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Udstilling. Figuren gen-
nemsyrer Per Kirkebys
kunst. Han henter inspi-
ration i skulpturen, som
han overfører til maleriet.

KIEL. En af Danmarks mest
kendte billedkunstnere, Per Kir-
keby, er i centrum for en stor ef-
terårsudstilling i Kunsthalle i
Kiel.

Udstillingen har i sommer væ-
ret vist på Brandts Klædefabrik i
Odense og tager afsæt i ét af Kir-
kebys centrale elementer, nemlig
figuren.

Om det er menneskefiguren,
træstammen, silhuetten, skyggen
eller krystallet, der optræder i
Per Kirkebys værker - figuren er
et tilbagevendende element i
Kirkebys kunstneriske arbejde.
Per Kirkeby bruger ikke figuren
for at skabe genkendelighed,
men som en måde at strukturere
de store lærreder på.

Gennem udstillingens udvik-
lingslinje ser man, hvilken be-
tydning de mange figurer har i
Kirkebys univers. De er altid til
stede og altid organiseret.

Figur-baseret
På udstillingen vises 40 malerier
og en halv snes skulpturer. Stør-
stedelen af værkerne er fra
1980erne, da Per Kirkeby for al-
vor udviklede det abstrakte bil-
ledsprog, som han i dag primært
er kendt for uden for Danmarks
grænser.

Fra 1980erne trækker udstil-
lingen dog også tråde tilbage til
de eksperimenterende 1960ere og
1970ere. Udstillingen betoner og-
så Per Kirkebys intensive arbejde
med bronzeskulpturerne, som
det, der er med til at udvikle
hans figur-baserede billedsprog i
maleriet.

I modsætning til det klassiske
oliemaleri arbejder Kirkeby i sit
maleri med masonitplader i stan-
dardformater i stedet for lærre-
der og malede lakfarver. På ud-
stillingen vises også nogle af Kir-
kebys popinspirerede masonitter
fra 1960erne.

Per Kirkebys malerier er tilsy-

neladende ekspressionistiske,
men for ham selv har det mere
handlet om at udforske maleud-
trykkets muligheder, blandt an-
det ved at vende billeder på ho-
vedet under processen. Gennem

hans udvikling ser man, hvordan
han præges af en stadig mere fri
penselføring og abstraktion for
at vende tilbage til de mindre
abstrakte udtryk.

Per Kirkeby fik sit interna-

tionale gennembrud omkring
1980, da maleriet fik lidt af et
come-back efter de to tidligere
årtiers konceptkunst og minima-
lisme. I Tyskland skete det gen-
nem galleriejeren Michael Wer-

ners kreds af kunstnere, der talte
blandt andre Georg Baselitz og
A.R. Penck. I forbindelse med
udstillingen udgives et rigt illu-
streret katalog på dansk og tysk.

Kunsthalle Kiel: Per Kirkeby -
Figur. 7. oktober 2006-14. ja-
nuar 2007.

Hans Chr. Davidsen

Kirkeby i Kiel

Hoved og arm IV (1983), pati-
neret bronzeskulptur.

Hoved hjemme II (1991-92), pa-
tineret bronze.

Maleren, tegneren, grafikeren, billedhuggeren, fotografen, performance-kunstneren og
forfatteren har udstillet på store tyske museer og leveret en række af sine kendte mur-
stens-installationer til offentlige institutioner i Tyskland. Sideløbende med sit arbejde i
sine atelierer i København og på Læsø underviser han også på kunstakademiet i Frank-
furt am Main. (Foto: Galleri Bo Bjerggaard)

Tilbageblik II (1986), olie på lær-
red (Courtesy Galerie Michael
Werner, Köln).

Forvandling (1985), olie på lærred
(Courtesy Galerie Michael Werner,
Köln).

Uden titel (1919), olie på lærred (Courtesy Galerie Michael Werner, Köln).

Blå bog
• Per Kirkeby er uddannet
i naturhistorie fra Køben-
havns Universitet (1964-
67). Under uddannelsen
deltog han i ekspeditioner
til Grønland.

• Hans uddannelse i natur-
historie har haft stor ind-
flydelse på hans tidligste
arbejder, og den naturvi-
denskabelige registrering
af naturen og geologiske
fænomener har en klar ind-
flydelse også på hans sene-
re værker.Ved siden af stu-
dierne arbejdede han fra
1962 til 1966 med maleri og
happenings på Den ekspe-
rimenterende Kunstskole
under Paul Gernes.

• Han debuterede offent-
ligt med en separatudstil-
ling i Tilbygningen til Den
Frie Udstillingsbygning i
januar 1965. I 1960erne var
Kirkeby tilknyttet Fluxus-
bevægelsen.

• Kirkeby er ikke alene
maler, han er også digter,
forfatter, filmmager, grafi-
ker og billedhugger, hvor
han er mest kendt for sine
røde murstensskulpturer,
der er opstillet i flere dan-
ske byer.

• 1978 til 1982 var Kirkeby
gæsteprofessor ved Kunst-
akademiet i Karlsruhe og
fra 1989 ved Kunst-
akademiet i Frankfurt.
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