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H o b ro K unsts a mling

Igen i år markerer vi et mangeårigt samarbejde med 3 kunstnere.
Af Hans Henrik Lerfeldt og Bent Holstein har vi købt kunst siden
Kunstsamlingens grundlæggelse i 1975. Samarbejdet med Vibeke
Glarbo blev inspireret af Sigrid Lûtken og begyndte med den anden separat udstilling i det røde pakhus på havnen i 1998. (Den
første var af nordmanden Arve Rønning). Vibeke Glarbo har udført udsmykningprojekter på Cemtec, på det ny Alderdomshjem,
elevatorplads, indgangsområdet og i den store sal. Skulpturen
”Persefone”, en bronze, er på pladsen ved Tinglysningsretten og
hendes ”Gotisk tårn” er deponeret i fællesrummet på Bymarksskolen. Om hendes indsatser kan man i øvrigt læse i den netop
udkomne bog ”Kunst i Hobro”, som sælges på Biblioteket og i
Boghandlen.
Som nævnt er udstillingen en markering af mange års samarbejde, men også en erindring om relationen mellem Bent Holstein
og Hans Henrik Lerfeldts udstillingsvirksomhed.
I de følgende tekster er der en sprællevende selvbiografi af Vibeke
Glarbo, Orla Lindboe, redaktør af tidskriftet Kunst, giver en indfølt introduktion til Bent Holstein og Svend Nielsen opridser en
baggrund for Hans Henrik Lerfeldts enestående indsats.
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I Kunstetagerne findes skriftligt materiale. Hjemmesiderne rummer meget mere - www.glarbo.dk og www.bentholstein.dk
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Under udstillingen kan der aftales visning af filmene ”It is a Blue
World” om Lerfeldt, og Torben og Vibeke Glarbos film ”Apollo
goes to Amerika” med koreografi af Tom Rushton og saxofonspil
ved Olaf Sørensen.
Særvisninger af Kunstetagerne udenfor åbningstid kan også aftales.
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Holstein G l a r b o Lerfeldt
Naturens sceneskift

Vibeke Glarbo

af Svend Nielsen

Af Ole Lindboe
Maleren Bent Holstein dyrkede i mange år det æstetisk perfekte og afbalancerede.
Hans lærreder var smukke og kontrollerede, slebne og forfinede. Han var aristokraten blandt sine samtidige.
Men midt i det professionelle touch lurede der altid en dirrende nerve, der gjorde,
at man som beskuer blev ved med at holde øje på hans billeder. Der var - anede man
hurtigt - langt mere på færde, end det man først lagde mærke til. De figurative
elementer blev holdt oppe imod det flydende abstrakte. Som i en dialog. Som handlingen på en teaterscene, hvor replikker flyver henover hinanden som spidse pile og
til sidst føjer sig sammen til en stor helhed.
Men billederne var først og sidst diskret eventyrlige i anslaget, sanselige indtil det
nydende. Raffineret indtil det elegante. I en tid, hvor meget maleri helst skulle ligne
en gevaldig morgenbrandert, ubarberet og ræbende, sjusket og vaklende, blev Bent
Holstein i stadig større grad en ener. Med hans sensible sanseapparat og sit særlige
gehør for farvernes musikalitet stak han indlysende af fra sine omgivelser. Som en
stepdanser omgivet af trampende bondeknolde.
Alle disse kvaliteter har bestemt ikke forladt hans malerier. Han er stadig selskabets
elegantier. Men modsat: Rigtigt er det, at Holstein for et par år siden pludselig kastede forsigtighed og dreven professionalisme overbord og præsenterede et maleri,
der formentlig har været undervejs i længere tid. De nye malerier fra hans hånd var
langt mere abstrakte i deres form end tidligere set og dog med en umiskendelig
lyrisk tone over sig. Tydeligvis inspireret af hans store kærlighed til naturen.
Det blev helt tydeligt med udstillingen ”Tide Lines” som var vist hos Galleri Asbæk
i år 2001. Her var det nye på færde i fabelagtig grad. Her præsenteredes et maleri,
hvor følelse og sansning var skruet helt op. Det var billeder, der svævede og dansede
på samme tid. Det var naturen for fuld orkestrering, set og iagttaget med skarpt og
kærligt blik. Men det var også billeder fulde af ro og harmoni – sitrende energi.
Bent Holstein er ikke for ingenting en passioneret lystfisker. I mange år har han
jævnligt fisket ved Floridas kyster. Her har han stået i vand til knæene i timevis med
sin fiskestang hævet og set udover et uendeligt hav, hvor blåt,grønt og alle de mange
nuancer imellem flakser henover horisonten i et ustandseligt og knitrende samspil
mellem vand,luft og himmel. Om morgenen har havet glimtet som nyslået stål og
om aftenen har vandet været blankt som messing. Ofte har det ikke været til at se
forskel på luftens og vandets farveskift.
Her har han fået bid i mere end én forstand, for der midt i det bevægelige krydsfelt
mellem lufthavet og himmelspejlet og de evigt gyngende vandmasser har han sanset
og indfanget naturens store værksted for fuld udblæsning. Her har han fundet sit
motiv og formået at skildre det med al den følsomhed og præcise sans for de mange
nuancer og mellemtoner, som det fortjener. Mindre dygtige folk end Bent Holstein
var måske gået ned på denne vældige maleriske udfordring, men Holstein er vokset
med denne mægtige opgave. Han er nået i land med det hele gemt i sin hukommelse
og i sin nethinde. Og han har fået det fæstnet på sine lærreder. Som en fisker vel i
land med sin store fangst.
Man har Bent Holstein mistænkt for at spille (male) efter gehør, som kun en rigtig
dreven musiker kan gøre det. Han improviserer - i lange smukke forløb. Han har
løsnet op for sine pensler, akkurat som den musiker, der år efter år er gået ind på
scenen og spillet sine numre med sikker myndighed – og nu pludselig giver sig til at
improvisere. Frejdigt og fængslende. Til sin egen og andres overraskelse. Alligevel
er det ikke spor overraskende for de, der har fulgt hans maleri igennem nogen tid.
Det har været længe undervejs. Det har stukket hovedet frem før. Denne lyst til at
give los. Denne temperamentsfulde lyst til at skrue helt op for sit maleri og lade det
flyde ubesværet.
Resultatet er forunderligt og bevægende. Der er i al forstand tale om lykkelige billeder. Bent Holstein er mere end nogensinde blevet en passioneret billedmager. En
digter på sit felt.
Ole Lindboe er redaktør af Magasinet Kunst.

