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Vækster i Palle Nielsens park
Clausens Kunsthandel
runder sæsonen af
med en rigtig klassisk
udstilling om et ikke
specielt klassisk tema:
træer i Palle Nielsens
grafik og tegnekunst.
Faktisk er der mange
af dem. Og så er der
en lille bog.
KUNST
Palle Nielsen - Parklandet. Grafik og tegninger.
Tirsdag til søndag kl. 11-17.s Clausens
Kunsthandel. Toldbodgade 9, København.
Til 8. januar.
De fortryllede træer. Med tekst af Suzanne
Ludvigsen. 60 sider, 54 ill. Pris: 175 kr.
Clausens Kunsthandel.
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g hvem havde så tænkt over den
form for vegetation? At grafikeren og tegneren Palle Nielsens
værk er som en park med en markant beplantning af træer? Træer, der er sære, måske fortryllede, undertiden truende, men
altid påfaldende? Kunsthistorikeren
Suzanne
Ludvigsen har kigget
dem ud og tænkt over fænomenet så vedholdenPETER
de, at der er kommet en
MICHAEL
HORNUNG
lille illustreret bog ud af
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de botaniske iagttagelser. Og i øvrigt også en udstilling.
Ønsker man at genopdage, hvad hun
har set, kan man læse hendes indfølte og
loyale tekst i ’De fortryllede træer’ eller se
det fornemme udvalg af grafiske blade,
som Clausens Kunsthandel har samlet til
lejligheden og udstiller en uge endnu.
Og hvorfor er disse blade overhovedet
fornemme? Fordi de trækker på dyder,
som rækker meget længere tilbage i kunstens historie end til Palle Nielsens barndom, tilbage til kunstnere som 1600-talshollænderen Hercules Seghers, til 1700tals-italieneren Piranesi m.fl. og så til danskeren Aksel Jørgensen, som i slutningen
af 1940’erne var Palle Nielsens lærer på
Kunstakademiet. Kun i stærkt reduceret
omfang har disse klassiske dyder overlevet Palle Nielsen selv, dyder som
perspektivkonstruktion, komposition,
modelstudie og et differentieret kend-

TRÆER. Træerne i
Palle Nielsens grafik
antager mange forskellige
former. Til venstre et
linoleumssnit fra værket
’Drømmebyen’ fra 1971 og
herover tegningen ’Huset
og træet’ fra 1979.
Illustrationer fra bogen

skab til grafiske teknikker som træsnit,
xylografi, koldnålsradering, ætsning, linoleumssnit.
I PALLE NIELSENS motivverden er nedtællingen til dommedag begyndt for længst.
Den strengeste orden hersker på overfladen og i den måde, hvorpå former og størrelser er organiserede.
Men bag denne tilsyneladende rolige
og regelmæssige struktur fornemmer
man, at stærke kræfter er ved at tage et
sidste destruktivt tilløb. Det er svært at beskrive sådanne fænomener uden at bruge
alt for store ord, men Suzanne Ludvigsen
holder tungen lige i munden ved forsig-

tigt at lægge sig op ad kunsthistoriske dyder, der er næsten lige så afprøvede som
dem, Nielsen tager i anvendelse i sine grafiske blade.
I en kort tekst påviser hun, hvordan
træerne varierer fra blad til blad, fordi de
spiller forskellige roller i forhold til den
arkitektur, der gør dem naboskab. Men
tolkningen overlader hun til beskueren,
måske som følge af noget, Palle Nielsen
har sagt, at i tydningen af træerne lever lige så mange liv, som der er beskuere.
I så fald bør det understreges, at træer
også danner kontrast til de bygninger,
som de deler papir med. Uden træernes
ureglementerede former ville den ubebo-

ede arkitektur i Nielsens grafik savne et
organisk modspil.
Mødet med vegetationen i Palle Nielsens grafiske værk er mødet med en århundredgammel tradition, der på knap
to generationers tid er forvandlet til dyb
fortid.
Men fordi mester Nielsen beherskede
sine virkemidler, føles denne tradition
stadig mere levedygtig end så meget andet, som i dag går for at være innovation.
Man skal være meget uinteresseret i både
grafik, tegnekunst, træer og ikke mindst
Palle Nielsen for ikke føle sig lidt løftet af
disse billeders kunstneriske kvalitet.
peter.michael.hornung@pol.dk

