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Kalk
En serie koldnålsraderinger og en bog
Raderinger · Poul Skov Sørensen
Digte · Sten Kaalø
26. marts – 30. april 2011
Fernisering og bogreception lørdag 26. marts kl. 14-17
Her byder vi på endnu en serie af Poul Skov Sørensens stærke koldnålsraderinger. Efter sit
arbejde i oldtidens kirker i Athen, som i 2008 blev til udstillingen Athen raderinger hos os og bogen
Legender, vendte Poul Skov Sørensen tilbage og blev mindet om, at vi også har vores egne
legender på væggene i de gamle kirker herhjemme.
Med et sikkert greb om koldnålen og traditionen fordybede han sig i de smukke og rolige kirkerum i
blandt andet Lyngby og Birkerød og arbejdede sig igennem kalkmaleriernes klassiske fortællinger
om Isak, Jonas, Jesu blod i kalken, korsfæstelsen og meget, meget mere.
Motiverne i raderingerne stammer fra Poul Skov Sørensens nøje iagttagelser af disse malerier,
men ikke som et en-til-en-forhold. Kunstneren har indkredset detaljer fra væggene og fortsat sit
arbejde på pladen, hvor han har tilført elementer af en egen poesi og balancebevidsthed, der
vidner om hans skarpe sans for detaljen, både i stregen og i kompositionen af et motiv.
Resultatet præsenteres nu i denne fine serie raderinger – men ikke kun sådan. Poul Skov
Sørensen har indbudt Sten Kaalø til at forfatte en række digte, som ledsager værkerne i bogen
Kalk. Kaaløs enkle og levende tekster baserer sig på et stærkt kendskab til de fortællinger som
ligger til grund for motiverne, og samtidig føjer de en ekstra dimension til oplevelsen af værkerne.
Poul Skov Sørensen (1951) er uddannet på Kunstakademiet 1971-77 (først Malerskolen hos Mogens
Andersen, derefter Grafisk Skole hos Palle Nielsen og Dan Sterup-Hansen) og er medlem af Vrå
Udstillingen og Kunstnersammenslutningen Jylland.
Siden debuten på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1972 har han blandt andet udstillet på
grafikbiennaler i Bergen, Rostock, Krakow, England, Nürnberg, Jugoslavien, Tyskland, Finland, Italien,
Stockholm og Frederiksstad. Derudover har han udført udsmykningsopgaver for Aalborg Skibsværft og
skibsværftet Kockums i Malmø.
Sten Kaalø (1945) er digter, forfatter og præst. Han debuterede i 1969, og hans talrige udgivelser
rummer blandt andet salmer, digte, romaner og dramatik. Sørensen og Kaalø har tidligere samarbejdet
om bogen Legender fra 2008, som tager afsæt i Poul Skov Sørensens raderinger fra oldkirkerne i
Athen.
Bogen Kalk er udgivet med støtte fra Ny Carlsbergfondet. Den er på 42 sider, måler 28x22 cm og
koster 120 kr.

