
29,7 x 42 cm
Kr. 4.800 
Reg. nr. 29761

21
Morten Stræde
Flowers of Romance. 2005
Tusch, digitalt print
29,7 x 42 cm
Kr. 4.800 
Reg. nr. 29762

22
Morten Stræde
Flowers of Romance. 2005
Tusch, digitalt print
29,7 x 42 cm
Kr. 4.800 
Reg. nr. 29763
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Henning Damgård-
Sørensen

Henning Damgård-Sørensen (f. 1928) har siden begyndelsen af 1960’erne udviklet sin særlige udga-
ve af konkret kunst. Den er geometrisk, med rene linjer og rene flader, men den er samtidig poetisk, 
visuelt inciterende, positiv og indbydende og aldrig indladende. Damgård-Sørensen har været 
særligt optaget af kunstens integration i hverdagen og har stået bag en lang række udsmykninger og 
udformninger af visuelle miljøer, men som man har kunnet forsikre sig om bl.a. på Grønningens ud-
stillinger, har han også parallelt med de store opgaver arbejdet i mindre formater bl.a. i selvstændige 
værker som i de hvide trærelieffer, der har indgået i hans repertoire siden 1970’erne.

Hvem er på din top 3 over verdenshistoriens vigtigste kunstnere og hvorfor lige dem?

Kunstens univers er overvældende og mangfoldigt som stjernehimlen. Forsøg på afgrænsning og 
kanonisering ender som regel i gold kedsommelighed. For mig er der ingen forskel på Venus fra Wil-
lendorf og et billede af Mondrian. Kandinsky har ret, når han hævder, at “der på samme tid forekom-
mer mange forskellige former som alle er lige gode”. Lad os overlade kanondyrkelsen til kirken, 
bureaukraten og kunstspekulanten.
 
Hvilken dansk kunstner har betydet mest for dig og hvordan?

To kunstnere har betydet mest for mig: De alt for tidligt døde ungdomsvenner Kasper Heiberg og 
Knud Hvidberg. I et tidligt og inspirerende ungdomsoprør befriede vi os for snærende konventio-
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ner, og jeg fik et livsgrundlag, hvor kunsten var en mulighed.
 
Hvad arbejder du med for tiden?

Lige nu arbejder jeg med et interessant projekt i Kildeskovshallen, Gentofte. For en menneskealder 
siden blev huset opført efter tegninger af de fremragende arkitekter Karen og Ebbe Clemmesen. 
Med dem havde jeg dengang et fantastisk samarbejde i forbindelse med udsmykningsarbejder, der 
på mange måder præger mine kunstneriske forestillinger. Nu er huset fredet, opgaven er bundet til 
flere forudsætninger, udfordringen er større. Det er kun fint for mig.



27

23
Henning Damgård-Sørensen
Hvidt relief II. 2006
Bemalet træ
60 x 80 cm
Kr. 40.000 
Reg. nr. 29804
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24
Henning Damgård-Sørensen
Hvidt relief III. 2006
Bemalet træ
60 x 80 cm
Kr. 40.000 
Reg. nr. 29803
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25
Henning Damgård-Sørensen
Trærelief
Bemalet træ
54 x 74 cm
Kr. 35.000 
Reg. nr. 29805
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26
Henning Damgård-Sørensen
Skulptur. 1996
Stål. Eks. 37/40
17 x 17 x 17 cm
Kr. 8.000 
Reg. nr. 29803

27
Henning Damgård-Sørensen
Skulptur. 2002
Rustrfrit stål. Eks. 11/30
18 x 20 x 15 cm
Kr. 8.000 
Reg. nr. 29688



31

Peter Bonnén

Peter Bonnén (f. 1945) gav med sine non-figurative metalskulpturer, som han lavede som bare 18-19-
årig, anledning til rindalismen og protesten mod Kunstfonden i midten af 1960’erne, og lige siden 
har han arbejdet konsekvent med sit enkle personlige udtryk i firkantede blokke eller portagtige for-
mer af jern og corten-stål og granit, som man vil kunne se eksempler på i udstillingen. Peter Bonnén 
har bl.a. været præsident for Akademirådet, og p.t. er han formand for kunstnersammenslutningen 
Grønningens arbejdsudvalg.

