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Det er tætte
rammefortællinger
Vi har at gøre med sprudlende og underfundige malerier
og skulpturer, og Koldingudstillingen er Inge Hørups
eneste i Danmark i 2011

senteret på flere anerkendte
franske gallerier. Inge Hørup
er bosat i Frankrig, og hun
arbejder i øjeblikket med en
stor total udsmykning af en
middelalderkirke her i Danmark.

Sladrekællinger, 110 x 110 centimeter, 2010. Foto: Inge Hørup.

Af Lars Lisberg
Vi er i et billedhav, hvor det
bølger af spontanitet i de
åbne og varme malerier og
skulpturer, og der er tætte
anstrøg af knus og solskin.
Inge Hørups historier er
egentlig ganske stramme og
indfølte- og de er yderst velfungerende og målrettede.
Motiver med kvindefigurer

og åbne og varme erotiske
temaer er ofte omdrejningspunkter i hendes temaverden.
Et voldsomt og dejligt liv slår
os i møde fra Inge Hørupværkerne, hvor bløde former
og spidse negle skaber en pirrende og og nysgerrig usikkerhed trods det inderlige og
lune anstrøg af ægte humor.
Her frydes. Inge Hørup arbejder i kraftfulde og overvældende farveorgier, som træn-

ger sig voldsomt og kraftigt
på og især i statuerne, der
trods nærheden i galleriet
yndefyldt står lidt fraværende, drømmende og feagtigt.
Der er ikke kun glæde og
lys at hente i den her udstilling, den handler også om
livsmod og livstro.
Inge Hørup, født 1958, har
mange, mange udstillinger
bag sig både i Danmark og i
udlandet, og hun er repræ-

Med døren på vid gab
Galleri Elise Toft, Låsbygade
58. Huset vrider sig en anelse
som den øvrige del af byen og
terrænet, som landet, da isen
sidste gang begravede og senere forlod Kolding i et syndigt rod.
Her i dette yderst velholdte og charmerende hus startede Elise Toft i 1991 Galleri
Elise Toft.

Gennem årene har Elise
Toft villet og evnet at skabe
et redeligt hus med et stærkt
og troværdigt koncept for
dansk og international kunst.
20 års dagligdag med
tidens kunst og inde i kunst
med tiden har givet Elise Toft
stor indsigt og solide kompetencer. Derfor har hun også
igen og igen turdet åbne galleriet for yngre og for modne
talenter.
Galleri Elise Toft er medlem af Dansk Galleri Sammenslutning, og Elise Toft
befinder sig åbenlyst godt i
sammenslutningen i udstillingssammenhænge på for
eksempel de store kunstmes-

ser. Inge Hørup-præsentationen er åben og varm og bærer
i sig de prægtige spor af at
være sat op i regi af sande
professionelle.

Galleri Elise Toft
Låsbygade 58, Kolding
Frem til den 11. juni

Fornem status over form
Biennalen for Kunsthåndværk og Design, den 8. i rækken, er båret
af høj kvalitet og respekt for spændvidden mellem det nære
håndværk og det visionære formudtryk

Af Lisbeth Tolstrup
Biennalen for Kunsthåndværk og
Design har siden 1995 været et
tilbagevendende projekt af klassisk
tilsnit. Indsendte værker er blevet
bedømt af en kvalificeret dommerkomité og på den efterfølgende
udstilling har det været muligt at
pejle de aktuelle tendenser inden
for netop kunsthåndværk og design
med skyldig hensyntagen til de
cross-over eksempler der i stigende
grad har været en styrke og en
udfordring. For samlere – dette sære
folkefærd af fashionistas – har det
længe været tydeligt, at denne
spændvidde er en styrke. Det svære
og dermed udfordrende har været
at finde de udøvere, der på en gang
formår at holde traditionen i hævd

og samtidig indkredse de tendenser,
der selvfølgelig må vise sig i en
tidsalder under fortsat forandring.
Det er ikke nok at ville udæske
håndværket eller den designrettede
formgivning, så længe samtidskunsten stikker sit frække fjæs lige op i
den bevidsthed, der følger af globalisering og samfundsmæssigt engagement. Biennalen i år danner om
muligt en endnu mere interessant
ramme end tidligere for denne
diversitet, der er intet mindre en
livgivende. De udvalgte deltagere –
der er 61 valgt blandt 212 indsendere suppleret med seks nordiske gæster – formår virkelig at løfte udfordringen. Som gæst og beskuer er det
en fornøjelse af lade sig forføre. For
her er det hele. Pågående ideer
suverænt udført. Nytænkning til
boligen og hverdagen. Socialkritiske

kommentarer, der lægger op forundring og respekt og ikke mindst
masser af form i velkendte som
overraskende kombinationer. Der er
med årets biennale for kunsthåndværk og design ikke alene lagt op til
et besøg på Museet på Koldinghus,
der er desuden etableret et tværkulturelt samarbejde omfattende hele
trekantsområdet med udstillinger og
aktiviteter over sommeren. I en
særlig biennaleavis udformet i samarbejde med JydskeVestkysten fortælles om projektet. Dermed er der
ikke bare tænkt kommercielt på den
kedsommelige turistagtige facon,
men faktisk lagt op til en revitalisering af hele området, som i den grad
fortjener det med sin kunstindustrielle forhistorie og stærke repræsentation af gode kunsthåndværkere,
designere og udstillingssteder, der

Gym de Luxe er formgivet af designer Christina Liljenberg Halstrøm som et
humoristisk bud på en mellemting mellem en skulptur og et møbel. (Pressefoto).

længe
før
etableringen
af
Kunsthåndværkerskolen – aktuelt
Designskolen i Kolding – udgjorde
et væsentligt bidrag til områdets
kultur- og erhvervsliv.
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Museet på Koldinghus
Markdanersgade 11, Kolding
Frem til den 30. oktober

