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BENGT KOCH 1912-1978
Maleren Bengt Koch var livet igennem tro overfor naturstudiet. Hans skildringer af naturen både her i Danmark
og i Grønland er indbegrebet af modernistisk naturalisme.
Billederne er figurative; man kan se, hvad de forestiller,
men de er først og fremmest skabt for at være maleri.
Motiverne er bygget op omkring rent billedmæssige kvaliteter: Naturens former og linjer bruges som komposition,
farverne og variationen i taktile, dvs. stoflige, værdier skaber spændinger, harmonier og kontraster over hele billedfladen, og selve malearbejdet træder frem, når penslens
bevægelser hen over lærredet forbliver synlige. Et modernistisk træk er tillige, at Bengt Koch brugte lærredets hvide flade aktivt ved ofte at lade undermalingen titte frem
blandt alle kulørerne.
Selvom Kochs landskaber ligner lokaliteter, så kan man
ikke være sikker på, at han har malet et bestemt sted. Motiverne kan lige så vel være stykket sammen af oplevelser
flere steder fra. Som alle andre modernister følte Koch sig
nemlig fri til at lægge til og trække fra det sete for at opnå
den maleriske virkning, han søgte. Hans landskaber skal
derfor ses og forstås som maleriske fortolkninger af oplevet natur, ikke som fremstillinger af den.

Bengt Kochs kunstneriske talent viste sig tidligt. Han debuterede allerede som 16-årig på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1928. Først to år senere begyndte han sin uddannelse på Kunstakademiet. Akademistudierne strakte
sig frem til 1936. 1930’erne var trange tider. Børskrakket i
New York havde indflydelse også på den danske økonomi,
og under depressionen havde de færreste overskud til at
købe kunst. Som mange andre unge kunstnere i perioden
uddannede Koch sig derfor også til håndværksmaler. Så
var der noget at falde tilbage på, hvis der ikke kom gang i
kunstnerkarrieren.

Bengt Koch. Grønlandsk landskab, 1950
Olie på lærred, 80 x 114 cm

Bengt Koch. Udsigt, 1957
Olie på lærred, 99 x 119 cm

På Kunstakademiet blev Bengt Koch elev af bl.a. den aldrende professor Sigurd Wandel, som stod for et lysfyldt,
virkelighedstro maleri, der hentede sit afsæt i Skagensmalernes naturalisme. Koch søgte andre veje, og allerede i sin
studietid begyndte han at rejse ud i Europa for at opleve
den nyeste kunst. I 1929 og 1933 var han i Paris, den sidste
tur med stop i både Holland og Belgien, i 1934 gik turen
til Sverige, Finland og Sovjetunionen. Fra 1944 begyndte
hans talrige ophold i Narsaq på Grønlands sydvestkyst. Om
de to grønlandske motiver i Hobro Kunstsamling er lige
derfra, kan imidlertid ikke bestemmes.

I 1934 blev Bengt Koch medlem af Koloristerne. Sammenslutningen blev dannet i 1932 som et udstillingsfælleskab
for en række unge, naturalistisk orienterede kunstnere. De
så sig selv som opposition til de stadigt mere abstrakte og
eksperimenterende udtryk, som opstod nogenlunde samtidigt.
Koch udstillede sin stilfærdige men intense landskabskunst
på Koloristernes årlige udstillinger frem til sin død i 1978,
og han blev året efter fejret med en mindeophængning.

Bengt Koch boede i mange år i Odsherred, hvorfra de fleste af hans danske landskabsmotiver stammer. Med sikker
hånd og klar tanke abstraherer han over det velkendte og
åbner de traditionelle motiver for modernismens maleriske frisættelse af det oplevede.
Hans vej ind i Hobro Kunstsamling går om ad en anden
Odsherred-baseret kunstner, Frithioff Johansen, som anbefalede samlingen at interessere sig for Koch. I samlingen
indgår i dag de fem malerier, som vises her.

Bengt Koch. Landskab, 1965. Olie på lærred, 57 x 72 cm
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Bengt Koch. Landskab, 1960. Olie på plade, 101 x 120 cm