Hvem er på din top 3 over verdenshistoriens vigtigste kunstnere og hvorfor lige dem?

Paolo Uccellos 3 billeder med slagscener på henholdsvis Louvre, National Gallery og i Uffizierne. 
Fordi de indeholder det abstrakte element med alle lanserne i forskellige retninger. Kan jeg altid 
sidde og glo på i timevis. Også på Scharffs kopi på Akademiet i København, hvor jeg har henslæbt en 
del tid.

Roger van der Weidens billeder hvor klædestoffet falder i store flader. Helt fantastisk malet, især på 
det store billede af nedtagelsen fra korset på Prado.

Rembrandts selvportrætter. De udtrykker en stor intensitet, man føler man kigger ind i hans følel-
sesliv, hvor han krænger hele sin sjæl ud, så jeg bliver så stærkt grebet.
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Hvilken dansk kunstner har betydet mest for dig og hvordan?

Jørn Larsen som var min ven og mentor. Og som lærte mig aldrig at aflevere noget, som ikke var 
godt nok. Hans motto var: “Det gælder ikke om at klare sig ....”. Underligt nok arbejdede vi ud fra de 
samme tal og mål, inden vi lærte hinanden at kende.

Hvad arbejder du med for tiden?

Lige nu arbejder jeg med fotografi. Egentlig på 3 forskellige udstillinger på én gang. Så det tager nok 
noget tid at blive færdig med bare én af dem.
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28
Peter Bonnén
Skulptur
Jern
42 x 68 x 39,5 cm
Kr. 50.000 
Reg. nr. 29787
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29
Peter Bonnén
Dobbeltskulptur
Corten-stål
20,5 x 68 x 39,5 cm
Kr. 18.000 
Reg. nr. 29785
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30
Peter Bonnén
Relief
Corten-stål
34 x 30 x 4 cm
Kr. 12.000 
Reg. nr. 29780
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31
Peter Bonnén
Dobbeltskulptur
Corten-stål
20,5 x 68 x 39,5 cm
Kr. 18.000 
Reg. nr. 29786
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32
Peter Bonnén
Relief
Corten-stål
34 x 30 x 4 cm
Kr. 12.000 
Reg. nr. 29781
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33
Peter Bonnén
Skulptur i tre dele. 2006
Granit. Eks. 12/18
18 x 3,5 x 19,5 cm
Kr. 4.500 
Reg. nr. 29783
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Søren Bjørn

Søren Bjørn (f. 1981) har udstillet adskillige gange på de censurerede udstillinger, og han er da også 
et malertalent af de usædvanlige. Han er en minimal realist, der kan male alt fra serier af pastost 
naturalistiske kassettebånd til et nærmest skulpturelt portræt af en hest, hvor den pastose maling 
træder tredimensionalt ud fra lærredet. 

Hvem er på din top 3 over verdenshistoriens vigtigste kunstnere og hvorfor lige dem?

Jeg vil hellere pege på et par samtidige kunstnere der optager mig meget lige nu.
Tom Friedman fordi han på overbevisende måde formår at aktivere de (skulpturelle) materialer han 
arbejder med, så de forekommer at reflektere over sig selv. De lader til at følge en krystalklar logik 
hvis fundament  beskueren ikke desto mindre er afskåret fra fuld indsigt i. Det er virkelig godt.
Den polske Wilhelm Sasnal fordi han så uhindret og dygtigt formår at  navigere mellem vidt forskel-
lige maleriske udtryk uden at miste troværdighed. Hans forskellige valg af motiver og forskellige 
måder at male motiverne på, virker på og forholder sig utrolig konsekvent og opfindsomt til hinan-
den uden at virke forceret. 

Hvilken dansk kunstner har betydet mest for dig og hvordan?