Hans Henrik Lerfeldt

Jeg var så heldig at være barn på Bornholm i 50’erne med en udstrakt grad af fysisk
frihed, som blev brugt til at udforske naturen, fiske efter haletudser og salamandre, klatre i træer og lave mudderhuller. Der blev grundlagt en stor glæde ved og
undren over naturens love og fænomener, som siden har været en integreret del af
mit arbejde.

Blev kort efter fødslen i Århus 1946 adopteret af sognepræst Erik Lerfeldt og
hustruen Kirsten født Wilkenschildt og bragt til Engen i hjertet af Hobro mellem
Vesterfjord og Hobro Østerfjord. Engen og dens mennesker fortalte Hans Henrik
om i nogle timer da jeg sidste gang besøgte ham på Østerbrogade yderst mod Hellerup.

En forståelse for at indsigt i naturen er en vej til indsigt i sig selv med både mørke
og lyse sider, voldsomhed og varsomhed. Med adgang til min fars værktøj kunne jeg
konstruere og bygge – der var han åben, men da jeg ville tale om døden, som jeg
tidligt kunne se, klappede han i som en østers – den måtte jeg selv arbejde med.

På Engen boede han indtil 1958 hvor familien fik ham indlagt på Børnepsykiatrisk afdeling i Århus og kort efter blev han sendt til Himmelbjerggården ”de var
temmelig tydeligt heavy overfor mig. Forklarede mig at der skam var noget i vejen
med mig. Jeg var karakterafviger …. Jeg følte at det førte til at mine forældre
skilte sig af med mig, at de simpelthen bare ikke ville have mig … jeg skulle afleveres tilbage til det offentlige”. To mennesker/familier på Engen havde Hans
Henrik veneration for, Tømmerhandler Martin Schnoor og Nelly Sander. Familien
Schnoor som forsvarede ham på trappen op til forældrenes hus mod udskældninger og beskyldninger, familien Sander der åbnede deres hjem så Engens børn
kunne opleve det nye og første fjernsyn. I samtale og billedbogen fra 1985 med
Christian Kampmann fortæller han om faderen ”Noget af det første jeg tegnede
var illustrationer til Edgar Allan Poe. Jeg var dreng, og min far læste op efter
middag. Jeg lå på gulvet og lyttede, og somme tider lavede jeg billeder imens. Han
læste alle klassikerne op. Jules Verne, Lewis Carroll. Alice i Eventyrland gjorde
et kæmpeindtryk på mig, det der med at der blev serveret en hel anden verden, en
omvendt verden, hvor alting kunne ske. Det satte noget i gang”.

