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VELKOMMEN
Europa-Parlamentets kunstsamling omfatter
mere end 500 malerier, skulpturer og andre
moderne kunstværker fra Den Europæiske Unions
medlemslande samt nogle værker fra lande uden
for EU.
Samlingen blev grundlagt i 1980 af den daværende formand Simone Veil
med det formål at fremme kunst og mangfoldighed. Den oprindelige
plan var at samle kunstværker fra de 10 lande, der var repræsenteret i
Europa-Parlamentet. Den skulle prioritere unge kunstnere, som allerede
havde opnået et vist niveau af anerkendelse og prestige. EuropaParlamentet har siden erhvervet sin samling gennem køb og donationer.
Den er blevet til en af de mest omfattende og spændende moderne
kunstsamlinger i løbet af de seneste 30 år.
Samlingen fokuserer på moderne kunst. Dette er ikke en kunstnerisk stil,
men refererer til kunst, der er blevet skabt i vores levetid. Pr. definition
udvikler moderne kunst sig og udfordrer definitionerne af god kunst
og folkelig kunst. I de seneste år har moderne kunst tilføjet elementer,
der er ironiske, eksperimentelle, kommercielle og konceptuelle. Nye
materialer, medier, aktiviteter, koncepter og elementer af kitsch har
også udvidet definitionen af begrebet.
Samlingen er udstillet i offentlige rum og fælles rum i EuropaParlamentets bygninger i Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg og EuropaParlamentets forbindelseskontorer rundt om i Europa.
Kunstsamlingen afspejler nogle af Europa-Parlamentets kerneværdier
om at fremme kultur, interkulturel dialog og respekt for kulturel
mangfoldighed. Samlingens mange stilarter, tidsperioder, kunstnere
og lande fremhæver Den Europæiske Unions kulturelle rigdom og
mangfoldighed. Resultatet afspejler klart Den Europæiske Unions motto
»Forenet i mangfoldighed — i kunsten som i livet«.
Udstillingen i plenarsalen præsenteres kunstværker fra nuværende og
tidligere EU-lande. Kunstværkerne er arrangeret tematisk, så det er let
at få øje på og sammenligne Den Europæiske Unions kulturelle rigdom.
Vi håber, du vil nyde udstillingen. Hvis du har yderligere spørgsmål, er
du velkommen til at kontakte os på art@ep.europa.eu
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UDSTILLINGEN
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Olivier STREBELLE

Confluences (Sammenløb)
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Imi KNOEBEL

Canapé Blau (Blå sofa)

3

Peter DOIG

Stealth House (Det skjulte hus)

4

ONA B.

Kein Raum (Ingen plads)

5

Michael CRAIG-MARTIN

Dark Green Painting (Mørkegrønt maleri)

6

Vilmantas MARCINKEVIČIUS Pavargęs žmogus (Træt mand)

7

Viorel MARGINEAN

Peisaj ritmat (Rytmisk landskab)

8

Erik ŠILLE

Pomaly ničím tvoj domov
(Langsomt ødelægger jeg dit hjem),

9

Chata u jezera I

Chata u jezera I (Hus ved sø I))

10

Lucien WERCOLLIER

La transpercée (Den gennemhullede)

11

Włodzimierz PAWLAK

Rękawica ochronna (Beskyttelseshandske)

12

Ger SWEENEY

Into the wind (Grebet af vinden)

13

Vítor POMAR

Sem título (Uden titel)

14

Brigitte KOWANZ

Leuchten Leuchten (Glød, glød)

15

Rea AFANDITOU

Eίμαι εδώ (Her er jeg)

16

Arjan PREGL

Narava (Natur)

17

Marlene DUMAS

Bid voor mij (Bed for mig)

18

Madeleine GERA

Ritratt ta ‘Alexi b’tazza
(Portræt af Alexis med et glas)

19

Valerio ADAMI

Personaggio (Personlighed)

20

Andrey DANIEL

Бреговете на Европа или Марко Поло и Еразъм
(Europas kyster eller Marco Polo møder Erasmus)

21

Maria BLOMBÄRG

Hjälte (Helt)

22

Yannis GAITIS

Η παρέλαση (Paraden)

23

Boris BUĆAN

Diptih: 1. Smrznuta ptica; 2. Tržnica i golubovi)
(Diptykon: 1. Frosne fugle; 2. Marked og duer)

24

Jörg IMMENDORFF

Wähle! (Stem!)

