
 
LAG - under skallen 
 
De tre kunstnere Lene Winther, Håkon Danielsen og Pabi kom først og har lagt hver deres 
farverige æg på lagret - skal, hvide og blomme. Vi befinder og bevæger os konstant i forskellige lag 
og ofte farer vi vild. Vi bliver væk fra os selv og hindanden. Vi opløses, tranformeres og genopstår. 
Men som hvad og hvem?  
Beskueren tages på en rejse gennem det kunstneriske trekløvers personlige udtryk, der samles i en 
fælles fortælling; fra livets begyndelse, den første tanke, til den sidste fernis. Det mentale, det 
fysiske og det kulturelle. Historiens efterladenskaber. Håndens aftryk i den våde ler.  Det 
underbevidste og ekspressive penselstrøg og epoxyen, der udglatter strukturer og fortidens ridser.  
Overraskelser venter på denne udstilling. Publikum vil eksempelvis få lov til selv at skrabe og 
kradse sig gennem lag, frem til det endelige kunstværk.  
 
Kom og grav-selv i en forunderlig verden af lag; fra højtflyende tanker, til dybdegående rejser ind i 
det menneskelig sind.   
 
Lene Winter 
Der er noget på spil i Lene Winthers keramiske skulpturer, som fremstår både skrøbelige og 
kraftfulde. Det tvetydige og fabulerende er et gennemgående træk, der skaber et nærmest 
surrealistisk rum, hvor man som beskuer bliver i tvivl om, hvad der er op og ned. 
Dette ses både formmæssigt og i værkernes indhold. Noget presser sig på. Noget forvrænges, 
noget brister. Noget forbliver skjult. Rolige flader og fuldendte kugler brydes af krakelleringer, 
organiske tilfældigheder, sammensyninger og arkæologisk aktivitet. Fossile aftryk og fragmenter af 
ansigter ligger bag vævslignende lag, der både tildækker og afslører. Kloder balancerer på 
geologiske plateauer eller holdes sammen af beskyttende membraner og synes at udfordre de 
fysiske love. Dyret har taget sæde øverst på piedestalen, hvorfra det vogter og prikker til 
bæredygtigheden i vores menneskeskabte konstruktioner. 
 
Håkon Engesæth Danielsen 
Hans værker udtrykker det indre i det ydre. I hans malerier oplever vi en særlig ekspressiv energi 
og udfoldelse, men til tider også små glimt af stilhed og melankolsk poesi.  
Fortællingerne kommer til udtryk gennem et ekspressivt sprog, der resulterer i en billedflade fuld 
af rytme og intensitet, med store som små mønstre af eksplosion. Dette synes at udtrykke en slags 
ur-agtig vildskab, der nærmest vælter larmende ind over beskueren, og på heftig vis afspejler 
følelsernes kompleksitet. Men engang imellem finder vi også små glimt af stilhed midt i stormen, 
når store billedflader efterlades tomme, og skaber en intethed der står poetisk tilbage, som en 
italesættelse af en bestemt sårbarhed. 
Der er således ikke tale om malerier skabt som rene maleriske flader, men derimod om værker der 
fungerer som vinduer ind til et bestemt indre. Det færdige værk er ikke blot selvet udtrykt i 
ekstern form, men derimod en direkte forlængelse af det. Det er Jeg’ets udstrakte flade, der viser 
sig i abstrakte former og mønstre, som en slags sindbilleder af det følte. På den måde fungerer 
Danielsens praksis også som en undersøgelse af selvet, og af de fysiske og mentale sindstilstande, 
som ikke altid er til at begribe og erkende. Derfor leger Danielsen også med ideen om, at hvert 
værk er en slags ’freudian slip’, der afslører Jeg’ets sande psykologiske tilstand. Hver impuls 
indeholder en sandhed, og beskriver øjeblikket som det er her og nu. Og som et ægte ’freudian 
slip’ kan det føre hen til et sted, hvor mening bryder sammen, og ellers skjulte sandheder kommer 
frem.  



Danielsens værker relaterer sig hermed også til en samtid, der sjældent evner at gribe nuet der 
hvor det er, og hvor ydre bestemmelser, kan være med til at skærme for vejen til det indre. 
 

Pabi Chulo 
I Pabis kunst udforskes den måde kultur, videnskab og samfund interagerer med den fysiske krop, 
og hvilke spørgsmål dette kan rejse for menneskehedens fremtid.  
Alt hænger sammen i en meget kompleks og uendeligt forgrenet verden. I sine værker bruger han 
en blanding af forskellige elementer som mennesker, dyr, natur, maskiner og teknologi. De bliver 
systemer og fænomener på samme tid, hvor blandingen af kendte og ukendte elementer kommer 
til live og lever og ånder med og fra hinanden.  
I en serie abstrakte portrætter opløses personer i en blanding af organiske (tilfældighed, organer, 
natur) og grafiske former (system, struktur, orden, civilisation). Derved opstår en masse lag, 
personligheder, masker og udtryk. Det er den usikkerhed, opløsning og tranformation det 
moderne menneske befinder sig i, grundet de mange valg og muligheder. Hvem er jeg? Lige nu? 
Kampen om dig selv! 
I praksis konstrueres, destrueres og rekonstrueres. Det er integreret i hans skabelsesproces at 
være i stand til at miste kontrollen over sine værker, for derefter at vinde magten tilbage. 
Malerierne starter typisk på det rå lærred, hvorpå der bygges lag, der igen skrælles af. Også lag af 
hård epoxy bruges som filtre, der giver en fysisk tredimensionel effekt. Dette bringer dynamik og 
uventede facetter til de flerdimensionelle værker.   
Pabi har en Master of Fine Art i maleri fra San Francisco Art Institute.  
Pabi har udstillet internationalt på forskellige gallerier og museer. 
 
 
 
 
 


