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Udstilling. Kig på et pen-
selstrøg, og du kan se ma-
lerens personlighed. Syd-
slesvigs Danske Kunstfor-
ening viser en udstilling
med Niels Reumert og ke-
ramikeren Birthe Sahl, der
laver smykkekunst.

FLENSBORG. En af Danmarks store
ekspressive malere, Niels Reumert, er
landet på Flensborg Bibliotek. Der er
masker og tydelige penselstrøg i
hans monumentale billedformater
og hans keramik. De rene og enkle
farver står i kontrast til hinanden.
Raderinger og litografier er inspireret
af asiatisk kunst.
Niels Reumert har fået følgeskab

af Birthe Sahl, der er kendt for sine
unikke keramiske smykker. Hun fri-
ster udstillingsgæsterne med hals-
kæder og armbånd af porcelænsper-
ler i alkens farver og former med
forskellige teknikker inden for glasu-
rer og brænding.
Der er billed- og smykkekunst i en

mangfoldighed, der nok kan kom-
pensere for det grå januarvejr uden-
for.

På arbejde i Vietnam
Niels Reumert har ikke blot en male-
risk åre. Et ophold i Thailand gav
ham lyst til keramik og porcelæn.
Han købte senere en billet til Viet-
nam, hvor han bestilte en stor lad-
ning vaser, skåle og små tallerkner,
som han fyldte med sit personlige
billedsprog. Det skete i en landsby
uden for hovedstaden Hanoi, hvor
han malede keramik fra morgen til
aften. Med hjemmefra havde han
blot en stak skitser. Det var lige før,
han havde gabt over for meget, men
han fik malet alt - og så skulle lad-
ningen blot hjem til Danmark uden
at gå i stykker.
En del af den står på gulvet i ud-

stillingssalen på Flensborg Bibliotek,
hvor den stærke asiatiske indflydelse
skinner igennem. Interessen for asi-
atisk kunst bærer Niels Reumert med
sig fra barndomshjemmet. Hans far
var forretningsmand, indehaver af
den hæderkronede forretning »Per
Reumert« på Strøget i København,
som solgte smukke og luksuriøse
stoffer - blandt andet fra Østen. En
god ven og etnograf kom meget i
hjemmet og bragte kunst med hjem.
Strøgene på keramikken er nærmest
kalligrafiske.
- En malers personlighed sidder i

den måde, han stryger penslen på.
Jeg kommer længst, når jeg flytter
bevidstheden fra hovedet og ud i
hænderne, ud i de enkelte pensel-
strøg, siger Niels Reumert, da han
tager os med på en runde gennem
sin kunst.

Kropsnære billeder
Den 62-årige maler mener også, at
malerierne skal være kropsnære.
- Alle mennesker har det til fælles,

at fødderne er på jorden, og hovedet
vender opad, siger Niels Reumert
som noget, der lyder så indlysende
logisk, at det næsten ikke burde si-
ges.
Men sætningen får en ekstra be-

tydning, da han griber fat om et af
sine malerier, der lige nøjagtigt er så
bredt, som en almindelig dansk
mand kan favne med armene ud-
strakt.
- Jeg har det sådan, at erfaringen

og det jeg lærer, skal igennem min
krop for at få en tyngde og en rele-
vans, siger Niels Reumert og løfter
lærredet fra gulvet.

