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Den gådefulde Hagelskjær
Af Per Nielsen

Kunstneren Henriette Hagelskjær er ydmygheden i egen person. Selv
om hun kan male, så englene synger, så er hun ikke den, der trænger
sig på. Hendes kunstner-ego rager ikke op som et blinkende fyrtårn
midt i myldretiden. Hun har for eksempel ikke sin egen hjemmeside, og
man leder forgæves efter hende på Facebook. Det vil jeg ikke bruge
min tid på, siger hun, jeg vil meget hellere male.

Henriette Hagelskjær kommer fra Ringkøbing og er uddannet på Det
Fynske Kunstakademi, hvor hun har fået en solid klassisk kunstnerisk
kunnen med i rygsækken. For Henriette Hagelskjær er beskedenhed
ikke en dyd, det er en kronisk tilstand. Men tag ikke fejl af det. Denne
stille og forsagte kunstner rummer et besynderligt billedunivers, der
trænger langt ind under huden på beskueren.

Sikkert af samme grund har Henriette Hagelskjærs malerier for længst
fundet vej til mange kunstsamleres vægge.
I sit beskedne atelier skaber Henriette Hagelskjær sin besynderlige
billedverden. I næsten et årti har hendes lærreder været befolkede af en
lille dværgagtig - ofte pilskallet - rundhovedet og rødmosset person,
som ind i mellem optræder sammen med op til flere kloner i et underligt
ensomt univers.

Det giver ikke altid sig selv, om personen er en mand eller en kvinde.
Det er egentlig også lige meget. Det er et menneske – en person med
et vemodigt og resignerende udtryk i øjnene. En foruroligende tristesse.
På spørgsmålet: hvorfor det udtryk? - svarer Henriette Hagelskjær, at
sådan kan livet jo også være.
En kunstner må forny sig, og på det seneste har Henriette Hagelskjærs
maleri taget en ny drejning. Der er kommet flere dyr ind i hendes
motiver – ofte er det kun dyr.

Men det er ikke kæledyr, hun maler – og de er heller ikke helt
almindelige. Hundene er nogle bidske bæster, og de virker ikke ligefrem
venligere, fordi de har fået vinger.
Også det store tonstunge næsehorn har fået et par små alfeagtige
vinger på ryggen. Man fristes til at påstå, at vingerne er det
billedbærende element. Den naturtro pelikan er allerede fra naturens
side udstyret med vinger, men fuglen har til gengæld et blik, der
signalerer mistænksomhed, melankoli og livslede. Man får ligefrem
medlidenhed med kræet.

Der er i det hele taget noget uudgrundeligt og gådefuldt over Henriette
Hagelskjærs billedunivers. Men selv siger hun, at hun ikke bevidst
maler gåder. Billederne lever deres eget liv, og de bliver bare sådan.
Det er hendes måde at male på. Hendes billeder har heller ingen titler.
Det er op til folk selv, hvad de vil tænke og tro.

 Næstved Kunstforening støttes af Næstved Kommune

Rockmusik til guldaldermalerier
Torsdag den 1 0. september 201 5 kl. 1 9.00
i Næstved Kunstforenings lokale, Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C
Kom og se den danske kunstskat på glatis, når koncertturnéen "Rockmusik til guldaldermalerier" gæster Næstved Kunstforening. Digteren
Søren Mølstrøm og hans band er taget på turné med nogle af de gamle guldaldermalerier fra kunstmuseet Den Hirschsprungske Samling.
Med iørefaldende melodier, dansk lyrik og røverhistorier rejser de lige
nu landet rundt for at vække maleriernes stivnede ansigter til live igen.

Projektet startede på den Hirschsprungske Samlings udstilling "Når
ordene stjæler billedet", hvor digteren Søren Mølstrøm udstillede sine
egne digte om nogle af museets malerier. Sidenhen har digtene været
omkring Politiken og Kunstquizzen på DR K, inden de til sidst blev
lavet til sange og kom med i "Rockmusik til guldaldermalerier".
Hver sang handler om et af de gamle malerier. Et efter et kommer
malerierne ind på scenen, mens bandet spiller sangene om dem, og til
sidst er musikerne omringet af nationalklenodier i forgyldte rammer
med 1 800-talsmotiver. Måske er malerierne forandret for altid, når de
kommer tilbage på museets vægge?
Koncerten arrangeres i samarbejde med DOF, Næstved Aftenskole.
Tilmelding og betaling af 75 kr. til DOF, Næstved Aftenskole, tlf. 55 72
1 8 25 eller på info@naestvedaftenskole.dk eller på DOF´s
hjemmeside.
Hold nr. 1 52800

Ferniseringsgevinster ved Søn og Far-udstillingen
Vinderen af ferniseringsgevinsten “Den
lange rejse” af Sonny Schneider blev
Knud Sonne Andersen.

Ferniseringsgevinsten Troldeskeen af Ole
Andersen, blev vundet af Hanne Rasmussen.

Tema for Amatørudstillingen 201 6
Bestyrelsen kan glæde sig over, at interessen fra medlemmernes side
kommer til udtryk på mange måder, og flere gange er udstillingsaftaler
således kommet i stand efter forslag fra medlemmer.
Sidste år blev det besluttet, at værker indleveret til kommende amatørudstillinger skulle have et fælles tema; det var her i 201 5 "Mennesket".
Planlægningen af amatørudstillingen i 201 6 er nært forestående.
Temaet er endnu ikke bestemt. Forslag hertil efterlyses hermed fra både
aktive udøvere og beskuere, her kan alle med interesse for kunst byde
ind.
Forslag kan afleveres til kustoden i åbningstiden, lægges i postkassen
eller sendes til formand@naestvedkunstforening.dk og skal være
foreningen i hænde senest fredag den 21 . august.
Lis Hansen