25

Margrethe AGGER

To gæs

26

Péter SZARKA

Titos társaság (Hemmeligt selskab)

27

Eeva-Liisa ISOMAA

Maailman synty (Verdens fødsel)

28

Dominique SOSOLIC

La mémoire du temps
(Minder fra forgangne tider)

29

Vineta KAULAČA

Redzes atmiņa (Visuel hukommelse)

30

Jaan ELKEN

Knock, knock knocking on Heaven’s Door
(Bank, bank, banker på himlens port)

31

Antoni CLAVÉ

New York II
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MIDTERTRAPPE
OG BALKON
Moderne kunst spænder over mange
former, stilarter og størrelser.

1

Olivier STREBELLE
(1927-2017)
Confluences
(Sammenløb)
1992
Poleret rustfrit stål
12 x 7 m
Belgien

»Da jeg så trappen, forestillede jeg mig en i midten.«
Olivier Strebelles stil er kendetegnet af store skulpturer
i monumentalt format. Den kreative proces og hans valg
af materialer var det, der hovedsageligt definerede hans
værkers endelige form. Han skabte ofte skulpturer inden
for rammerne af specifik arkitektur eller byrum. Med deres
lineære og slanke udformning leger hans skulpturer med
øjets bevægelser, når det observerer kunstværket.

2

Imi KNOEBEL
(født 1940)
Canapé Blau
(Blå sofa)
1989
Olie på træ
140 x 220 cm
Tyskland

»Yves Klein har malet sit lærred blåt, Lucio Fontana har skåret
flænger i sit. Hvad der tilbage? Hvis du ønsker at gøre noget,
holde dig i live, må du finde på noget, der er mindst lige så
radikalt.«
Knoebel er kendt for sine minimalistiske, abstrakte
malerier og skulpturer. »Messerschnitt« eller »knivsnit« er
en tilbagevendende teknik, som han anvender sammen
med sin regelmæssige brug af primærfarverne rød, gul
og blå. Imi Knoebel har siden 1975 arbejdet på en række
værker kaldet »Mennigebilder«, der er opkaldt efter den
lysende orangerøde rustbeskyttelse, der anvendes på
stålkonstruktioner. Mellem 1987 og 1991 skabte Knoebel
serien »Canapé« med forskellige primærfarver: rød, gul og
blå. I tråd med samtidens industrielle udvikling begyndte
han at anvende en rustbeskyttelse, som normalt bruges til
stålkonstruktioner, hvilket inspirerede ham til en hel serie af
værker: »Mennigebilder«. Lignende industrimaterialer blev
anvendt i Capanes-serien (1987-1991), som Canapé Blau er
et godt eksempel på.

3

Peter DOIG
(født 1959)

»Jeg har altid ønsket at lave malerier, der fortæller
historier og antyder ting.«

Stealth House
(Det skjulte hus)

Peter Doigs værker er inspireret af fotos eller film,
men aldrig baseret på virkelighedens liv eller
erfaringer. Hans billeder er genkendelige og er ofte
forbundet med personlige minder. Hans malerier
er tidløse stillbilleder af den virkelige verden
omsat til en fantastisk, fjern og forvirrende verden
af refleksioner.

