
	
	
	
	
	
Udstilling med Jens Ingvard Hansen og Yngve Riber – Fernisering 22-04-2017 
 
Jeg er en ganske velfornøjet Formand for en kunstforening der holder til i et rigtigt 
spændende, alsidigt og sjovt hus. 
 
I dag har huset haft den længe ventede indvielse af intet mindre end Danmarks Ægmuseum... 
Museet der kan fortælle alle os digitaliserede og ”vi skal have maden leveret direkte til døren” 
individer, om hvordan man håndterede æggene for egentlig ikke så mange år siden. 
 
En anden del af Æglageret er kunsten..... Vi hviler ikke på laurbærrene, vi tænker i nye baner 
og forsøger os med nye initiativer. 
Sidste år havde vi for første gang croquisfestival, og i år har vi med stor succes markeret os 
på kunstfronten med en opdateret udgave af den censurerede udstilling ’VK-udstillingen’, der 
blev startskuddet til en stribe fine udstillinger i 2017. 
 
Den første med en stribe etablerede og fremadstormende kunstnere med tilknytning til Århus 
galleriet V58 og derefter en smuk udstilling med de meget garvede ’halvlokale’ kunstnere; 
Marianne og Tue Poulsen. 
 
I dag har vi fernisering på en dejlig harmonisk, behagelig smukt afstemt og meget seværdig 
udstilling med et par kunstnere, der kan deres kram. 
 
To kunstnere fra Fyn: Jens Ingvard Hansen og Yngve Riber... 
 
Sidste år blev vi opmærksom på Jens Ingvard Hansens kunst. Vi fandt hans kunst rigtig 
spændende, og efterfølgende kontaktede vi ham med henblik på en udstilling i Æglageret. 
 
Det ville han rigtigt gerne... 
 
På sin hjemmeside skriver han: 

”Det formmæssige udgangspunkt er ofte simple geometriske figurer, der via kontrasten 
mellem glatte og grove overflader og vridninger af skulpturen transformeres til nye former, 
eller som består af flere dele, der sættes sammen til en ny helhed.” 

“Det har altid været vigtigt for mig at betragte naturen, og jeg er altid på jagt efter motiver 
som kan inspirere mig. Det er nok på mange måder summen af disse oplevelser, der kommer 
til udtryk i mine skulpturer.” 



På udstillingen er der små skulpturer til det lille blik og store markante værker, der kan 
betragtes, studeres og vandres rundt om alt imens man gør sig sine tanke om hvorfor, 
hvordan og hvilke ideer der ligger til grund for netop denne udformning..... 

I forløbet med planlægningen af udstillingen spurgte vi, om han havde et forslag til en med-
udstiller. 

Jens foreslog Yngve Riber, hvilket vi bestemt ikke havde nogen indvendinger i mod. 

En fantastisk spændende kunstner der udover det grafiske eksperimenterer med papir 
mediet.  

På Yngves hjemside står der bl.a.: 

" Værkerne benytter sig af plantefibre og organiske materialer, men viser en stræben mod at 
overskride papirets eget væsen og natur.  
Der oparbejdes en stoflighed i pulpen, så det ellers flade papir antager skulpturelle former og 
reliefstrukturer.  

" Arbejdet med fibrenes grundstruktur fører også frem mod en interesse for koder, tegn og 
skrift - grundvilkåret for skrift. Skrift kan i værkerne opstå som spor og prægninger i papiret, 
som ophøjede reliefstrukturer - eller som spil mellem mørke og lyse streger. erkendelser om 
fibrenes oprindelse og grundstruktur, fra arbejdet i cellernes mikrokosmos udtrykkes f.eks. 
som kosmiske oplevelser, planeter eller kloder. 

JORD OG RUST 
" Papirarbejderne får deres særlige dybde og lød i et meget bevidst arbejde med 
jordfarverne.  

I de seneste værker arbejdes der på en ny måde med de brunlige farver, hvor papiret 
indfarves i en kemisk opløsningsproces med en oxideret jernplade. Der arbejdes nu med 
stærke, grove fibre og skabelsen opstår under destruktion. Mens fibrene delvis nedbrydes 
antager de farver i nuancer af rust." 

Yngve er en meget spændende kunstner, der tør eksperimentere og ikke udpræget benytter 
sig af traditionelle virkemidler. 

Vi kan i dag se resultatet af de 2 kunstneres ønske om at lade deres udstilling gå op i en 
højere kunstnerisk enhed. Værkerne taler sammen, og suger alle os betragtere ind i en dejlig 
verden spækket med vidunderlig kunst. 

Tak Jens og Yngve for jeres dejlige kunstneriske bidrag til Æglagerets CV  

Med disse ord vil jeg gerne erklære udstillingen for åben.... 

	


