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Kunst og sommer i Skagen
Vores anmelder har været rundt i Skagen, hvor kunsten - som altid blomstrer overalt

kunst
Skagens Museum: Samling/samtid
# # # # ¤¤
Drachmanns Hus: Udstilling
# # # # ¤¤
Anna og Michael Anchers Hus: Udstilling
# # # # # ¤
Kappelborg: Contemporary Japanese Crafts
# # # # ¤¤
Drachmanns hus er sat i stand, siden at jeg var her sidst. Der har været museum her
siden 1911. Huset emmer stadig af et liv, der var engang. Man mødes af billeder, af
tegninger af Drachmann, hans ting og en ring som Willumsen engang har tegnet til Holger
Drachmann.
Ringen er tøjret fast til et skrivebord og fremtræder storladent og monumentalt. Den
fylder meget i sin løsslupne maskulinitet. Mand, kvinde, symbolisme og kraftige og
imposante bogstaver.
Videre til Kappelborg hvor man kan se en udstilling med nutidigt japansk keramik.
Udstillingen fremtræder som et katalog over keramiske diskussioner.
Sikke dog et bagkatalog man som Japansk keramiker må bære rundt på: brugskunst og
keramik der omgiver os overalt. I alle de hverdagsting, vi lever i.

Ikke særlig japansk
Set på denne baggrund fremtræder udstillingen ikke særligt japansk. Det er underligt og
uengagerende. Her møder man ikke de store forsøg på at sprænge traditionen i
småstykker, og sætte stumperne sammen på nye måder. Jeg søgte forgæves efter

eksperimenter, der sætter japansk tradition i forhold til opdateret kunstneriske diskussion
og den virkelighed, som vi alle lever i dag. Altså som det ses hos tilsvarende kvindelige
japanske billedkunstnere som Kusama og Yoko Ono. Eller som det ses i den kinesiske,
keramiske kultur for eksempel hos Ai Weiwei.
I Kappelborgs gård møder jeg en pipfugl, der allerede stod i gården, da Kappelborg var
skole. Det er en god oplevelse at gense den. I skoletiden måtte vi ikke kravle på den, så
det gjorde vi.
Stenen er slidt blank af de mange børn, og det gør den kun smukkere. Kunstneren bag er
Erik Heide. Her er en billedkunstner, der kan sin fugl, i modsætning til de endeløse
rækker af bevidstløse pipfugle, man ser overalt.

Skagens Museum
Så er vi fremme ved Skagens Museum, der genåbnede i udvidet udgave for få uger siden.
Det er udstillingen ”Samling/samtid”, der lokker lige her. Fra samlingen ses blandt andet
Anchers ”Den druknede” og der er storpiskede havbilleder af Tuxen, Locher og hvor især
et stormpisket maleri af Drachmann falder i øjnene.
På baggrund af den teknologiske udvikling, der på alle måder har ændret vores
virkelighed på andre måder siden museets åbning for godt 100 år siden, er det
bemærkelsesværdigt, at man har begrænset sig til mediet maleri. At betragte begrebet
samtidskunst til alene at være maleri er en udfordring. Men det går forbavsende godt.
Udstillingen er opdelt i sektioner med en række forskellige temaer, og i den bedste sal
ses portrætterne fra Brøndums spisesal pillet ud af deres sammenhæng og hængt op i
rækker som en blok. Her kan man se og sammenligne de enkelte portrætter tæt på,

Selvmordsopgave
På den modstående væg ses Peter Carlsen med seks portrætter af kunstnervenner. At
gøre dette på Skagensmalernes hjemmebane ligner en selvmordsopgave. Også fordi de 51
portrætter fra Brøndums spisestue aldrig har stået stærke som enkeltværker end de gør
her i gruppen. I den kontekst er det bemærkelsesværdigt, at Peter Carlsen overlever. Det
gør han blandt andet i portrætterne af Claus Carstensen og Kristian Dahlgaard. Det er
stærke ting.
Andre af udstillingens topnumre er Eske Kaths maleri, der emmer af farve, energi og
bevægelse. Peter Martensen skaber et dramatisk rum med mængder af forskere, der
jagter deres hvide papir. Johan Kørner der lever i det store format og Mamma Anderson
behersker noget, der paradoksalt nok kan ses som en Art Brutæstetik.

På naturcentret
På Skagen Odde Naturcenter bygges der videre på samme koncept som museets
udstilling. I en udstilling ”Dejavu” møder man en række af de samtidskunstnerne , der
også ses på museet. Og fælles for alle værker er en dialog med begreber fra Skagen
kunsten.
Her mødes man også af et par fine malerier af Eske Kath. Der ses rækker af Trine
Søndergaards fotografier som udtryk for, at man trods alt supplerer op med andre medier
såsom foto, grafik, skulptur og keramiske opstillinger.
Hvor Peter Carlsens ophængning på museet er renset for ironi, maler han sig i denne
ophængning ud i en række rollespil, hvor Carlsen sætter sig selv ind i en række klassiske
motiver fra kunsthistorien. Ligesom han i en række skulpturer udfolder en total og
diabolsk humor.
Søren Bencke viser farvetræsnit og Mona Ekens viser en stor installation i keramik, der
billedgør frokostbegrebet.

Anchers hus
Endelig er der Anna og Michael Anchers hus. Her er keramiske arbejder af Bindesbøll og i
en frise under loftet ses stærke keramiske arbejder af Theodor Philipsen. Huset er nu
kommet ind under Skagens Museum, men har stadig karakter af at være et forladt
Torneroseslot.
Bag en dør genfinder jeg Tuxens billede af ” Solen der står op over Skagen på Anna og
Michael Anchers sølvbryllupsdag ”. Jeg holder meget af det billede, fordi Tuxens
cirkusartistagtige hurtigmaleri her kommer til sin fulde ret.
I haven mellem Anchers hus og Saxilds gård står Astrid Noachs portræt af Anna Ancher.
Kvinden står stolt, stærk og i ro, og det er et nøgleværk i dansk skulptur. Hun befinder sig
godt her som uddeponeret fra museet, lige som da hun førhen stod i museets have.

Saxilds Gård
I Saxilds Gård, der er et anneks til museet, ses en ophængning af meget fine, malede
notater af Anna Ancher.
Og god er hun!

Disse rækker af lærredslapper med farve må være udtryk for, at der findes mængder af
den slags efterladt i familiens Anchers bo. Det er værker, der ikke før har været
tilgængeligt og offentligt set. Anna Ancher var aktiv i flere end 50 år og arbejdede hele
tiden.
I Udstillingen mødes man af lette og henkastede studier af lys, der dog skæmmes af en
spektakulær lyssætning. I det ene rum vælter det ned med elektrisk lys, som Anna Ancher
 af indlysende og gode grunde  ikke brugte.
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