1992
Olie på træ
199 x 250 cm
Det Forenede Kongerige
© SABAM Belgium 2018

4

ONA B.
(født 1957)
Kein Raum
(Ingen plads)
1997
Olie på træ
200 x 180 cm
Østrig

»Farven rød gav mig sådan en god følelse... en følelse
af at være hjemme i mit maleri. Det er kraft, energi og
glæde. Som solen og blodet... men på en positiv måde.
Jeg har aldrig følt mig aggressiv med denne farve.«
Den centrale rolle, som farven rød spiller i ONA
B.’s arbejde, leder tanken hen på kvindelighed og
sensualitet. For hende har den røde farve udelukkende
positive associationer med motivation, styrke, glæde
og velvære. Hendes arbejde spænder over en variation
af kunstarter, herunder malerier, installationer,
performance, fotografi og musik.
ONA B. interesserer sig for transcendens såsom
metakommunikation, meditation, drømme og zen,
men tackler samtidig samfundspolitiske spørgsmål.
Frygten for det ukendte og en længsel efter
uendelighed er hendes drivkraft.

5

Michael
CRAIG-MARTIN
(født 1941)
Dark Green Painting
(Mørkegrønt maleri)
1991
Acryl og grunder på lærred
213,5 x 213,5 cm
Det Forenede Kongerige
© SABAM Belgium 2018

»Vi leder ofte efter det specielle i specielle genstande
eller specielle begivenheder, men rent faktisk ville vi,
hvis vi forstod kvaliteten ved de almindelige ting, være
nærmere på livets substans.«
I løbet af 1990’erne skiftede Michael Craig-Martins’
fokus klart over til malerier med dristigt skitserede
motiver og spillevende farvesammensætninger.
Kunstneren skaber situationer, hvor de fordomme,
som beskueren kan have over for det abstrakte eller
figurative, konstant transformeres eller vendes på
hovedet. I 1991 fremstillede han en række malerier
baseret på rudemønstre, som f.eks. Mørkegrønt
maleri, hvor man kan tale om rudemønster, både med
hensyn til figur, baggrund og dybde.

6

Vilmantas
MARCINKEVIČIUS
(født 1969)
Pavargęs žmogus
(Træt mand)

1998
Akryl og olie på lærred
174 x 209 cm
Litauen

»Brugen af stærke farver og somme tider kontrastfarver i
mine malerier stammer hovedsagelig fra en refleksion over
nutidens verden. Jeg gør brug af en særlig og utraditionel
farveharmoni – farver, der vover at tale et klart og tydeligt
sprog.«
Vilmantas Marcinkevicius er en af de mest fremtrædende
figurer inden for moderne ekspressionisme i Litauen. Han
undersøger selvet gennem alle nutidens veje til identitet
og identifikation. Den menneskelige figur – fremstillet
på en intuitiv og utvungen måde – står centralt i hans
produktion. Gennem dette velkendte motiv rejser
kunstneren ofte ubehagelige spørgsmål om fortiden og
nutiden, individet og det samfund, han (ikke) passer ind i,
eller politiske og økonomiske perspektiver, og hvordan de
påvirker den enkeltes historie.

7

Viorel MARGINEAN
(født 1933)

».. hele tiden har jeg set tingene ovenfra, brede og
vidtrækkende.«

Peisaj ritmat
(Rytmisk landskab)

Marginean observerer nøje naturen og dens
forandringer og væver fragmenterne heraf sammen
til store værker. Han omdanner landskaber til
stiliserede og dynamiske arrangementer og skaber
sine egne imaginære visioner. Hans værker har rod i
hans barndoms hjemegn i Transsylvanien.

2002
Akryl på lærred
200 x 350 cm
Rumænien

8

Erik ŠILLE (født 1978)
Pomaly ničím tvoj domov
(Langsomt ødelægger
jeg dit hjem)
2008

Olie på træ
220 x 180 cm
Slovakiet

»Kan vi hjernevaske vores hoveder, så de
bliver rene?«
Erik Šille anvender billeder fra elektroniske medier
eller »forbrugerkulturen« til sin paradoksale
historiefortælling. I en konstrueret surrealistisk
eller endda utopisk verden konfronteres vi med
realistiske menneskelige problemer, som vi står
ansigt til ansigt med. Her sætter han det søde
ved disse sjove, legetøjslignende væsner over
for det brutale og rå ved scenen. Med næsten
barnlig naivitet viser han en ond, destruktiv og,
som titlen antyder, beregnende handling i form af
nedbrænding af et hjem.