Sandsynligvis Vilhelm Hammershøi. Ham kan jeg i hvert fald vende tilbage til, stort set uafhængigt 
af hvor jeg befinder mig med mine egne ting. Hans stilfærdige og indadvendte malerier synes i så 
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høj grad at eksistere i egen ret, at de ikke har brug for at gøre unødigt opmærksom på egen tilstede-
værelse. Stille når det er bedst.

Hvad arbejder du med for tiden?

En ufo.
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34
Søren Bjørn
Dreng. 2008
Olie på lærred
70 x 70 cm
Kr. 7.000 
Reg. nr. 29772
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35
Søren Bjørn
Landskab. 2008
Olie på lærred
40 x 50 cm
Kr. 4.000 
Reg. nr. 29771
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36
Søren Bjørn
Hest. 2008
Olie på lærred
40 x 40 cm
Kr. 4.000 
Reg. nr. 29770
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37
Søren Bjørn
Tæppefald. 2008
Olie på lærred
20 x 25 cm
Kr. 2.800 
Reg. nr. 29769
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Anders Bendixen

Anders Bendixen (f.  1982), der debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i år, tegner stramt og 
morsomt med enkle visuelle pointer afleveret i en lige så enkel tuschstreg.

Hvem er på din top 3 over verdenshistoriens vigtigste kunstnere og hvorfor
lige dem?

Van Gogh, for at være ufrivillig skaber af myten om at en rig kunstner er en død kunstner.  Marcel 
Duchamp, uden hans fontæne ville samtidskunsten se væsenligt anderledes ud. Matthew Barney, en 
eks football spiller der laver kunstfilm med produktioner der ellers kun er Hollywood værdig, han 
kan ikke undgå at sætte et stort fodspor i kunsthistorien.

Hvilken dansk kunstner har betydet mest for dig og hvordan?

Palle Nielsen, med hans fantastiske streg og et billedsprog der udvisker grænsen mellem illustration 
og kunst. Jasper Sebastian Stürup, var den første jeg så som koncentrede sig udelukkende om teg-
ning og viste billedkunst som andet end malerier og collager.

Hvad arbejder du med for tiden?
Store teginger om væltede træer, arbejdsliv, knækkede cigaretter og opfindelsen af den dybe taller-
ken.
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38
Anders Bendixen
Less is More. 2008
Tusch
59 x 42 cm
Kr. 2.200 
Reg. nr. 29790
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39
Anders Bendixen
Aerodynamik. 2008
Tusch
42 x 59 cm
Kr. 2.200 
Reg. nr. 29793
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40
Anders Bendixen
Luftballon (Varm luft)
2008
Tusch
59 x 42 cm
Kr. 2.200 
Reg. nr. 29792
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41
Anders Bendixen
Snip Snap Snude. 2008
Tusch
59 x 42 cm
Kr. 2.200 
Reg. nr. 29791
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42
Anders Bendixen
På eget ansvar. 2008
Tusch
42 x 59 cm
Kr. 2.200 
Reg. nr. 29794
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Steffen Tast

Steffen Tast (f.  1951) viser eksempler på sit speciale, det poetisk forfinede skulpturelle værk af glas 
og akryl, hvor indholdet skabes af spillet mellem den enkle geometriske konstruktion og lysreflekser 
og grader af gennemskinnelighed i materialerne.  Steffen Tast har gået på Århus Kunstakademi og 
grafisk skole i Århus, men er autodidakt indenfor sit skulpturelle felt.

Hvem er på din top 3 over verdenshistoriens vigtigste kunstnere og hvorfor lige dem?

Günther Uecker, da han har gennemforsket alle muligheder at lave sømrelieffer på. Desuden kom-
binerer han det med malede bunde, på forskellige materialer, på ready-mades (ex. TV, klaver mm.). 
Med sine søm-overflader skaber han en struktur, der giver en “blød” overflade.
Således begynder lyset – med dertil hørende skygger, at spille ind. Han sætter sømfladerne op mod 
glatte flader, og skaber således spændinger mellem dem.

