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Kurt Servé –
at male den uberørte
nordatlantiske natur – er at leve
uberørte natur i Nordatlanten. Ikke
mindst på Færøerne, hvor han har
været utallige gange.

Kurt Servé, f. 1935 - Asgardur, Island, 2018. Oliepastel, 27 x 35 cm.

Af Lise-Lotte Blom
llb@nalnet.dk

Igen og igen har den fynske maler
søgt at indfange den særlige poesi,
som han finder i den storslåede og

Separatudstillingen
Højt mod nord
I Nordatlantisk Hus på Nordatlantisk Promenade i Odense vises en
omfattende separatudstilling af Kurt
Servé. Naturen på Hebriderne, Orkneyøerne og Shetlandsøerne er blevet sanset og udtrykt i oliepasteller
på valset lærred med en fintrillet
struktur. De anvendte farver blå,
grønne og røde er afstemte og changerende. Ligesom billedets komposition ofte er overrumplende og sfæriske på samme tid.
Kurt Servé, f. 1935 er oprindelig
læreruddannet, med efteruddannelse på bl.a. Danmarks Lærerhøjskole. Han er også forfatter til flere zoologiske og botaniske fagbøger. Hans

Peter Bastian på Fuglsanghus

Kurt Servé, f. 1935 - Mykenes, Færøerne, 2017. Oliepastel, 27 x 35 cm.

interesse for fugle kan aflæses i de
forskellige arters egenart og placering i værkerne. Fuglene er simpelthen sansede og indpasset i naturen.
Scoop at udstille Servé
i Nordatlantisk Hus
Den færøske ø Mykines – den yderste ø mod vest – er Servés favorit
sted på Færøerne. Han finder og fortolker her den voldsomme og barske
natur. Han maler store fuglefjelde,
havet og lyset samt ensomheden og

roen. Der er tale om en meget fin
fortolkning.
Udstillingsstedet er det helt rigtige for Kurt Servé.
Gå ikke glip af denne udstilling.

Nordatlantisk Hus
Nordatlantisk Promenade 1,
Odense
Frem til 11. januar 2019

Når Kunstfonden tager på højskole

Peter Bastian - mennesket og kunstneren

Et kig fra Ubberup Højskole med Fie Norsker på væggen.

Af Meiken Rasmussen
meiken@mail.dk

Kultegning. Foto: Jan Borst.

Af Lis Engel
lengel@nexs.ku.dk
Udstillingen er arrangeret af
Hørsholm Kunstforening i
samarbejde med Museet
Holmen, Løgumkloster og
hans enke, Helle Skaarup.
Det er der kommet en
uhyre smuk udstilling ud af,
som betager alle, der oplever den. Det er en smuk
oplevelse at gå på opdagelse
i Peter Bastians smukke
værker på Fuglsanghus -–
såvel musikkens som billedernes.
De der kender Peter
Bastian som musiker og har
lyttet til hans smukke
musik, der ikke kan undgå
at åbne hjertet, bliver
måske alligevel overraskede
over at han også har en
vidunderlig evne til at
udtrykke sig i billeder. Jeg
kendte Peter Bastian som

forfatter og som musiker og
har altid været betaget af
hans levende, passionerede
tilgang til alt hvad det han
kastede sig over. Han var et
intenst nærværende menneske og en stor inspiration
for alle som mødte ham og
hans kunst. Han gav sig selv
fuldstændigt til øjeblikket
med hjertet, kroppen og
sjælen – og han viser med
sin flerstrengede tilgang til
kunsten og livet – at det alt
sammen væves sammen
gennem hjertet
Stilhedens og
skønhedens rum
Jeg kendte ikke hans tegninger og malerier i pastel
og akvarel. De er så smukke.
Især hans kul tegninger og
hans pasteller er fuldstændigt forførende – og nogle
af dem kan oven i købet
købes. De valgte motiver er
næsten altid naturen, men

også huse og figurer og portrætter. Jeg kan fx nævne
”Nøddebo, Himmelsk Lys”
(nr 62) som et af de mange
værker, der især tiltrak sig
min opmærksomhed. Kulskitserne af huse og barndommens gade har struktur
og tyngde, naturskitserne ,
og især dem af pastel har en
uhyre fin fornemmelse for
farvens klang. Det er visuel
kammermusik. Se udstillingen og mærk stemningen.
Det er et rum der lyser i
skønhed og stilhed.
Udstillingen kan ses fredage, lørdage og søndage kl
12-17 til søndag den 13.
januar. Fuglsanghus har
julelukket fra den 17. december 2018 og åbner igen
fredag den 4. januar 2019.
Fuglsanghus
Gl. Hovedgade 2,
Hørsholm
Frem til 13. januar 2019

Fie Norsker har forvandlet
den nye bygning på Ubberup Højskole. De kridhvide
vægge havde før sit eget
udtryksløse univers. Men
nu er der kommet farve og
fantasi ind i rummene.
Højskolen søgte og fik en
bevilling fra Kunstfonden
og valgte Fie Norsker til opgaven.
Desuden har højskolen
lånt værker af kunstfonden
af Kasper Bonnen, Maria
Wærens, Jasper Sebastian
Stürup og Lars Worm.
Fie Norsker har malet en
endevæg i kraftig pink og
mørke former, hvor hun har
placeret symboler som en
hat, mørke væsener med
flere par øjne, og en dør er
forvandlet til en portal.
Store oliemalerier hænger
over den bemalede væg
hvor figurerne fortsætter.
Lidt skræmmende er det,
man kan ikke finde ro, de
væsener vil et eller andet.

Selv siger Fie Norsker at
hun er inspireret af japanske tegneseriekunstnere og
deres magi og mystik, portalerne fortæller, at man
kan gå fra noget til noget
andet. Før hun gik i gang
med værket besøgte hun
skolen og lod sig inspirere af
stedet og dets ånd og arbejde. Gymnastikhuset som
Thorvald Bindesbøl har tegnet (1899) har et smukt granitfundament, det afspejler
hun i bunden af den lyserøde væg.
Værkerne fortsætter ned
gennem gangene hvor store
cirkler, eller en lilla væg
pludselig dukker op og fører
en videre, objekter og symboler kalder på opmærksomhed, i gangene, og de
opholds-nicher man kommer forbi, dukker de andre
kunstneres værker frem.
Her må man stoppe og læse
Kasper Bonnens tekst om
livet i en selfiekultur, Maria
Wærens knugende værk
med døde børn, Lars Worms
slørede blomster og Jasper
Sebastian Stürups streg-

portrætter, de giver alle
noget at undre sig over.
Statens Kunstfond er
med til at bringe kunsten ud
i alle afkroge. Højskolen har
jævnligt arrangementer, der
er åbne for alle.
Kunstfonden blev vedtaget i 1964 under vores første kulturminister Julius
Bomholt, det skete under
store protester, en hel ny
isme opstod i dønningerne,
”Rindalismen” som især var
imod moderne kunst. Heldigvis blev fonden gennemført og er nu en grundsten i
Danmarks kulturformidling.
Fonden arbejder for at give
borgere i hele landet kunstoplevelser af høj kvalitet og
udvikle kunstnerisk talent.
Fonden har mere end 65
puljer og giver penge til
produktion og formidling af
billedkunst, film, litteratur,
musik, scenekunst, arkitektur, kunsthåndværk og design. Se mere på www.Vores
kunst.dk Brug den hvis du
er med i en offentlig institution. Fonden tilhører os alle
sammen.