9

Petr MALINA
(født 1976)
Chata u jezera I
(Hus ved sø I)
2005
Olie på træ
45 x 60 cm
Tjekkiet

»En langvarig fordybelse i emnet.«
Petr Malina indgyder sine kunstværker en følelse af
idealisme, der manifesterer sig både i hans temaer
og æstetik. Således formidler hans malerier en
aura af fredfyldt enkelhed, som på forbavsende vis
forudså — og nu afspejler — vores idealiserede
dokumentation af dagligdagen via sociale medier.
Hans trivielle, men uudsletteligt grafiske og
polerede malerier fungerer som en rejsedagbog
over en fuldstændig begivenhedsløshed, det
teatralske hverdagsliv, den koreografererede
tilfældighed. Malinas kunst er både tidsspecifik og
tidløs og gør opmærksom på en idyllisk rutine, som
vi kan relatere til.

ABSTRAKT
KUNST OVER FOR
FIGURATIV KUNST
Kontrasten i det kunstneriske udtryk, som
enten er radikalt reduceret til væsentlige
elementer eller er repræsenteret ved
symboler og genkendelige genstande, kan
vise mangfoldigheden ved moderne kunst.

10

Lucien WERCOLLIER
(1908 - 2002)

»Rene mængder og en helt tydelig orden havde den
største betydning for mig.«

La transpercée
(Den gennemborede)

Lucien Wercollier var oprindeligt inspireret af
Mallol, Brancusi og Arp, men med tiden antog hans
skulpturer et abstrakt formsprog, der satte fokus
på de rent skulpturelle elementer. Sten, alabast,
marmor, glas, men hovedsageligt bronze, blev
de medier, han anvendte til at finde stiliserede,
organiske former med et diskret samspil mellem lys
og skygge. Hans forsigtigt polerede værker opnår
en dyb harmoni med en tydelig svaghed for kurver
frem for rette linjer.

1959
Patineret bronze
64 x 50 x 45 cm
Luxembourg
© SABAM Belgium 2018

11

Włodzimierz PAWLAK
(født 1957)
Rękawica ochronna
(Beskyttelseshandsker)

1987
Olie på træ
130 x 150 cm
Polen

»Trin for trin bevæger jeg mig væk fra det
traditionelle begreb maleri. Jeg er ikke interesseret
i udsmykning, jeg maler beskedent og så enkelt
som muligt.«
Som medlem af kunstgruppen »Gruppa« var
Włodzimierz Pawlak en del af 1980’ernes
uafhængige kunstbevægelse. Han er maler,
performancekunstner, poet og underviser, og hans
kunst er altid baseret på teoretiske overvejelser.
Hans værker kan være symbolske transformationer
eller konkrete metaforer, der afspejler og er en
kommentar til den sociale og politiske situation
under en militær undtagelsestilstand og til
nutidige problemstillinger. Humor og ironi er en del
af hans visuelle udtryk.

12

Ger SWEENEY
(født 1959)
Into the wind
(Grebet af vinden)
1994
Akryl på lærred
153 x 138 cm
Irland

»Disse kerneelementer af lineære rytmer, farver, gestusser
og hændelser og en overordnet fornemmelse af bevægelse
bliver syntetiseret, mens jeg nærmer mig overfladen for, hvad
det er — et fladt eller lavt felt af visuel aktivitet — hvor jeg
anvender strategier for farve og komposition.«
Ger Sweeneys forhold til landskabet har udviklet sig gennem
intime følelser og erindring. Da overgangen fra fotorealisme
til abstrakt ekspressionisme var fuldført, begyndte Sweeney
at arbejde udelukkende ud fra hukommelsen, ud fra en
bearbejdet følelse eller et indtryk, der blev omsat til abstrakt
form. Det er vanskeligt præcist at identificere, hvad »Grebet
af Vinden« refererer til, men det er også underordnet.
Kompositionen, der hovedsagelig er dikteret af de luftige
penselstrøg, skaber en forvredet følelse af rumlighed.
Det er, som om de afbildede elementers fysiske integritet
var så ustabil, at maleren kun kunne indfange et sløret
øjebliksbillede af en kemisk opløsningstilstand. Det minder i
sidste ende om den måde, hvorpå han bruger hukommelsen
til at fremstille intime og forunderlige malerier.