Mario Merz har brugt glas sammen med så prosaisk et materiale som avispapir. Et materiale, jeg 
også tidligere selv benyttede mig en del af. Avispapir gulner med tiden, og kommer således til at 
danne et smukt modspil til det kølige grønne glas, og det næsten lilla bly. Endvidere benytter MM 
grene (grenris), lys og det reflekterende glas, samt Fabionis talrække. I hans iglooer bygger han de 
geometriske halvkugler op på en rustik og ret primitiv måde, ved at bruge skruetvinger og ler, men 
det fungerer alligevel med den lidt “Rauschenbergske” æstetik.
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Alexander Calder har med sine graciøse mobiler skabt værker, der både bevæger sig med stor ynde, 
men også ændrer sig i kraft af, at fladerne får nyt lys/skygge. Endvidere har de en lethed netop i kraft 
af, at de hænger - frem for at stå på jorden. Hans “stabiler” står meget stabilt, men de af dem, der 
også har en påmonteret mobile, har en dobbelt oplevelse af tyngde og lethed.

Hvilken dansk kunstner har betydet mest for dig og hvordan?

Den danske jazz-trompetist Palle Mikkelborg, er i stand til at skabe en stemning af stilhed, – af 
tidligt morgengry med sine bløde, “tågede” trompettoner. Hans (og NHØP’s musik) skaber et indre 
billede af vandring i højt græs, – hvor duggen samles i dråber, – og hvor solen langsomt står op til en 
udsigt af fantastisk skønhed. Hans titel: “Anything but grey” rammer den nordiske tone i det storslå-
ede.

Fælles for de ovennævnte kunstnere er deres metodiske og undersøgende tilgang til deres værkpro-
duktion. De er vedholdende i deres søgen efter endnu en nuance i deres respektive tematik og er 
således blevet markører inden for hver sit kunstfelt.

Hvad arbejder du med for tiden?

Min kommende udstilling på Glasmuseet i Ebeltoft. Den har titlen “Lys, transparens og refleksion” 
og finder sted i perioden 28.2.-24.5. 2009.
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43
Steffen Tast
Saturn. 2007
Mixed media. Eks. 2/3
35 x 40 x 40 cm
Kr. 18.000 
Reg. nr. 28989
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44
Steffen Tast
Lysende tetraede
Akryl, effektmaling
17 x 22 x 22 cm
Kr. 5.900 
Reg. nr. 28989
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45
Steffen Tast
Græstue. 2008
Glas og alluminium
24,5 x 30 x 30 cm
Kr. 10.000 
Reg. nr. 29788
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Dan Frøjlund

Dan Frøjlund (f. 1954) er uddannet illustrator og arbejder i sine malede opstillinger målrettet på 
til stadighed at genopfinde og udvikle sit selvstændige udtryk i en vanskelig genre med en 500-årig 
tradition.

Hvem er på din top 3 over verdenshistoriens vigtigste kunstnere og hvorfor lige dem?

Rembrandt, fordi selv en lille radering, bogstaveligt talt, giver mig tårer i øjnene...
David Hockney, fordi han fjernede den sidste lille tvivl ...
Ralph Goings, fordi han ikke kender ordet: umuligt ...
 
Hvilken dansk kunstner har betydet mest for dig og hvordan? 

Niels Erik Skovballe, fordi uden ham havde jeg nok opgivet ...
 
 Hvad arbejder du med for tiden?

Jeg arbejder med en aldeles ekstrem vin-opstilling, hvor jeg som sædvanlig har spændt buen så 
hårdt, at jeg er ved at brække ryggen ...
Tilsyneladende er det sådan det skal være.
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46
Dan Frøjlund
Smugkig på udstillingen i Bred-
gade Kunsthandel. 2008
Olie på lærred
29 x 24 cm
Kr. 6.000 
Reg. nr. 29777
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Dan Frøjlund
Smugkig II. 2008
Olie på lærred
29 x 24 cm
Kr. 6.000 
Reg. nr. 29778
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Dan Frøjlund
Sunracer
2008
Olie på lærred
72 x 58 cm
Kr. 24.000 
Reg. nr. 29744
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Dan Frøjlund
Arte et Marte II
2008
Olie på lærred
72 x 58 cm
Kr. 24.000 
Reg. nr. 29745
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