Livet, som det udspændes mellem fødsel og død, naturens cyklus har været et gennemgående tema for mig altid. Og ligesom Jeppe Åkjærs: Lille Ole sad på en knold
og sang, ville jeg også udforske verden. Jeg led meget af udlængsel de sidste år i
skolen, og af sted kom jeg.
I 66/67 fik jeg arbejde på en fabrik i Vestirland, hvor jeg udregnede og udbetalte
lønninger i pounds, shillings og pence i brune poser én gang om ugen. I fritiden gik
jeg på min første kunstskole ”Limerick school of Art”. Jeg var sikker på at jeg aldrig skulle slå mig ned ”for good” noget sted – jeg så mig selv som en fugl i verden
– men det kom i karambolage med mit ønske om at blive billedhugger. Den slags
rod er livet fuldt af.
Hjemme igen tog jeg en tur omkring Københavns Universitet på danskstudiet, som
hurtigt blev minimeret til læsning af de oldnordiske fortællinger på oldnordisk. Det
gav samme svimlende fornemmelse af at være direkte i forbindelse med mennesker i
urgamle tider, som når vi i latin læste Catos taler. Det var som at være der. Universitsstudiet sluttede som bekendt med oprøret i 68.
I 69 kom jeg ind på billedhuggerskolen på Charlottenborg og det blev til nogle år
med hundredvis af Qroquis-tegninger og modellering efter model. En god træning i
iagttagelse og arbejde med rum, masse og mellemrum i søgen efter mit eget udtryk.
Diskussioner med gode kammerater. Jeg udstillede første gang på Charlottenborg
i 1973.
I 1980 dannede vi, de fleste af os var elever fra billedhuggerskolen, gruppen Transit. En dynamisk sammenslutning med ét programpunkt: at lave installation. Dvs
at kunstværket er skabt til det aktuelle rum og at publikum bevæger sig i værket.
Vi udstillede de næste 25 år hvert andet år på Charlottenborg og da vi var meget
rejselystne udstillede vi de mellemliggende år mange steder i Europa i kunsthaller,
museer og fabrikshaller og med en afstikker til Javas rismarker i 2002. Det klassiske værk har ligget som mit andet spor, hvor fortællingen er indkapslet i værket.
Siden 1973 har jeg udstillet separat og med andre i en lang række udstillinger i
Danmark og Verden. I november 1012 var vi 6 kunstnere, der udstillede i Xiamen
i Kina og med Transit planlægger vi en ny udstilling. Optageheden af livet mellem
fødsel og død er stadig aktuel.

Fra HHL. var 11 og til hans 18 års fødselsdag var han på hjem efter hjem og
mens han fra 1962 til 66 boede på Hvidborg i Hvidovre fulgte han et toårigt
tegnekursus på Glyptoteket. 1964 blev han myndig. Uden økonomisk støtte af
nogen art blev han optaget på Kunstakademiets Grafiske skole med lærere som
Palle Nielsen, Holger J. Jensen og Søren Hjorth Nielsen. 1967 debuterede han
på Charlottenborgs Forårsudstilling. I 1989 døde han 42 år gammel med et stort
livsværk efterladt. Billeder som malerier og akvareller, billeder i alle de grafiske
teknikker. Plakater vidt solgt, der iblandt hans portræt af den 80årige Karen
Blixen.
Der er mange bøger af og om ham. Christian Kampmanns billed- og samtale
bog på Tiderne Skifter 1985 fører tæt til kunsten og manden. 1990 udsendtes
”En blå verden”, redigeret af Claus Clausen, i Gyldendals bogklubber. I 1990
havde Torben Skjødt Jensens film ”It is a Blue World” biografpremiere. Flere
kunsthistorikere har analyseret Lerfeldts kunst og placering, men ingen så intenst som Jens Jørgen Thorsen i sine bøger ”Modernismen i dansk malerkunst”,
Hans Henrik Lerfeldt havde tilknytning til Galerie Passepartout en kort periode
i 70erne men han gik helt sine egne veje. Hans udgangspunkt var Wilhelm Freddies magiske periode, hvor virkeligheden og drømmen, kroppe og horisonter og
hudløs angst smeltede sammen i latterens billedunivers. Hans Henrik begyndte
med det grafiske – Akademiets grafiske skole. Kbh. 1965- 70 – med akvatintens
silende halvmørke. Og ud af det mørke begyndte han så at trække silkeskinnende
kroppe, de sorte strømpers, piskens, de spredte lårs, de svirrende insekters og de
våde kussers liderlige luftkasteller. I fuld offentlig svinskhed – bagved et Goyaagtig slør af farvetonerne –skriger hans arbejder lystigt under piskesmældene
fra den tabte dyd. Mens verden og billedet standser et magisk øjeblik før fluerne,
den forvrængede mund og de opknappede bukser synker tilbage i den sivende
skumring. Med sit mørke uforglemmelige galleri af forvredne kroppe fra Sigmund
Freuds bagbutik og med sin skarpt tegnede vision, trækker Lerfeldt linjen tilbage
til Marquis de Sade. Langt udover billedhorisonten for danske kunstnere. I Paris
opstod mellem verdenskrigene de ”Forbandede Malere” (les peintres Maudits).
Kunstnere som Soutine og Modigliani. De forbandede Maleres familie strækker
sig gennem historien. Medlemmerne er får. Men de er alle sammen enestående.
Lerfeldt er ingen undtagelse.