13

Vítor POMAR
(født 1949)

»På et tidspunkt er der ikke andet at lave, ingen steder at gå
hen, og så kan jeg godt lide at lave noget, så jeg maler.«

Sem título
(Uden titel)

Vítor Pomars tidlige værker er domineret af en sort og hvid
palet, før han begyndte at anvende farver. Han er inspireret
af zenbuddhismen og følger sin ekspressionistiske abstrakte
stil, idet han er af den overbevisning, at den kreative proces
er dybt rodfæstet i den menneskelige psyke. Han kombinerer
spiritualitet med eksperimentalisme og kombinerer flere
forskellige kunstneriske teknikker såsom maling, tegning,
video, film, fotografering og skulpturer.

1983
Akryl på lærred
193 x 195 cm
Portugal
© SABAM Belgium 2018

17

Marlene DUMAS
(født 1953)
Bid voor mij
(Bed for mig)
2004
Vandfarve på papir
(6 ark)
130 x 73 cm
Nederlandene

»Moderne kunst er i sagens natur en ikke-traditionel
aktivitet. Eller rettere, den stræber efter at udvide vores
opfattelse af det traditionelle og normale. Kunsten er
der til at hjælpe os til at se mere og ikke mindre.«
Marlene Dumas’ figurative værk er inspireret af
fotografier, udklip fra aviser og blade samt personlige
minder. Hendes særlige teknik med at anvende olie
på lærred eller blæk og vandfarve på papir tilfører
hendes karakteristiske udvaskede figurer fortrukne
og fordrejede ansigtstræk. Et tilbagevendende tema
i hendes kunst er race, erotik og pornografi, vold og
ømhed, skyld og uskyld. Hendes psykologisk ladede
billeder viser en foruroligende intimitet og skaber
en intens spænding og konfronterer beskueren med
vedkommendes egne fordomme og frygt. Marlene
Dumas er én af de mest anerkendte kunstnere i vor
tid, og hendes værker er med al deres kompleksitet
fulde af liv.

LYS I KUNST
Den teknologiske udvikling giver moderne
kunst mulighed for at lege med lys på
forskellige måder: med et gennemsigtigt
materiale, skinnende farver eller som en
lyskilde i sig selv.

14

Brigitte KOWANZ
(født 1957)
Leuchten Leuchten
(Glød, glød)
1997
Akryl, stål, træ og
fluorescerende lys
120 x 180 x 19 cm
Østrig

»Lys er det, du ser.«
Kowanz’ værker manifesterer sig i form af
konstruerede rum og rumlige interaktioner. Hun
strukturerer nøje sine genstande og installationer
på en sådan måde, at det indre og det ydre synes at
gennemsyre hinanden. Lys, sprog og spejle flettes
sammen, og den grænseløse måde, vi opfatter dem
på, er poetisk ladet og skaber nye perspektiver.
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Rea AFANDITOU
(født 1960)
Eίμαι εδώ
(Her er jeg)
2005
Akryl på plexiglas
100 x 86 x 9 cm
Cypern

Dette maleri blev fremstillet til udstillingen »I am
here«, der blev holdt på Galleri Argo i Nicosia
i 2005.
Den cypriotiske kunstner Rea Afanditous værk Her
er jeg er en skildring af, hvad der kan fortolkes som
de dominerende sanseindtryk af kunstnerens ø. De
varme farver og sten forekommer at stå i kontrast
til omgivelsernes forfriskende grønne farve, der
ofte fungerer som et velkomment tilflugtssted.
Dette maleri fungerer som et opmærksomt
postkort eller en slags sammendrag.
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Arjan PREGL
(født 1973)
Narava
(Natur)
2004
Olie på træ
131 x 111 cm
Slovenien
© SABAM Belgium 2018

»Jeg er mest tilfreds, når mit arbejde kombinerer
tre centrale elementer på samme tid: forbindelse til
kunsthistorie, humor og politisk engagement.«
Hovedsageligt i tematiske cyklusser funderer
Arjan Pregl over sin rolle i samfundet: Han
reflekterer kritisk over sine omgivelser og sætter
dem ind i en kontekst, som han filtrerer ind i sit
kunstneriske arbejde. Han refererer til historiske
malestilarter og forsøger at finde en humoristisk
tilgang. I dette maleri bliver realistiske elementer
til stiliserede naturfænomener, der reduceres
til deres basale formelle udtryk ved hjælp af
computerprogrammer.

