
 

 

VIBRATIONER GONZALO DUPORT - 2019 

 

For argentinskfødte Gonzalo Duport handler det altid om menneskene, og om mødet 

mellem dem i hans billeder. Deres øjne, deres hår. Figurerne vokser på en måde af sig 

selv ud af hans penne og pensler, og formes i selve arbejdsprocessen med farver og 

linjer.  

Mange spørger, hvem pigerne er i mine billeder, om de er portrætter. Det er de ikke, men 

det jeg ser, det gemmer jeg i mine tanker, og så kommer de en dag ud på papiret, eller 

på lærredet, forklarer den 33-årige kunstner.  

Mi barrio - Mit kvarter 

Menneskene i hans kvarter. De rare og de skumle, fodboldspilleren, politimanden, de 

skønne kvinder. Ind imellem dukker hans hund eller en kat, og bevæbnede skurke op på 

lærredet, hvor tanker og drømme vrimler frem. Dertil kommer La Chicas - Pigerne. 

Pigerne i hans kvarter stjæler gerne billedet. - Er hun ikke smuk? spørger Gonzalo Duport 

i 2019.  

Det er 16. gang Gonzalo Duport gæster Danmark. Forbindelsen hertil begyndte med et 

skolebesøg og et udvekslingsophold gennem Rotary. Her fandt han sin livsbane i mødet 

med en kunstlærer på HF i Varde. Siden kom Gonzalo Duport på højskole, og fik atelier til 

rådighed, når han er her i landet. Undervejs er det blevet til udstillinger i Odense, 

Slagelse, Esbjerg, Aarhus, Kolding, Kunsthal VARTE, Hegnhøj & Blyme København, 

Galleriet 1. tv. Østerbro København, Buenos Aires, i Valby, Kgs. Lyngby og Hellerup. 

Kunstnerhuset Skærbæk og igen her i Æglageret - Holbæk Kunstforening i 2019. 

I 2012 udsmykkede Duport kontorhus for Incuba, Aarhus, og i 2017 udførte han en stor 

udsmykning på virksomheden DIS - Dansk Ingeniør Service A/S ved Skanderborg. 

Gonzalo Duport har gennem årene udført en del vægudsmykninger, såvel i Danmark, 

som under rejser i Indien og Nepal og naturligt nok også i hjembyen Tres Arroyos, 

Argentina. 
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