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American Winther
Gerry Johansson, fotografier, på Galleri Kirkegaard

Af Finn Hagen Madsen
finn@studio8.dk
For et galleri med forkærlighed for
fotobøger er det naturligt også at
præsentere nogle gode fotografer,
om ikke andet så fordi byen ikke

ligefrem flyder med fotografiske
udstillinger. Fotografi er tidligere
betragtet som værende lidt i udkanten af begrebet kunst, men nogen
gange bliver det kunstigt at opdele
diciplinerne i for skarpe kategorier.
Hvis et foto er fremkaldt på papir er
det fotografi, er det derimod over-

Fotos: Long-Pine-Nebraska. @ Gerry Johansson.

ført til en zinkplade eller lignende
så er det grafik. Det rigtige er at se
hen over disse opdelinger og blot se
på alle udtrykkene det som kunst.
Geografiske nedslag
Galleri Kirkegaard viser billeder af
den svensk fødte fotograf Gerry
Johansson, der i løbet af sin karrierer har boet en del år i USA, men er
nu tilbage i Höganäs. Johansson
arbejder ofte udfra et koncept omkring bestemte geografiske steder,
som han er blevet fascineret af fx af
scener fra en film. Det sidste er tilfældet i hans serien ”American
Winther”, hvor et klip fra Coen brødrenes film ”Fargo” var afsættet.
Serien af Johanssons fotobøger med
geografisk fokus omfatter bl.a. Amerika, 1998, Sverige, 2005, Ulan Bator, 2009, Deutschland, 2012 og Tokyo, 2015.
Gerry Johansson bringer os gennem sneklædte og øde landskaber
og bygninger i det nordlige Amerika. Kompositioner af flader og teksturer bliver set og fremkaldt på
”gammeldags” vis, på papir. Man
bliver trukket ind i disse øde landskaber, hvor efterladte maskiner og
bygninger rammes ind af sne, hvor
sne i klatter gør fladerne visuelt
spændende, hvor sne der er fyget
sammen op ad en mur bliver til

@ Gerry Johansson.

artistiske strøg i en firkantet betonstøbt verden. En fjern skorstensrøg
er det eneste der får os til at tro på
at der stadig lever mennesker i
midtvesten. Vinteren kan være
smuk men også ganske rå i sin afsløring af forandringerne i landskabet.
Kunsten viser os det
vi ikke kan se
Som i mange andre lande, har
strømmen mod de store byer gjort
sit til hovedgaderne i landsbyer er
tomme. Johanssons fotografier bliver i den sammenhæng også politiske. De viser et Amerika der har
svært ved at dæmme op for sine

mange interne problemer, skoleskydning, fattigdom og et politisk
system i krise. Stille dokumenter
der viser den amerikanske vinter,
altid med skønhed men også nogen
gange uhyggeligt tomt.
Kig under stilladset på bryggen
og find det lille, men entusiastiske
galleri der også fungerer som antikvariat.

Galleri Kirkegaard
Islands Brygge 25, København S
Frem til 23. december

Glæde og engagement
Monica Ritterbands udstilling på Æglageret tiltrækker massevis af besøgende

Af Tom Jørgensen
tom@kunstavisen.dk
Monica Ritterbands meget
velbesøgte udstilling på Æglageret byder på vidt forskellige udtryk: skulpturer, mosaikker, fotorealistiske portrætter og fantasy-malerier.
Ét værk skiller sig ud alene
på grund af dets rystende historie: busten af kunstnerens
mor, holocaustoverleveren

Portræt af Niels og Aage Bohr.

Olly Ritterband, der døde
som 87-årig i 2011. Busten
viser os en varm og levende
person, men der er et eller
andet ved øjnene, der fanger
opmærksomheden. Et blik,
hvis dybde fortæller os om et
menneske, der sammen med
sin mor, søster og bror overlevede ikke bare én, men to
koncentrationslejre,
men
samtidig mistede sin far i
Dachau. Stikkende ud af
Ollys hår ser vi en hånd,

Monica Ritterbands egen,
som hun har modelleret for
symbolsk at vise, hvordan
hun måttet lede moderen
gennem livet. Et meget gribende værk.
Einstein, Bohr og Larsen
Blandt portrætterne ser vi
bl.a. de tre videnskabsmænd:
Albert Einstein og de to
Bohr´er, Niels og Aage. Far og
søn. Alle tre nobelprismodtagere og alle tre mennesker,

der samtidig gik meget op i
politik og menneskerettigheder. Einstein og Niels Bohr
advarede således mod det
eskalerende atomvåbenkapløb under den kolde krig.
Det er ikke tilfældigt, at de to
Bohr´er i portrættet forbindes
af et yin yang-symbol. Det
var nemlig Niels Bohrs valg,
da han skulle designe sit eget
våbenskjold. Blandt portrætterne ses også et billede af
Golda Mëir, én af grundlæggerne af staten Israel i 1948
og premierminister i årene
1969 til 1974. Fra vores egen
boldgade har Monica Ritterband malet et portræt af Kim
Larsen, der på sin helt egen
måde sagde sin mening om
mangt i meget i dansk politik
og i resten af verden.
Svævende hjerte
Forbindelsen til kunstens
verden viser Monica Ritterband bl.a. ved et portræt af
Pablo Picasso. I ”The final
fight” ser vi to boksere i
kamp. Den ene af disse har
hanekam, og kunstneren selv
henviser til Andy Warhol og
Michel Basquiat, der på én
gang nærmest havde et far/
søn-forhold, men også deres
magtkampe om opmærksomhed og plads. Bestemt ikke
usædvanligt i en kunstverden, hvor alle slås mod hin-

Portræt af Olly Ritterband.

anden, og hvor man finder
masser af jalousi og nid og
nag.
Hovedindtrykket er nu
ikke kamp og vrede. Tværtimod. Monica Ritterband er en
kunstner med et budskab om
fred og forsoning. Hendes
malerier er varme og klare i
farven inspirerede bl.a. af
popkunsten og Henry Heerup.
”Svævende hjerte”, mosaikken, der lægger navn til

udstillingstitlen, opsummerer
fint Monica Ritterbands budskab og indsats som kunstner: et glødende engagement,
en umættelig nysgerrighed og
en glæde over livet

Æglageret
Lidevej 6, Holbæk
Frem til 22. december