PORTRÆTTER
Forskellige historier om mennesker
og roller i samfundet fortælles
gennem portrætter: individ, helt eller
anonym figur?

18

Madeleine GERA
(født 1960)

»At blive kunstner er en helt anden sag og langt mere
uhåndgribeligt end at lære at male akademisk.«

Ritratt ta ‘Alexi b’tazza
(Portræt af Alexis med
et glas)

Dette portræt udtrykker kunstnerens dybe
interesse for de gamle mestres skole. Hun
viderefører tydeligt en portrætstil i den
naturalistiske tradition inspireret af hendes studier
i Firenze. Det er muligvis ikke nyskabende, men
hun fremhæver elementer, der er i fare for at kunne
gå tabt inden for moderne kunst: at observere de
små detaljer såvel som at mestre maleteknikkerne.

2001
Olie på træ
89 x 79 cm
Malta
© SABAM Belgium 2018

19

Valerio ADAMI
(født 1935)
Personaggio
(Personlighed)
1983
Akryl på træ
74,5 x 56,5 cm
Italien

»Når man tegner naturen, forandres ting, »figuren«,
den genstand man tegner, og vores opfattelse bliver
motivet. Det er måske det, der skaber begejstring
ved KUNST.«
Valerio Adami forbindes med den italienske
popkunstbevægelse. Hans værker er
fragmenterede, fyldt med lyse, ikke-naturtro farver,
flader uden perspektiv, kantet med sorte konturer,
der inkorporerer en fjern verden, som ligner
reklamebilleder. Dette stiliserede og symbolske
billede er et udtryk for hans interesse i politik og
udforsker vores moderne vestlige samfund.

20

Andrey DANIEL
(født 1952)

»Vi er tidens kronikører, og hvis vi ikke kan ændre
tingene, kan vi i det mindste se dem, som de er.«

Бреговете на Европа или
Марко Поло и Еразъм

Andrey Daniel har haft en langvarig interesse
i Erasmus og begrebet humanisme, der
begge er tilbagevendende temaer i hans
malerier. »... min virkelighed er fuld af
vidner, gerningsmænd, anklagere og tiltalte
og hovedsageligt »nærtstående personer«.
Endvidere giver det at male med sin ophobning
af sandheder, halve sandheder, løgne, fiktioner,
groteskheder og forherligelser rigeligt med
dokumentationsmateriale.«

(Europas kyster eller Marco
Polo møder Erasmus)
2004
Olie på træ
140 x 140 cm
Bulgarien
© SABAM Belgium 2018
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Maria BLOMBÄRG
(født 1945)

»Når jeg arbejder med stof, er farverne allerede givet.
Man kan sige, at jeg maler med tekstiler.«

Hjälte (Helt)

Maria Blombärg anvender små udskårne stykker
af brugte tekstiler på lærreder, der er tegnet på på
forhånd, som små pixels, der tilsammen danner et
helt billede. Denne teknik begrænser automatisk
det visuelle udtryk og skaber en mere abstrakt og
naiv enkel stil, der minder om impressionisternes
penselstrøg. Det er beskuerens øje, der blander de
fragmenterede tekstiler til mønstre og former fra
en vis afstand.