En burkha for utro kvinder
Masken er et af de symboler, der går
igen i hans billeder. Godt nok skjuler
masker noget, men de afdækker alli-
gevel også noget om det menneske,
der har valgt den bestemte maske,
mener Niels Reumert.
- Et menneske vælger en bestemt

maske, fordi det gerne vil vise noget
bestemt, som det ellers ikke normalt
viser i sin fremtræden, siger han.
Små billeder med bjørne, der ræk-

ker tunge, er inspireret af motiver på

2000 år gamle etruskiske skåle. Og
de viser Niels Reumert, at der er no-
get, der er evigt - at der er noget, vi
i dag kan smile ad, som mennesker i
oldtiden også har smilet ad. Men der
er hele tiden et skred i, hvordan for-
skellige symboler bliver opfattet til
forskellige tider i forskellige kulturer,
fremhæver Niels Reumert.
- Burkhaen er ikke kun kendt i sin

form i Afghanistan og en række an-
dre muslimske lande. Den fandtes
også blandt borgerfruerne i Peru for
et par hundrede år siden. Men i Syd-
amerika brugte kvinderne den blot
til at skjule deres identiteter, når de
skulle ud på sidespring. Det var jo
den stik modsatte betydning af den
betydning, burkhaen har i Afghani-
stan, siger Niels Reumert.

Smukke halskæder
Mens Niels Reumert er fra Køben-
havn, holder Birthe Sahl til i sit
barndomshjem i Nordjylland. Hun
har i mere end snart 36 år år haft
keramisk værksted og butik i sit
barndomshjem, smedjen i Halvrim-
men, hvor hendes far havde VVS-for-
retning i mange år. Her fascineres og

inspireres hun til stadighed af de ke-
ramiske perlers utallige udtryksmu-
ligheder, som også kommer til udtryk
i fremstilling af en mangfoldighed af
porcelænsknapper.
Hun har en voksende kundekreds

af strikkende kvinder, der altid kan
finde unikke knapper i den helt rigti-
ge farve, men der er også flere og
flere kunder til hendes smukke hals-
kæder med enkeltvis fremstillede
perler i et utal af former og farver.
Ofte med inspiration i historiske bil-
leder, klassisk kunst, og i farver hen-
tet fra naturen, fra havet, klitter,
skov og strand - eller forårets blom-
sterflor. 

- Når en af mine halskæder er
med til fest, smitter det af på efter-
spørgslen. Jeg har også faste kunder,
der kommer igen og igen, eller et par
veninder kan bruge en eftermiddag i
butikken på at prøve smykker. Det
må de hjertens gerne, og jeg sidder
jo alligevel og arbejder herinde bag-
ved imens. Men når jeg sælger en
halskæde, vil jeg helst se den på
kvinden. Den skal være helt rigtig til
hende, og jeg siger det, hvis jeg ikke
mener den passer til hende, fortæller

Birthe sal i et interview med avisen
Nordjyske.

Knapper og keramikperler
I 1970erne startede hun med med at
lave skåle, fade, kander, krus og te-
potter i lange baner, først de grove
og senere de mere spinkle i enkle
former.
- Nu laver jeg under 200 skåle om

året, mest for at holde håndværket
ved lige, og jeg gør det ved to bræn-
dinger årligt. Resten af tiden laver
jeg keramikperler og knapper. Jeg vil
hellere lave 1000 knapper end 10
krus, for det er meget sjovere, og
man kan have arbejdet med sig over
alt på en bakke, siger Birthe Sahl.

Udstilling på Flensborg Bibliotek:
Maleri og keramik af Niels Reu-
mert og kæder af Birthe Sahl. Kan
ses til og med den 15. februar.
Åbent mandag-fredag klokken 9-
18 og lørdage klokken 9-14. Gratis
adgang. Arrangør: Sydslesvigs
Danske Kunstforening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Bevidstheden skal ud af hovedet

Mellem malerierne viser Niels Reumert keramik og porcelæn, som han har bemalet under et længere ophold i Vietnam.

Det er farven, de ekspressive penselstrøg og figurative elementer, som står centralt i Niels Reumerts arbejder.

Birthe Sahl er særlig kendt for sine unikke keramiske smykker, som hun fremstiller og forhandler fra sit kombinerede værksted og butik. Her arbejder hun primært med halskæder og armbånd af por-
celænsperler med en righoldighed af former og farver opnået gennem højt udviklede teknikker for formgivning, glasurer og brænding.
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