
 

 

Ferniseringstale 22.02 2020 
  
Velkommen til fernisering her i Holbæk Kunstforening Æglageret med billedkunstner, Mette Møller 
Bovin og keramiker Bente Brosbøl Hansen. 
  
Når man træder ind i Æglagerets udstilingssal i dag - smykket med de to kunstneres værker, træder 
man ind i et univers af klassicisme. 
  
Natur og kultur, naturen på væggenes malerier, skildret i og gennem naturen med det blide nordiske 
lys: af én af de sidste Odsherreds malere; Mette Møller Bovin. 
  
Malerierne er smukt flankeret af  Bente Brosbøl Hansens forvandling af jordens lerede bestand i 
klassisk skabte former, med dække af skarp symmetri og i naturens farver og mineraler. 
  
Man kan tillade sig at påstå, at det periodiske system, eller dele af det, også er repræsenteret i 
udstillingens kunstværker. 
  
Udstillingens kuratering, ophæng og opstilling i torsdags, var også præget af den rolighed, 
ordentlighed og systematisk gåen til værks, som vises i værkerne.  
  
Tak for det - det er en meget smuk, billedrig og harmonisk samlende udstilling I to kunstnere har 
produceret  og præsenteret. 
  
Jeg dvælede lidt i udstillingen, da den var færdiggjort torsdag, og jeg oplever, at I i denne udstilling 
eksisterer med en meditativ ro, som er sjælden og man bliver fyldt af skønhed i sin sjæl af 
udstillingens værker. 
  
Hvordan I to kunstnere har fundet hinanden, kender jeg ikke, men I klæder hinanden.   
  
Egentlig burde her ikke være forstyrrende mennesker i salen - men hvis ikke vi var her, kunne vi ikke 
nyde skønheden, sådan er paradokset mellem kunst og mennesker - er det os mennesker der 
forstyrrer kunsten - eller er det kunsten, der i sin skønheds mangfoldighed forstyrrer og beriger os? 
  
Jeg er overbevist om, at det sidstnævnte er berettigelse for al kunstværksmæssig udfoldelse, og vi er 
taknemmelige for Jer to kunstnere, der bare ikke kan lade være! 
  
Med disse ord vil jeg ønske Jer tillykke med udstillingen og erklære den for åben - til alles nydelse. 
  
Velkommen til Jer alle, og tak fordi I kom i dag.   
 


