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Forord

Bredgade Kunsthandel har styrket sin afdeling for samtidskunst med en række væsentlige danske 
kunstnere, herunder Jeanette Hillig (f. 1977). Hun tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakade-
mi sidste år og deltog bl.a. på årets EXIT udstilling i Kunstforeningen Gl. Strand. Denne udstilling 
med titlen “Kompost” er hendes første egentlige separatudstilling, der viser både hendes malerier 
og skulpturelle objekter.

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. I 
forbindelse med sin udstilling i Koh-i-noor i marts sidste år forklarede Jeanette Hillig om sine skulp-
turer i et interview på Kopenhagen.dk: ”Fokus i mit arbejde ligger i sammensætningen af forskellige 
objekter, og de genstande, jeg bruger, har ofte en egen funktion. Men når jeg opbygger mine arbej-
der, prøver jeg at ignorere den funktion og blot betragte genstandene som neutrale objekter med en 
helt bestemt form, farve og overflade. På den måde er mine arbejder meget formelle.”

I artiklen Akryl på kogepunktet og softice med søm på giver Naja Rasmussen en engageret indføring i 
Jeanette Hilligs forunderlige billedverden.
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Værker



�

1
Jeanette Hillig

Uden titel. 2009.
Akryl på lærred

1�0 x 160 cm. 
Kr. 32.000.

Reg. nr. 29��4
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2
Jeanette Hillig

Frederikshavn havn. 2009
Blandede medier

35 x 50 x 20 cm
Kr. 7.500

Reg. nr. 29�93
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3
Jeanette Hillig

Uden titel. 2009
Akryl på lærred

110 x 130 cm
Kr. 1�.000

Reg. nr. 29��6
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4
Jeanette Hillig

Uden titel. 2009
Akryl på lærred

60 x 60 cm
Kr. 9.000

Reg. nr. 29���
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5
Jeanette Hillig

Oliefyret er tomt. 2009
Blandede medier

110 x 60 x 30 cm
Kr. 35.000

Reg. nr. 29�90
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6
Jeanette Hillig
Caspers værelse. 2009
Blandede medier 
65 x �0 x 22 cm
Kr. 20.000
Reg. nr. 29�94
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7
Jeanette Hillig

Uden titel. 2009
Akryl på lærred

125 x 125 cm
Kr. 20.000

Reg. nr. 29��5
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�
Jeanette Hillig

Overnatter hos Grete. 2009
Blandede medier 

70 x 40 x 17 cm
Kr. 16.000

Reg. nr. 29�92
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9
Jeanette Hillig

Uden titel. 2009
Akryl på lærred

200 x 200 cm
Kr. 42.000

Reg. nr. 29��3



25



26

10
Jeanette Hillig

Uden titel. 2009
Akryl på lærred

100 x 100 cm
Kr. 14.000

Reg. nr. 29��7
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11
Jeanette Hillig

Uden titel. 2009
Akryl på lærred

20 x 20 cm
Kr. 2.200

Reg. nr. 29��9
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12
Jeanette Hillig
Chefen kommer forbi. 2009
Blandede medier 
60 x 115 x 30 cm
Kr. 1�.000
Reg. nr. 29�91
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Akryl på kogepunktet og softice 
med søm på
- om Jeanette Hilligs malerier og 
skulpturer

Af Naja Rasmussen
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Man skulle ikke tro det, men jo, hverdagens mest ordinære og knastørre varer og produkter kan 
faktisk forvandles til forførende og vedkommende visuelle kaloriebomber. Vi skænker det sjældent 
en tanke, hvordan funktionelle og praktiske genstande som fx værktøj, arbejdsredskaber og diverse 
beholdere egentlig ser ud – og hvis vi gør, så begrænses vores associationer ofte af sproglige katego-
rier og systemer. I sine maleriske skulpturer tømmer Jeanette Hillig tegnene, fælder systemerne og 
giver på den måde køleskabet, malingen, keglen og toiletspanden nyt liv.

Udgangspunktet for Hilligs værkproduktion er det historisk tunge og traditionsrige maleri. Men 
med tiden flød lærrederne i bogstaveligste forstand over, antog rumlig karakter og formatet blev tre-
dimensionelt. Hilligs malerier på lærred kan da også beskrives som akryl på kogepunktet. Lærreder-
ne bobler med knopper af akrylmaling i heftige og syrede farveeksplosioner. Akrylen er ikke duppet 
på, som man måske umiddelbart skulle tro, men den er strøget på i lette og hurtige strøg. Og i rigtig 
mange lag. – En arbejdsmetode, der læner sig op ad den tyske maler Gerhard Richters skrabeteknik. 
Værkerne er abstrakte, og denne abstraktion, de psykedeliske formationer, aktiverer og iscenesætter 
abstraktionen ved hjælp af den ekstreme akkumulering af akrylen. 

Farvesammensætningen har stor betydning for værkernes særlige æstetik. Især brugen af den sorte 
farve mod de klare kulører giver malerierne en ejendommelig, levende overflade. Den noprede teks-
tur og det grafiske farvevalg bevirker tilsammen, at værkerne får et præg af at være befolkede med 
knopper og dimser, dryp og dutter. Uanset hvad den enkelte ser i de abstrakt ekspressionistiske ma-
lerier, så er de udført med en udtalt begejstring for abstraktionen, det poppede, det uhøjtidelige og 
ikke mindst det overgjorte. Hilligs malerier tangerer på den ene side at fremstå som eye candy, og på 
den anden side at fremstå som en bøtte Haribo-slik, hvis sidste salgsdato for længst er overskredet.

