
Kviums store format
Anmelder-roser af Horsens-maleren Michael Kviums udstilling på Glyptoteket

Af Sven Grønborg

Den 36-årige Horsens-
maler, Michael Kvium, vi-
ser sit store format på den
udstilling, han i begyndel-
sen af november åbnede på
Ny Carlsberg Glyptoteket i
København.

For det første består udstil-
lingen »Chorós« af billeder i
kæmpe-format, og for det an-
det er det en fantastisk udstil-
ling, som har fået et enigt kor
af kritikere til at lovprise
Kviums store kunstneriske
format.

Kun fem billeder er der på
udstillingen, men hvilke bille-
der:

En serie på fire malerier på
2,75 x 4,00 meter og et endnu
større billede (2,40 x 6,00 m).
Det sidstnævnte er sat sam-
men af ikke færre end 60 små
oliemalerier.

Michael Kvium har arbejdet
på billederne det meste af
1991, og de er lavet specielt til
Glyptotekets udstillingssal.

Allerede inden ferniserin-
gen på udstillingen havde Sta-
tens Museum for Kunst ef-
hvervet de to malerier, »Kor«
og »Tankens Magt«, det tred-
je, »Guds Krigslist«, er købt af
en privat kunstsamler, oply-
ser Kviums kunsthandler,
Franz Pedersen, Horsens.
Prisen er 140.000 kr. pr. stk.

Glyptoteket har selv reser-
veret den gigantiske billed-
mosaik, »Akademi«.

Med undtagelse af det sidst-
nævnte billede er Kvium på
udstillingen vendt tilbage til
figur-maleriet efter i årevis
mest at have gjort det i tarme,
hjernemasse og blævrende
(gen-splejsede) kødklumper.
Men det er billederne ikke ble-
vet hyggeligere af.

De groteske, menneskelig-
nende figurer med deres de-
forme kroppe får først de cho-
kerede beskuere til at gyse og
måbe, inden man lidt efter lidt
begynder at anerkende deres

besynderlige skønhed midt i
alt det rædselsfulde.

Vi har valgt nogle udpluk af
lands-avisernes anmeldelser
af »Chorós«:

Mageløst
Poul E. Tøjner i Weekenda-

visen:
»Michael Kvium er blevet

en fantastisk dygtig maler. Gå

tæt på en bunke tarme og se,
hvordan han lægger en snert
af gul på kanten - peristaltik
eller ej, det giver liv. Og hos
Kvium skal også det døde leve,
det er en pointe.«

»Man kan godt beskylde
Kvium for manér , men han
frikendes foreløbig af, for det
første at det er hans egen, for
det andet at den stadig er for-
holdsvis ny. Det bliver derfor i

enhver forstand spændende,
hvad de kommende år vil brin-
ge fra hans hænder. Som ud-
gangspunkt kunne man godt
ønske ham et bedre end denne
mageløst gode udstilling - de
er nemlig svære at komme vi-
dere fra. Som et foreløbigt en-
demål for vi egoistiske besku-
ere er det derimod vanskeligt
for tiden at forestille sig no-
get, der overgår »Chorós «.«

Mareridts-maler
Peter M. Hornung i Politi-

ken:
»Mareridtsmaleren Michael

Kviums syner har indtaget
Glyptoteket.«

»Men der er også så meget
fantasifuld humor i disse al-
tertavlelignende kæmpebille-
der over tidens mangel på tro,
håb og kærlighed, at vi mere

frydes end skræmmes. Yder-
mere er det teknisk så djævle-
blændt godt gjort, at fascina-
tionen får os til at måbe i kor
med figurerne. Sådan er altså
mennesket i kunsten anno
1991. Har det fortjent den
skæbne? Tidens danske ma-
lerkunst har i hvert fald for-
tjent en Kvium. For han er
stimulerende anderledes end
de fleste.«

Et af Michael Kviums
store (275 x 400 cm)
billeder på Ny Carls-
berg Glyptoteket i Kø-
benhavn, »Naturens
Gave‹‹. Et udsnit af
livskredsløbet a la
Kvium.

En manifestation
Bent Irve i Jyllands-Posten:
»Sandelig en manifestation.

Med bare fem malerier ....
har maleren Michael Kvium
lavet en separat-udstilling i
Glyptotekets Bissen-sal, en af
de stærkeste, der er set der.«

»Der findes en nådesløs og
grum fantasikraft i Kviums
kunst. Det er desværre ikke

en fantasi, der distancerer sig
fra virkeligheden. Man bliver
slået af den smertelige sand-
hed i disse billeder.«

Smuk og dragende
Alex Steen i Ekstra Bladet:
»Udstillingen er grim og

hæslig, men alligevel på en
mystisk måde smuk og dra-
gende. Kvium selv er et af de
mest originale talenter, som
malerkunsten herhjemme har
fostret i mange år.«

Hjernerystelse
Eva Pohl i Berlingske Ti-

dende:
»Grotesk humor og tragik

giver genlyd i Glyptotekets
sal. Det er en stort tænkende
og sansende Kvium, der her
sender gnister gennem mør-
ket. Man går hjem med en lille
hjernerystelse.«

Galgenhumor
Lotte Tauber Lassen i In-

formation:
»Michael Kviums billedalle-

gorier, »Chorós «, på Glyptote-
ket er en foruroligende og bru-
tal oplevelse, der i al sin gro-
teskhed rummer både det af-
skyvækkende og det smukke.»

»Lig koret i den græske tra-
gedie er han kommentator til
livet. Kunstneren viser os,
som Middelalderens religiøse
maler, mennesket som et af-
mægtigt væsen. Men det
skildres med en befriende gal-
genhumor og uden sentimen-
talitet og medynk.«

»De fem store skilderier er
en imponerende og tankevæk-
kende præstation.«

Billederne hænger på Glyp-
toteket til den 12. januar, og
derefter flyttes udstillingen til
Sønderjyllands Kunstmu-
seum i Tønder, hvortil Hor-
sens Folkeblad i øjeblikket ar-
bejder med planer om at ar-
rangere en bus-tur, så Kviums
bys-børn også får lejlighed til
at opleve hans nye mester-
værker.
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