Rytmen i Else Alfelts kunst kommer ikke til sin ret
Else Alfelt var en egenartet og umådelig talentfuld kunstner, men det
store gennembrud fik
hun aldrig. Og hun får
det – desværre – heller
ikke med den udstilling,
der markerer, at hun
blev født for 100 år siden.
KUNST
Else Alfelt: Tomhedens æstetik. Carl-Henning
Pedersen & Else Alfelt Museum, Herning.
Til 20. februar 2011.
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et er egentlig utroligt, så stille
man har ladet det passere, at hele
tre af de danske Cobra-kunstnere
ville have fyldt særdeles rundt i 2010, hvis
de altså havde levet endnu. Ejler Bille og
Egill Jacobsen blev der stort set ikke gjort
stads ud af, mens den sidste 100-års fødselar, Else Alfelt, trods alt har fået en separatudstilling – på sit eget og ægtemanden,
Carl-Henning Pedersens, museum i Herning.
Men gik man, som jeg, og glædede sig
til, at der for en gangs skyld skulle sættes
fokus på den fantastiske kunstner, Else Alfelt var, så bliver man skuffet. For selv når
Alfelt fylder 100, så fylder Carl-Henning
Pedersen hele den første etage. Og så er
der kun kælderens Prismesal tilbage, og
her er langtfra plads til den gennemgribende præsentation af Alfelts værker,
som vi fortjener.
Else Alfelt begyndte allerede som barn
at male, og det var hende, der i 1933 introducerede Carl-Henning Pedersen til maleriet. Snart blev kunstnerparret en del af

liggende rytme, der har Alfelts interesse.
Dette fokus var grunden til, at Alfelt
kunne indgå gnidningsløst i Cobra, til
trods for at hendes danske, hollandske og
belgiske kolleger umiddelbart udtrykte
sig på en helt anden, og ofte mere voldsom, måde, end hun gjorde. For de havde
det til fælles, at de forsøgte at trække på
nogle grundlæggende følelser, en nærmest uragtig form for kreativitet, som de
mente ville formidle værket direkte til
beskueren.
Cobra-tiden blev Selv når
dog kun kort, for Alfelt fylder
allerede efter tre år
100, fylder
sprak gruppen i
1951. Men Alfelt lag- Carl-Henning
de sin egen linje Pedersen
hele vejen igen- hele den
nem, og få år efter første etage
blev hun bedt om
at udføre en stor mosaikudsmykning til
Rungsted Kommuneskole. Og det viste
sig snart, at Alfelt var endog meget ferm
til at trylle med de groft tilhuggede stenstifter. På udstillingen er der desværre
kun to eksempler at falde i svime over,
men man får alligevel fornemmelsen af,
hvordan Alfelt forstod at skabe en overflade, der er skiftevis mat, gennemsigtig, ru –
og glimtvis reflekterende.

