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JØRGEN BOBERG 1940-2009
Maleren og grafikeren Jørgen Boberg er en af Danmarks
store ny-surrealister. I Hobro Kunstsamling er hans figurative, minutiøst detaljerede kunst repræsenteret med både
malerier og kobbertryk. Inden for begge felter dyrkede
Jørgen Boberg den symbolske fortælling, og selvom værkerne næsten altid har menneskefiguren i centrum, rækker fortællingerne langt ud over – eller ned under – almindelig, menneskelig erfaring.
Jørgen Boberg var selvlært som kunstner og debuterede på
Kunstnernes Efterårsudstilling i 1962. I 1964 var han blandt
initiativtagerne til sammenslutningen Passepartout, som
blev ny-surrealismens forum herhjemme. Gruppens medlemmer, som senere også talte bl.a. Hans Henrik Lerfeldt,
genopdagede 1920ernes og 1930ernes surrealisme og opdaterede dens kredsen om det erotiske, drømmende og
irrationelle for at fortælle historier, fabler og myter om det
moderne efterkrigstidssamfund.
I Passepartout-gruppens manifest, som Jørgen Boberg
skrev i 1966, hedder det: ”Det er hverdagens myte, der er
kærnepunkt i vor skaben, en søgen efter en indre mytologisk, erkendelsesmæssig sammenhæng indadtil, til større
erkendelse og en mere menneskelig holdning udadtil…

”Madrum og karnevalsblotter”, udateret
Akryl og olie på lærred, 144 x 97 cm

Gennem denne livsholdning, mener vi, vor kunst bliver et
udtryk for selve det at leve… Den positive holdning i vor
kunst suppleres med en ironisk. Men dette ironiske islæt
hindrer os ikke i at have som ledetråd at gribe livets utallige, urørte muligheder. Vi tror, at vort arbejde kan være
med til at åbne et flertals øjne for de muligheder, der eksisterer udenfor det vedtagne, det konforme.”
”Det vedtagne, det konforme” vil i denne sammenhæng
sige de politiske, økonomiske, sociale og religiøse normer,
som stadig prægede samfundet efter 2. verdenskrig, og
som 1960erne gjorde op med ad mange kanaler: Ungdomsoprør, hippiebevægelse, nye samlivsformer, seksuel
frigørelse, eksperimenter med narkotika for blot at nævne
nogle få.
Ny-surrealisterne brugte fantasi, drøm og vision til at skildre en ny, fri verden. Det udaterede triptykon med kvinder
og spædbørn/dukker er karakteristisk for Jørgen Bobergs
ny-surrealisme. I en sammensmeltning af illusionistisk detaljerealisme og koloristisk abstraktion skaber han et både
gådefuldt og stemningsfuldt univers. Den nøgne kvindekrop er i fokus, som den er det i mange af Bobergs motiver – altid med hustruen Rie som model. Vi genkender
detaljerne, men motivets betydning appellerer snarere til
fantasien og underbevidstheden end til erfaringen.
”Natur og karnevalsblotter”, udateret
Akryl og olie på lærred, 146 x 95 cm

Ironien gennemstrømmer de to malerier af karnevalsblottere. En kvinde iført en teatralsk vrængmaske blotter
sin nøgne krop, stående dels som endnu en lækker ret i
madrummet, dels på den piedestal, hvorpå billedkunsten
gennem århundreder har yndet at mytologisere kvinden.
Kigger hun ud på os med mandens blik, sådan som manden traditionelt kigger på hende? Normer, kønsroller, fordomme og kunsten selv er til diskussion.

Jørgen Boberg var en fremragende grafiker. Hans detaljerede og stoflige formsprog egnede sig fortrinligt til raderinger, og i kobbertrykkene, trykt i en eller flere farver,
opnåede han en enestående detaljeringsgrad i forhold til
farve, lys og materialevirkninger.

VÆRKFORTEGNELSE
1.

Renæssancedrømme 1-6, 1975-77. Raderinger i to farver,
papirmål 525 x 345 mm
2. Uden titel, 1976. Kobbertryk i én farve, 378 x 277 mm
3. Jæger, 1975. Kobbertryk i én farve, 381 x 272 mm
4. Uden titel, 1973. Kobbertryk i én farve, 375 x 273 mm
5. Uden titel, udateret. Kobbertryk i én farve, 378 x 273 mm
6. Huggeplads, (1998). Offsettryk efter maler, 550 x 345 mm
7. Triptykon uden titel, udateret. Akryl og olie på plade,
samlet mål 115 x 188 cm
8. Natur og karnevalsblotter, udateret
Akryl og olie på lærred, 146 x 95 cm
9. Triptykon, udateret. Akryl og olie på lærred, 150 x 250 cm
10. Madrum og karnevalsblotter, udateret.
Akryl og olie på lærred, 144 x 97 cm
Værkerne tilhører Hobro Kunstsamling, undtagen 2-4, som er deponeret af Ny Carlsbergfondet og 9, som er deponeret af Rie Boberg.

Jæger, 1975. Kobbertryk, 381 x 272 mm
Deponeret fra Ny Carlsbergfondet

På forsiden: Uden titel, udateret
Triptykon, akryl og olie på masonit, 3 paneler à 106 x 57 cm
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