
?REFUGIELT ARTOÆGIUM 

Kære gæster 

Kære Birgit Lendal Beek og Gonzalo Duport 

Hjerteligt velkommen til fernisering i Holbæk Kunstforening i Æglageret 

Hjerteligt velkommen her i det refugielle artoægium 

Hvad er et refugielt artoægium? 

Det er en helt speciel bygning i Holbæk med en gul dør 

Når den gule dør åbnes – åbenbarer sig muligheden for at dvæle og mindfullnessisere… 

Muligheden for at tage et break fra den til tider meget fortravlede verden uden for murerne, hvor det for mange 

hele tiden handler om være på for ikke at gå glip af selv de mest ligegyldige ligegyldigheders ligegyldige 

ligegyldigheder 

Bag de næsten 100-årige mure gemmer sig en verden fyldt med sjæl, kreativitet og overraskelser 

Der er kunst på vægge, loft og gulve 

Der er kunst i kroge, kælder og loft 

Der er kunst lige inden for døren, i opgang og baglokale 

Der er kunst allevegne 

Og så er der ro…  

Der er alle muligheder tilstede for at dvæle, nyde og sanse i det refugielle artoægium Æglageret 

En typisk dag i Æglageret er fyldt med sive-gæster… Gæsterner komme sivende i løbet af dagen. Der kan være 

enkelte stunder der bærer præg af overrendthed…..men som regel er der kun 1-2-3- måske 5 gæster ad gangen 

Gæsterne er som regel repræsentanter fra den rimeligt dannede kunstbeskuelses skole. De bevæger sig lettere 

lydsvagt rundt, betragter de udstillede genstande, dykker sagte ned i kælderen, lister op på loftet eller snuser rundt i 

butikken 

De nyder roen i Æglageret og forlader efter den sagte oplevelse huset igen med lidt ro i sjælen 

Gennem årerne har jeg selv haft mange stunder i æglageret, hvor jeg pludselig har mærket og fornemmet en 

nærmest spirituel omklamring. Mentalzonerne er blevet opslugt af den tilstedeværende kunst – en ikke hørbar 

sansedialog har været i fuld gang 

Det er noget af det som kunsten og Æglageret kan… Men det kræver at man giver lidt slip og giver tilladelse…. 

Ligesom at tillade cookies på nettet…. 

Sæt et x i det mentale cookienometer i Æglagerets entre-zone 

PS….der kan dog være lidt støj…. 

Gæster der nyser eller går med knirkende sko kan forekomme….men som oftest skyldes støjen glade børn der 

boltrer sig kreativt i vores krea-mellemrum – det poetiske værksted.. 



Hvad kan vores gæster dvæle og mindfullnessisere ved i den kommende tid indtil marcipanmassen og andestegen 

for alvor begynder at banke på døren 

I de næste 5 uger er gulvet er fyldt med finurlig figurlig organisk og naturalistisk keramik og væggene spræller af 

ansigter tilsat varme farver, der har haft en duft af sydamerika, ansigter i forbifarten og ansigter fra nærmiljøet 

Birgit Lendal Beek udstiller for første gang i Æglageret. Hun har leveret en serie unika værker 

Flere af værkerne har et format, så de snildt kan være en del af en gennemsnitshusstand, hvor pladsen er noget 

begrænset, men andre har en størrelse  der fortjener mere plads og rum omkring sig, hvilket tidens byggestil ofte 

giver mulighed for….. så kære nybyggere – læg vejen forbi Ægget og gi den en på skallen 

Brandhanen ville f.eks. elske at stå i et af de moderne indgangsrum, der til tider leder tanken hen på fortidens sitting 

halls 

Gonzalo Duport har været en del af Æglageret i nogle år 

Han er argentiner men har de seneste år tilbragt mere og mere tid i Danmark 

Når man bevæger sig rundt langs med Æglagerets vægge, er der virkelig mulighed for koloristisk dialog 

Gå rundt og tag en sanselig samtale med alle de ansigter der er i Gonzalos værker.. 

Lad fantasien bringe jer ind i den verden, som er omme bag ved ansigterne 

Kunstforeningen skal være formidlende ud i forskellige kunstretninger… 

Denne gang lader vi organisk keramik tale sammen med argentinsk kolorisme…. 

Inden jeg giver ordet til kunstnerne, vil jeg lige nævne at tilmeldingen til den 4. udgave af VK udstillingen i Æglagerets 

regie har 149 tilmeldte deltagere……det er rekord…. 

Censorerne kommer på en ganske omfattende opgave med at skulle forholde sig til de mere end 750 indsendte 

værker. 

Det bliver spændende at se, hvor mange der slipper igennem nåleøjet… Det bliver spændende at opleve hvilke 

værker der skal pryde vægge og gulv …. Oggg hvem skal have priser og yderligere ære… 

Værsgo Gonzalo og Birgit Lendal 

 

 

 


