
 

Fernisering Benny Bondo den 13. april 2019. 

Åbningstale af Githa Nelander. 

 

Først tak til Benny for at give mig mulighed for, at åbne udstillingen. Det er jeg meget beæret over. 

Når jeg ser på billederne og skulpturerne, så tænker jeg Drillepind, som også er navnet på ét af 

Bennys værker. 

Billederne, som I vil opleve, driller os nemlig, da de er præget af humor, gåder, alvor og 

fortællinger, der pirrer vores nysgerrighed og skaber rum til egen fortælling og oplevelse. 

Det er som at træde ind i et univers, hvor alt kan ske – det realistiske og surrealistiske blandes 

sammen.  

En kat kan komme snigende i mørket, eller du møder pludselig Mickey Mouse i skoven, mens 

Anders And kommer kørende i bil, og man tænker uvilkårligt: ”Hvad laver du her, min ven” – alle 

befinder sig egentlig i deres egen verden, men stadig i en fælles fortælling.   

Det er slet og ret sort humor på fornem vis. 

Inspirationen til billederne kommer ofte fra natlige drømme, som huskes dagen efter. Det er her, 

kattene og Disneyfigurerne dukker op. 

 

Ofte drømmer Benny om at miste sine briller, og Hanne og andre må tit høre: ”Hvor er mine briller”, 

også om natten, hvor Benny går i søvne for at finde sine briller. Briller, som er uundværlige, når 

man udfører sine værker med akkuratesse. 

Billedet Drillepinden, som jeg nævnte i starten, handler netop om Bennys frygt for at miste sine 

briller og kan ses på Bennys webside.  

Her kan man se Mickey Mouse bringe Benny hans briller – et stærkt selvironisk selvportræt, som 

bringer smilet frem.  

Benny har malet det meste af sit liv, og i skolen nød han pigernes interesse for sin evne til at 

illustrere. 

Tegnetalentet brugte Benny til at uddanne sig som skiltemaler, hvor logoer dengang blev malet i 

frihånd.  

Efterfølgende oprettede Benny sit eget firma - Bondo Skilte – i hjertet af Næstved, men solgte det, 

da computerteknikken tog over. I stedet blev han ansat. 

Benny fastholdt heldigvis interessen for at tegne, male og lave skulpturer i ler, og det er vi mange, 

der nyder godt af i dag, blandt andet eleverne på Brøderup Efterskole. 



Benny fik en bestilling fra skolen med et krav om, at billedet skulle udføres i blå/grå farve, og 

Grundtvig skulle indgå som en del af billedet. 

Billedet kom til at hedde ”Klar til et pust” og tegner på genial og fornem vis skolen og dens 

aktiviteter.  

Jeg ved fra en bekendt, som har sin gang på skolen, at man er meget glad for billedet og ofte ser 

elever stoppe op og reflektere over billedetog dele deres fortællinger.  

Billedet er naturligvis ikke med, men kan også opleves på Bennys webside. 

Benny er optaget i bogen ”101 kunstnere 2015” og har udstillet mange steder og deltaget i mange 

censurerede udstillinger rundtom i landet. 

Nu skulle man jo tro, at kunsten fylder det hele, men Benny gemmer også på andre talenter.  

Da jeg besøgt Hanne og Benny i deres hyggelige hjem, fik jeg fornemmelsen af, at kunsten fyldte 

det meste af deres tid, men jeg var da ved at få kaffen i den gale hals, da Benny fortsætter sin 

fortælling med, at han da også er medlem af Lov Cykelklub, og den lokale badmintonklub.  

Benny cykler blandt andet Lolland rundt, små 300 km, og Bornholm rundt på 101 km., og måske er 

både Mickey Mouse og Minnie Mouse med på turen. I hvert fald håber jeg, Benny har husket 

brillerne, så turene ikke bliver ekstra lange. 

 

Nu vil jeg give plads til, at I kan nyde og opleve udstillingen, og få en snak med Benny. 

Jeg ønsker Benny, og alle besøgende en rigtig god og inspirerende udstilling – og husk det er en 

udstilling, hvor alt kan ske. 

 

 

 


