
Den store væg i foyeren på Heltborg Museum kommer til at vise alle de malerier, hvoraf 
de fleste er fra 2013 og 2014. $ID/NormalParagraphStyle:

Med inspiration fra Thy i knap 60 år
Udstilling: Sydthy Kunstforenings påskeudstilling på 
Heltborg Museum viser værker af knap 88-årige Helle 
Thorborg i perioden 1951-2015

HELTBORG: Den lige knap 88-årige grafiker og maler Helle Thorborg 
voksede op i Gentofte og har nu i 23 år boet i et af atelierhusene i 
Gadevangen i Hjortekær. Alligevel har hun gennem knap 60 år hentet 
inspiration i Thy, idet hun i perioden 1959-99 havde sommerhus på 
Krægpøt i Vigsø, og hun kommer stadig til egnen, nu for at besøge sin 
partner, arkitekt Ib Lydholm, Thisted. 

Af Villy Dall og Peter Mørk (foto), villy.dall@nordjyske.dk

Så der er en del motiver fra Thy, herunder farveblyantstegninger med bunkerne på stranden i 
Vigsø, at se på, når Sydthy Kunstforening palmelørdag 19. marts ferniserer sin påskeudstilling 
”Billedet er mit sprog” og viser værker af Helle Thorborg fra perioden 1951-2015. 
Udstillingens titel henviser til hendes bog af samme navn fra 2006, og den kan købes på 
udstillingen, i øvrigt sammen med hendes erindringsbog fra i fjor, ”Det var sådan, det 
begyndte”.

På udstillingen vises flere udtryk, herunder træsnit, tegninger, malerier og collager.

Helle Thorborg er stadig en produktiv kunstner, bl.a. indgår der en del værker på udstillingen 
fra 2014:
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- Jeg sad og malede ude i min have hele den lange sommer, fortalte hun onsdag, da avisen var 
på besøg under ophængningen på Heltborg Museum.

Nogle af værkerne på udstillingen er collager, som hun har lavet med kinesisk papir, hun selv 
bragte med hjem fra en rejse til Kina 1995, og da hun senere selv havde indfarvet noget af 
papiret og smurte lim på for at lægge det lag på lag, opdagede hun efter tørringen, at papiret 
rynkede. Og det blev så til en teknik for hende. Heraf viser hun flere billedcollager, der 
tydeligvis er inspireret af Thy. Midt på ”thykortet” viser hun så:

- Den hvide figur dér i midten er freden. Som I kan se, bliver freden angrebet fra alle sider, og 
spørgsmålet er så, om den kan holde situationen stangen, siger hun.

Helle Thorborg var sammen med egnens øvrige kendte kunstnernavne med på 
Thistedudstillingen fra 1976 og en halv snes år frem, og 1993 lavede hun som collage plakaten 
til det første teutonerspil i Snedsted.

Om hendes samlede værk skrev Ulla Grut i den seneste udgave af Weilbachs 
Kunstnerleksikon: ”Det er i første række de grafiske arbejder, i hvilke virkeligheden er for

løst med frihed og poesi, der har placeret Thorborg i dansk kunst.” Bedøm det selv. Sydthy 
Kunstforening viser et bredt og repræsentativt udvalg af et langt kunstnerlivs produktion - med 
særlig hensyn til den lokale inspiration.

Billedet er mit sprog

16. marts-8. maj på Heltborg Museum
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