
Ferniseringstale - Wilja Bech, lørdag den 5. August 2017 
 
Kunstnerne vil rigtigt gerne Æglageret..... De er interesseret i at skabe fine og veldisponerede udstillinger, 
der viser et bredt og præsentabelt udsnit af det kunstneriske virke, som de er garant for. De er interesseret i 
- i samråd og dialog med kunstforeningens bestyrelse - at udnytte Æglagerets faciliteter på bedste vis.... 
 
Når jeg kigger på Æglagerets fortidige årsplakater, når jeg tuner ind på de enkelte udstillinger, så dukker 
der næsten altid nogle indtryk op fra udstillingerne, også selvom det er en del år siden. Nogle udstillinger 
har af forskellige grunde markeret sig tydeligere end andre og er nærmest rene orgier i mentale pop ups, 
andre er mere sparsomme i indtrykkene og belaster hjerneharddisken knapt så meget. 
 
Hvad er det, der popper up.... 
 
Nogle gange er det kunsten der fylder de fleste MGB'er .....det står for mentale giga bytes 
Andre gange er det kunstneren selv, der har erobret uudslettelige filer i hjerneharddisken 
Meget ofte er det en kombination af begge dele.....  
 
Når jeg om nogle år sidder i min otiums stol og skuer tilbage på dette år med den vejrmæssigt trælse 
sommerrekord, så vil denne udstilling med Wilja Bech boble mangfoldigt op fra hjerneharddisken ligesom 
”synes-godt-om-boblerne” på Facebook. 
 
Lige fra kunstforeningens første kontakt til Wilja Bech har det været en fornøjelse som udstillingssted at 
følge forberedelserne til udstillingen. 
 
Det har været en fornøjelse at være i kontakt med en kunstner som på positiv vis og uden de store 
besværlige omveje bare ville en god udstilling i Æglageret. 
 
En meget stor del af værkerne på denne udstilling relaterer til ’En by i provinsen’.....og denne by er såmænd 
Holbæk. På lidt kaos collage agtig vis syder væggene af indtryk fra Æglagerets hjemby. Fotografiske udtryk 
tilsat forskellige effekter og sidenhen "monteret" og trykt på en metalplade. Værker der henvender sig til et 
bredt publikum, og som både vil kunne beklæde væggene i de unges som i de mindre unges hjem. 
 
Wilja Bech har gennem mange år begået sig i kunstens verden. Hun har arbejdet med forskellige medier og 
aldrig været bange for at eksperimentere og afprøve nye kunstneriske udtryksmuligheder. 
 
Når hun trænger til et break fra de kunstneriske udfoldelser, så finder hun sin yndlingsstol og fryder sig over 
udsigten over Lammefjorden og nyder et glas vin produceret af hendes bedre halvdel Mogens. 
 
Wilja Bech vil nu selv sætte ord på sin proces...... 
	