De skulpturelle værker som fx Chefen kommer forbi (2009) og Oliefyret er tomt (2009) er således 
’vokset ud af ’ lærrederne, og derfor uden for en egentlig stilistisk kategorisering, men de befinder 
sig i grænselandet mellem abstrakt maleri, skulptur og ready mades. Maleriets kompositionsprincip-
per og virkemidler som bevægelse, dybde og tidslighed er dog helt centrale aspekter af udtrykket i 
genstandene. Processen er også vigtig for værkernes udsagn – konkret idet den løbende, amøbiske 
maling peger på værkernes konstruktion, og refleksivt idet betragteren selv må digte historien om 
materialernes relation til hinanden. 
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Jeanette Hillig: Oliefyret er tomt. 2009
Katalog nr. 5, s. 16-17, atelierfoto.

Jeanette Hillig: Chefen kommer forbi. 2009
Katalog nr. 12, s. 30-31, atelierfoto.
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Jeanette Hillig: 4½ l Springfield. 200�.
Tilhører Københavns Kommune
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Sammensætningen af linierne, formerne, farverne og fladerne fremstår som et væsentligt udsagn om 
tingene og tegnene. Når en trillebør lakeres sort, som i 4½ l Springfield (200�), sker der en forskyd-
ning i vores sanselige oplevelse af trillebøren. Dens make over og sammensmeltning med køleskabet 
bevirker, at vores almindelige forståelse af de to genstande annulleres. De i forvejen designmæssigt 
neutrale ting placeres i et slags nulpunkt, hvorfra vi kan danne nye gyldige betydninger af dem.

Blandingen og bemalingen af materialerne gør, at værkerne henvender sig direkte til betragteren 
som taktile figurer, hvis overflader kalder på at blive følt på og rørt ved. Netop i det følsomme opstår 
et interessant paradoks i Hilligs værkproduktion. På den ene side består de skulpturelle værker af 
genstande, som de fleste af os har haft i hånden utallige gange og derfor kender følelsen af til hudløs-
hed. Og på den anden side så tirrer Hillig os alligevel til at røre ved funktions- og brugsgenstandene, 
men det er forbudt. Værkerne kan ikke bruges, og de må ikke berøres. Det ved enhver velopdragen 
kunstbetragter. Men er den løbende maling nu også helt tør?

Der opstår et usædvanligt kropsligt nærvær, hvor oplevelsen af værkerne er lige så drilsk, sanselig og 
absurd som at få en softice med søm på. Det surreelle og absurde præg tilfører værkerne en under-
spillet humoristisk dimension. I det øjeblik de funktionelle objekter vendes på hovedet og bliver 
funktionsløse, så forvandles de til finurlige mutationer og åbne fortællinger – nøjagtigt ligesom de 
abstrakte malerier.

Jeanette Hillig vasker vores begrænsende betydnings- og forståelsestavle ren og skaber et kunstne-
risk udtryk, hvor velkendte, men anonyme produkter fremstår som visuelt appellerende, forførende 
og udfordrende former. Værkernes sammensathed afsporer de sproglige og visuelle diskurser i en så-
dan grad, at trillebøren, køleskabet, toiletspanden, keglen og alle de andre sager frigøres, får karakter 
og aldrig bliver de samme igen.

Naja Rasmussen f. 1980 skriver speciale i Visuel Kultur ved Københavns Universitet. Hun har været kura-
torisk assistent på Arken Museum for moderne 2006-08 og formidler ved U-Turn Kvadriennale for sam-
tidskunst i 2008. 
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Jeanette Hillig CV

  Født 1977 

Uddannelse
2002-0� Det Kongelige Danske Kunstakademi 
2005-06 Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Frankfurt am Main, Tyskland

Udvalgte udstillinger
200�  Copenhagen Unfair, Copenhagen Skatepark.          
  Botnik space off, Gerlesborg, Sverige 
  EXIT, Gl. Strand, København
  Donkraft, Separatudstilling i Koh-i-noor, København
2007  Sean Lynch, Michele Horrigan og Jeanette Hillig, Q,  Kunstakademiets udstillings  
  sted, København 
  Autolabor, Brandenburgischer Kunstverein Potsdam, Tyskland
  The colour of surprice, LCGA, Limerick, Irland
  Charlottenborgs Forårsudstilling, København
  No resistance, Galleri Veggerby, København
  Thisted Biennalen, Thisted
2006  Papirknald, Fung Sway, København
  Askeaton Contemporary Arts Festival, Mary Moores Shopfront og Civic Trust Buil 
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  ding, Askeaton, Irland
  V.S., Haus nummer 11, Frankfurt am Main, Tyskland
  Rundgang, Städelschule, Frankfurt am Main, Tyskland
  E4, Galleri Veggerby, København
2005  Buffét, Første til venstre, København
  Magenta light, Q, Kunstakademiets udstillingssted, København
  Pro-art, Randers Kunstmuseum, Randers
  Bjørk er sød, Underværket, Randers
  Peter Bonde Students, Thaddeus Strode Studio, LA
  E4, OPEC-rummet, København
2004      Charlottenborgs Forårsudstilling, København
2003       Charlottenborgs Forårsudstilling, København

Legat
  Blix-prisen 200�
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