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Findes der også træer i Palle Nielsens billeder? Ja, de findes. Smukke, mærkelige træer.
De var som regel tegnet efter erindringen. Det vil sige, at de med stor præcision – dog 
sjældent som botanisk genkendelige arter – blev set og gemt i hans sind som erfaring til  
senere anvendelse.

Når sidenhen træerne fandt ned i værkerne, havde de bragt noget mere med sig – noget,  
der var udefinerbart og uhåndgribeligt, og som var opstået undervejs i kunstnerens 
underbevidsthed til undren, ikke kun for betragteren, men også for ham selv.

Fra ”De fortryllede træer”

I forbindelse med udstillingen Parklandet har vi nu den store glæde at udgive en bog med Palle 
Nielsens værker med fokus på motiver som sjældent forbindes med ham: træer. Det er en 
fornøjelse, vi længe har set frem til at dele, da denne del af Nielsens værk i høj grad fortjener 
særskilt opmærksomhed.

Vi har været så heldige at kunsthistoriker og forfatter Suzanne Ludvigsen har fordybet sig i en 
række tegninger og tryk og skrevet en artikel om dem til denne bog. Efter Ludvigsens mangeårige 
og formidable indsats med flere udgivelser om guldaldermaleren Dankvart Dreyer, som også har 
haft træer som omdrejningspunkt i mange værker, er det spændende at få hendes kyndige blik på 
en kunstner, som har et ganske andet afsæt for arbejdet med samme tematiske felt. Resultatet er 
et begejstret og indlevende menneskes intense beskrivelser af Palle Nielsens brug af naturen og 
specielt træerne i sit værk. 

Redigeringen af bogen har Suzanne Ludvigsen foretaget i samarbejde med Sys Hindsbo og Lis 
Clausen, og Mette og Eric Mourier har stået for den grafiske tilrettelæggelse.

Bogen indeholder 54 illustrationer, har et omfang på 60 sider, har formatet 21x22,5 cm og 
koster 175 kr.

Udgivelsen har modtaget støtte af Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet.

Udstillingen Parklandet kan ses tirsdag – lørdag kl. 11-17 indtil 8. januar (mellem jul og nytår 
holder vi åbent 28.-30. december). Her vises blandt andet en stor del af originalerne til de 
tegninger og tryk, som er gengivet i De fortryllede træer.


	De fortryllede træer
	Møder med træerne i 
Palle Nielsens grafiske værk
	Tekst: Suzanne Ludvigsen
	Udkommer 10. december 2010 
	Reception kl 15–18


