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HELTBORG: Sommerens store 
udstilling på Heltborg Muse-
um hedder ”Jylland i Helt-
borg”. Den ferniseres lørdag 
eftermiddag 16. juni og kan 
ses frem til og med søndag 
26. august. Bag titlen ligger 
det faktum, at det er 25 med-
lemmer af kunstnersam-
menslutningen Jylland, der 
udstiller i samspil med vær-
ker af maleren Jens Sønder-
gaard (1895-1957), både 
fra museets samling og ude-
fra.

Forbindelsen mellem de 
25 og Søndergaard er netop 
- Jylland, fortæller video-
kunstner Sonja Lillebæk 
Christensen, København, 
der oprindelig er fra Ringkø-
bing-egnen, og som har væ-
ret medlem af sammenslut-
ningen i to år og fortsat er en 
af de yngre medlemmer, og-
så i alder:

En slags åbenbaring

- Jeg har jo som vestjyde 
kendt til Jens Søndergaard 
gennem mange år, men for 
10 år siden fik jeg en slags 
åbenbaring, da jeg en som-
mer kørte rundt i landska-
berne i det vestjyske og be-
søgte hans udstillinger. Det 
er især det figurative hos 
ham, der fængsler mig, men 
naturligvis også hans farve-
holdning, fortæller hun, hvis 
videofortælling især skal ses 
i relation til Søndergaards 
havbilleder:

- Det handler om sø-
mandslivet, farerne til søs og 
familien i land, menneskets 
splittelse mellem udlængsel 
og behov for tryghed, siger 
hun, der har taget udgangs-
punkt i sin egen fars historie. 
Videoen er en blanding af to 
fotograferinger, og så har 
hun som voice-over indtalt 
sin fortælling, som man kan 

lytte til med hovedtelefoner, 
mens man ser videoen og ta-
ger et par kig til Sønder-
gaards malerier, Marianne 
Jørgensens skulptur ”Bøl-
gen” eller Jesper Rasmus-
sens foto af en vestkyst-
strand, hvor havet er beskå-
ret væk, ”Nordstrand” fra 
2010.

I alt bruges til denne ud-
stilling syv rum på museet, 
hvert rum med sin særskilte 
farve, som relaterer sig til de 
ophængte Søndergaard-ma-
lerier og med hver sit tema, 

fortæller Marianne Nielsen, 
København, oprindelig fra 
Rude ved Odder, som sam-
men med Sonja Lillebæk 
Christensen og Erland 
Knudssøn Madsen, Hinding, 
har koordineret og kurateret 
udstillingen.

Som eksempel kan næv-
nes, at i et af de mindre rum 
hænger Jens Søndergaards 
”Kirkegængere” fra 1950, 
der måler 118,5 x 129 cm og 
er udlånt fra Morsø Gymna-
sium, i samspil med to male-
rier, nærmest grafiske i 

fremstillingen, af Sys Hinds-
bo og en skulptur af en norsk 
stavkirke - med øjne, som 
var den et menneske - af 
kunstnerduoen Randi & Ka-
trine.

Øvrige kunstnere på ud-
stillingen er Milena Bonifa-
cini, Anders Bonnesen, Je-
sper Fomsgaard, Jette Gejl, 
Mogens Gissel, Marianne 
Hesselbjerg, Sophus Ejler 
Jepsen, Henrik Menné, Han-
ne Nielsen & Birgit Johnsen, 
Tina Maria Nielsen, John Ol-
sen, Poul Skov Sørensen, Ja-

cob Tækker, Eva Öhrling og 
lokale Kurt Tegtmeier, Vang.

Forud for ferniseringen er 
der lørdag et seminar ved 
postdoc Michael Kjær fra Kø-
benhavns Universitet, som 
sammen med et par af kunst-
nerne og publikum samtaler 
om ”identitet ude- og inde-
fra, kunstneridentitet og 
hjemstavn”.

Søndergaards digte

Endnu et arrangement knyt-
ter sig til udstillingen: Ons-
dag aften 15. august tager 

museet udgangspunkt i, at 
Jens Søndergaard også 
skrev digte, som den aften 
sættes i dialog med nutidig 
lyrik af Knud Sørensen, Ny-
købing Mors, Eske K. Mathi-
sen og Erland Knudssøn 
Madsen - altsammen til ak-
kompagnement ved Lars Ni-
elsen, Hanstholm.
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Museum

Jylland møder Jens Søndergaard
UDSTILLING: 25 medlemmer af kunstnersammenslutningen udstiller til sidst i august i samspil med hans værker

Bodil Nielsen og Sonja Lillebæk Christensen, begge København, har sammen med Erland Knudssøn Madsen, Hinding, koordineret og kurateret udstillingen ”Jylland i Helt-
borg”, hvor 25 medlemmer af kunstnersammenslutningen Jylland udstiller værker i dialog med malerier af Jens Søndergaard.

Sonja Lillebæk Christensen har skabt en videofortælling, som spil-
ler op til tre havbilleder af Jens Søndergaard.

Marianne Nielsen mellem to Jens Søndergaard-malerier, som skal i 
dialog med bl.a. det røde slør til højre.

Her ses Sonja Lillebæk Christensen i et rum med bl.a. skulpturen af 
en norsk stavkirke - med øjne - af kunstnerduoen Randi & Katrine.

 » For 10 år siden fik jeg en slags åbenbaring, 
da jeg en sommer kørte rundt i landskaberne i 
det vestjyske og besøgte hans udstillinger.
SONJA LILLEBÆK CHRISTENSEN, videokunstner