1998
Collage med tekstiler
og nåle
108 x 77 cm
Sverige
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Yannis GAITIS
(1923 - 1984)
Η παρέλαση
(Paraden)
1983
Olie på træ (reliefmaleri)
160 x 115 cm
Grækenland

»Anthropakias«, disse menneskelignende og ens
udseende figurer med tomme ansigter er Yannis
Gaitis’ kendetegn. Han var en af de tidligste
moderne efterkrigsmalere i Grækenland med
surrealistisk, kubistisk og abstrakt baggrund.
Mylderet af identiske små mænd dominerede
senere hans malerier i forskellige udgaver. De er
hans kommentarer til det ensartede, isolerede
og sterile masseproducerede moderne byliv. Med
deres manglende individualitet er de blot en del
af en menneskemængde, der danner et visuelt
mønster, der gentager sig i det store billede.

FUGLE
Fugle associeres ofte med frihed,
som Europa-Parlamentet betragter
som en af Den Europæiske Unions
grundlæggende værdier.
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Boris BUĆAN
(født 1947)

»Hele mit liv har jeg forsøgt at skabe noget nyt og
godt. Du må fortælle mig, om det er vigtigt.«

Diptih: 1. Smrznuta ptica;
2. Tržnica i golubovi
(Diptykon: 1. Frosne fugle
2. Markedsplads og duer)

Bućan blev kendt for sit varemærke: plakatdesign.
Hans store »plakatmalerier« med en dominerende
kunstnerisk karakter fanger publikums
opmærksomhed og tilfører nye koncepter til
grafisk design. Han skaber billedkunst til bymiljøer,
hvori han behandler massekultur, hverdagsliv og
historiske kunststilarter. I 1990’erne begyndte
han at male, men bevarede sin kendetegnende
grafiske designstil.

2013
Akryl på lærred
Hver 140 x 140 cm
Kroatien
© SABAM Belgium 2018
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Jörg IMMENDORFF
(1945 -2007)

»Hvorvidt kunstneren kan opfylde en social funktion
eller ej, er et spørgsmål, der stadig er ubesvaret.«

Wähle!
(Stem!)

Immendorfs værker er karakteriseret ved hans
samfundspolitiske kritik, der ofte er forbundet
med selvbiografiske refleksioner. I serien Cafe
Deutschland fra 1970’erne udforskede han
det delte Tyskland. Han samarbejdede med
den østtyske abstrakte maler A.R. Penck.
Immendorff var medlem af »Neue Wilde«, en tysk
nyekspressionistisk bevægelse. Hans figurative stil
er ofte fyldt med symbolisme såvel som ironi.

1979
Gouache på papir
28 x 20,5 cm
Tyskland
© SABAM Belgium 2018
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Margrethe AGGER
(født 1943)

»Vævere har andre muligheder end malere. Vi maler
med vores garn.«

To gæs

Margrethe Agger finder sine motiver i naturen.
Hun tegner elementer som himlen, havet, dyr,
planter og sten og laver dem derefter til gobeliner.
Hendes klare farver viser enten den konkrete
genstand eller anvendes som fantasifulde
kunstneriske idiomer. Hendes værker er inspireret
af Mexico og mange af de nordiske lande, inklusive
hendes eget lokalområde.

1983
Gobelin
87 x 68 cm
Danmark

GRAFIK
Forskellige materialer og processer kan
bruges og anvendes til grafik, f.eks.
ætsning, litografi, trægravering og
serigrafi. Digitaliseringen har tilført
nye elementer.
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Péter SZARKA
(født 1964)
Titkos társaság
(Hemmeligt selskab)
udgave 2/3
2007
Durst Lambda print
100 x 150 cm
Ungarn

Oprindeligt var Peter Szarka kunstmalerstuderende
og medlem af den progressive moderne
kunstgruppe Újlak på kunstscenen i Ungarn
efter regimets fald, men derefter gik han over til
digitale billeder. Ved hjælp af 3D-designsoftware
manipulerer han fotografier digitalt og skaber
derved drømmelignende figurative virtuelle
visioner, samtidig med at maleraspektet bevares.
Durst Lambda-printteknologien skaber lysende
klare og detaljerede print. Ved hjælp af disse
nye tekniske udviklinger sætter hans værker
spørgsmålstegn ved de teknologiske fremskridt for
vores visuelle kultur.
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Eeva-Liisa ISOMAA
(født 1953)