en hel kreds af unge kolleger, der efter Anden Verdenskrig kom til at udgøre den
danske kerne i det internationale kunstnerprojekt kaldet Cobra. Det var også
midt i 30’erne, at Alfelt begyndte at bevæge sig væk fra det figurative maleri. I første omgang hentede hun inspiration hos
kunstnere som Kandinsky og hos surrealisterne, men snart fandt hun sit helt eget
udtryk.
Og selv om hendes 100-års fødselsdagsudstilling har titlen ’Tomhedens æstetik’,
så er det først og fremmest rytmen, der løber som en rød tråd gennem hele Alfelts
kunstneriske produktion. Det begynder
med de takkede formationer i et maleri
som ’Le Sacre du Printemps’ (’Forårsofferet’) fra 1939, hvor krystallinske formationer strækker sig mod himlen og bryder
billedfladen i klart afgrænsede felter af
forskellig farve.
DA ANDEN VERDENSKRIG endelig var forbi, rejste de fleste unge danske kunstnere
ud i den verden, de i krigsårene havde været afskåret fra at udforske. Det gjaldt også Else Alfelt, men i modsætning til de fleste andre valgte hun rejsemål højt mod
nord, hvilket resulterede i værker som
’Fjellet I’ fra 1945, der på mange måder
kunne være malet den dag i dag. Her er
penselføringen noget løsere, end man oftest ser det hos Alfelt, men igen rejser klipperne sig mod himlen i stærke formationer.
Farverne har dog ændret afgørende karakter, hvilket sikkert skyldes, at Alfelt nu
for første gang rent faktisk har stået ansigt til ansigt med de bjerge, der i flere år
inden mødet med dem havde været et tilbagevendende motiv. Således domineres
’Fjellet I’ af lysende lilla og rosa nuancer,
der smukt spiller op til områder af både
brændt orange og mere nedtonede jordfarver. Det er koloristisk realisme, men
udtrykket er aldrig en 1:1-gengivelse af det
sete, for det er sansningen og den bagved-

JAPAN. På mange måder følte Else Alfelt, at hun i Japan fandt sit virkelige hjem,
både spirituelt og rent kunstnerisk. I denne akvarel, ’Nikko – Japan’ fra 1967, tilføjer
hun tilsyneladende tilfældige klatter, der på én gang modarbejder og understøtter
værkets grundlæggende harmoni. Illustration: Museet

ET ANDET MATERIALE, som Alfelt mestrede som få, er akvarellen. Igen er det transparensen, hun benytter sig af, for eksempel i ’Roma – Maj’ fra 1951, hvor duvende
farvefelter synes at lyse af sig selv. Og da
Alfelt sidst i 1960’erne kom til Japan, fandt
hun i den ældgamle kalligrafi en inspiration, der stak dybere end det rent visuelle
udtryk. Det kræver nemlig en helt bestemt form for koncentration af udføre
en kalligrafi, en forbundethed med universets rytme, som Alfelt selv kaldte det.
Derfor er det også næsten oprørende at
se en akvarel som ’Nikko – Japan’ (1967),

hvor Alfelt med stor effekt har ladet tilsyneladende tilfældige farveklatter blande
sig med de mere kontrollerede, kaligrafiske strøg. Resultatet er formfuldendt,
men også langt mere brutalt, end man er
vant til hos Alfelt. Og selv om jeg personligt er en stor fan af hendes nærmest meditative værker, så er det alligevel også
kærkomment sådan at blive revet ud af
perfektionen.
TIL GENGÆLD ER der ikke meget godt at sige om selve udstillingen, der både er svær
at navigere i og, som sagt, er alt for lille.
Netop den meditative rytme kræver mange, mange værker for at få ro til at forplante sig til beskueren, hvilket der slet ikke er
plads til i Prismesalen.
Jeg er heller ikke udelt begejstret for teorien om tomhedens æstetik i forhold til
Alfelts værker, og jeg er langtfra blevet
overbevist ved at læse bogen, der er udgivet sideløbende med udstillingen og under samme titel.
Ganske vist skriver flere af bidragyderne til bogen, ikke mindst Annette Stabel,
glimrende, men der burde have været redigeret en hel del hårdere i adskillige tekster. Desuden havde det været velgørende, hvis det ikke udelukkende var kvinder,
der skrev om Alfelt, for der må da også være mænd her i verden, der har noget fornuftigt at sige – også om en kvindelig
kunstner?
Det skal blive spændende at se, om der
er nogen, der vil fejre den runde fødselsdag for en anden Cobra-kunstner, Sonja
Ferlov Mancoba, i 2011. Og ikke mindst
hvordan. At der kommer fuld fart over feltet i 2013, hvor Carl-Henning Pedersen ville være fyldt 100, samt året efter, hvor Asger Jorn er rund fødselar, er der ingen
tvivl om. Synd, at chancen for at fejre (og
præsentere) Else Alfelt blev så slemt forpasset.
TRINE ROSS
trine.ross@pol.dk