»Jeg vil blande tidslinjer, bryde kausaliteten og skabe
et imaginært rum.«

Maailman synty
(Verdens fødsel)

Landskaber har altid været grundlaget for Isomaas
værker, men hun går ud over virkeligheden og
forsøger at fange den indre sindstilstand i sine
billeder. Hun skaber et imaginært rum med en
sløret kvalitet, som beskueren kan fortolke som
enten fred eller fare. Hun graverer ofte på polymer,
og hendes værker trykkes primært på lærred, som
hun fremstiller selv.

udgave 7/30
1998
Polymergravering på tryk
97 x 140 cm
Finland
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Dominique SOSOLIC
(født 1950)

»En lille gravering kan tage dig med på en
smuk rejse«.

La mémoire du temps
(Minder fra forgangne tider)

Dominique Sosolic er en passioneret gravør, der
primært bruger kobber, som er det materiale, der
anvendes af historiske kunstnere såsom Dürer.
Kobber giver mulighed for en stil med præcision
og nøjagtighed, hvor man med fine linjer fokuserer
på små detaljer. Ud over surrealistiske elementer
og poetiske illustrationer er hans værker figurative,
ofte mystiske værker, der får tiden til at gå
langsomt — i modsætning til vor tids samfund.

1981
Gravering
70 x 60 cm
Frankrig

BYRUM
De rum, som menneskeheden har skabt,
er steder med levende sameksistens.
Kunstværker kan byde på forskellige
øjebliksbilleder af byens liv.
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Vineta KAULAČA
(født 1971)
Redzes atmiņa
(Visuel hukommelse)
2004
Olie på træ
Hver 13 x 10,5 cm
(16 dele)
Letland

»Jeg ønsker at udforske spørgsmålet om opfattelse...
mit arbejde tager form gennem en omhyggelig
undersøgelse af fotografisk billedmateriale.
Hvert enkelt fotografi indeholder oplysninger om
»det‑der-har-været«.
Kaulačas værker udforsker en bevidsthed
om virkeligheden i flere malerier, der ligner
fotografiske snapshots. De er som minder om et
rum, man har set før på et bestemt tidspunkt, i
varierende afstand og perspektiv, som forsøger
at fange bevægelse på forskellige niveauer.
Hun spejler virkeligheden i sådanne visuelle
kombinationer og konfronterer os med vores
opfattelse af tid og rum.
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Jaan ELKEN
(født 1954)
Knock, knock knocking
on Heaven’s Door
(Bank, bank, banker på
himlens port)

2007
Akryl på lærred
160 x 200 cm
Estland

»At male har spredt sig til at omfatte et meget bredt
område, og grænsen mellem maleri og andre medier
er flydende.«
Jaan Elken kalder sig selv en »stilistisk nomade«.
Han startede inden for hyperrealisme, men er
nu blevet en af de mest anerkendte abstrakte
kunstnere i Estland. Som uddannet arkitekt
afspejler hans værker ofte bytemaer med
strukturmæssige forskelle, der er dannet med tykke
lag maling, med reducerede nuancer og ofte med
tekstelementer. Dette værk er en del af en serie, der
omhandler selvbiografiske popmusikoplevelser. Det
er opkaldt efter Bob Dylans sang og soundtracket
til filmen Pat Garrett & Billy the Kid fra 1973.
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Antoni CLAVÉ
(1913 - 2005)
New York II
1989
Blandede medier
162 x 130 cm
Spanien
© SABAM Belgium 2018

»Vi er lavet af det samme stof som drømme.«
Fra en barok og pyntet stil gik Antoni Clavé over til
en minimalistisk og endelig helt abstrakt æstetik.
Han arbejdede som maler, grafiker, skulptør
og illustrator af børnebøger og var kendt som
scene- og kostumedesigner. Han var inspireret af
kunstnere som Picasso og udforskede collagens
potentiale ved at eksperimentere med en række
materialer. New York II indgår i en serie om bylivet,
der er inspireret af hans besøg i 1972 og 1989.
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