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»Er det der nu
ogsåkunst?«
Man står ansigt til
ansigt med yderpo-
1erne i moderne
kunst i Langes
Magasin i Øjeblik-
ket, hvor højskole-
forstander Ole
Lindboe udstiller
en lille bid af sin
private kunstsam-
ling.

Frederikssund: Sjuskede

graø:låiåligu:uefi=dredig,lp£å:Seeå:

g:i;eeråTi¥isstke##d¥lå!:-
udstråler høj teknisk kvali-
tet, er også kunst.

Sådan er det bare, og be-

¥åe:fiø#|s#eat?gf:o¥af:::
ithaonrds:;dp|ånKdT%s|tehf!å#.ee:
udstiller eksempler fra sin
1.000 værker store private
kunstsamling.

reTdstiålfingeFreeåeå¥sasnugneå

#eurn,:kfiårre|EjEgåotg|dkeunnsht?<:
men  den kunne  sådan  set

I:gne»sHåvåådetrhkauvndset?tafttit-
For  Ole  Lindboe  har  be-

|o::ijt:aii:e:ii|sh;i:¥e§r§d;±§eaeri
h;e#mehdarpåtadgåån`fgthåf
udstilling, der er så at sige
eksempler fra alle verdens-

;!åånbir;?:o:gie|iiet,u,iisn:di|;i:::
mellem  værkeme   hellere
end gerne svarer på spørgs-
målet   om,    »hvad   kunst
egentlig er?«

i:.-¥gut:;nti:nwåi:t:ioudi:i,eai;å;i
der også grænser, og nogen

siger jo,  at  kunst  kun  er

F.urntnåtl,le:årofeetLEåodvbo.ke:r:r:
det er ikke første gang, han
svfi;,9srkpoiedfi::sstpaønrågr=ål.er

nemlig  også  en  af landets
førende kunstanmeldere og
skribenter,  han har været
med til at starte Kunstavi-
sen, har udgivet adskillige
bøger om kunst, og han op-
træder       jævnligt       som

å:å=tbo#r4Ta]£stpåtv.stat±.

Ingen åkander
Ole  Lindboe  er  uddannet
JJ°ouurrnnaaiisstth°øgjspkåopean¥ggs

kå=sio.vgeår¥tasåes?d=nn?.#
sat ad det spor. Den erfarne
kunstjournalist har da hel-

:ekra|insgveanrenEkkår;td|aetthear:
kritiske     spørgsmål     om,
hvor     det     kunstneriske

:Åi#k<Iigg£:bj  åil`eddee:
unge danske kunster Stef-
fen  Martin,  som  er  født  i

ågzsst.eBeitlåegte:fhLæannggeersl#å:
gasin, og det har ikke taget
mange halve timer at pro-
ducere.

-   Kunst   må   godt   stille

•kpågi:emnoå!'d:;rtoEe:kåeE.9:E:d:e:

#|gsiårri`årknoemipå:#å::,nå5f
Steffen Martin er nybegyn-
der, han er ikke færdig, for-
tæller   Ole   Lindboe,   som

§i%}åd::ååfflå;i::::€nåtsdåe=]::rie:]i:
mening.

L:nåf:e::1eerbteavglgå:nå:,Si:
han fortæller og viser, hvor

ki:åoe?:råigleeEe¥,ersåiåigf:
terhånden er blevet en ef-

;:::g:rg;d:;;etkå:;s:.:k:uenes::k:oni:
##£toeE,%genåe¥g£¥lnugtenmåå

::nkåEf::r¥ån£å'shiekånmdee:
stuen,  slår kunstanmelde-
ren fast.

Sorte negle
Det specielle ved udstillin-

ååå`LLs::gdeesfi¥rågs;iingår:e::
ninger i nutidens kunst.

iyå:tl;¥:fåikje:Ikigiiiiå:k:!ii!
deles   yt.   Her   i   nutiden
bærer  kunsten  i  høj  grad

3::sånqåeantdg,æråu¥:g?se.o;

ia;nr|grd:arå::æeie::åy£dee#f;|t;
fra start, det er ikke som i

;::s:te:!eaågie;jhiv:3:,oeåfr:ine.sd:
en ahmelder forbi, siger Ole
Lindboe, som forklarer, at i

;:a;g?fæoeii:Era:p:p:esit;P::ir|:ietseår?
Den    slags    virker,    det

tilfører kunsten en historie,
men opfindelsen er ikke ny.

-  Man  kan  sammenligne

#gå|i:sk.umn;:nt:tr?.#åTtpå:
ieenntåitgtiåiFfnfi:ø#åttpel:,vå:
han klippede sig skaldet og
malede sin negle soite, for-
tæller Ole Lindboe.

Højskoleforstanderen

PrTgienrå:#easdaåk|:ågpnlå:
:taend]uunnddeei#+:eioipdåerTfiE:::

g;:e3,Eke.r::e:g.:;t:r3s!es:,aåi|:%li

ååår:r:eå:pi:,::st:#.;rsiea:|åe:
og  skabe  livlig  debat  om
kunsten.

eno:thånø:gtoerreriedf:århmåådd5
mennesker opfatter de en-
kelte billeder på.

- I starten kan man li' det,
som  forestiller  noget,  men
efterhånden        tiltrække s

Forstander på Kunsthøjskolen ThorstEd!u.n.f l.
Art«, som hænger i Langes Magasin i øjeblil
private samling.

Fbas?ramk::: odgetmeerre åfeg::    ååeTs: f?r'k

Eårn¥taalimeTdøenr:tne,r;.msigue:    d:tTånafa:
har  et  råd,  hvis  man  selv     atkiggeog
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rnu
b?«
en kopi af Monet's åkander

:teuneåfifiå:aFu¥:tåJ;eEeTdee:
ren fast.

Sorte negle
Det specielle ved udstillin-
gen i Langes Magasin er, at
den viser de forskellige ret-
ninger i nutidens kunst.

8iit;:;j;;f:i:::silkI:i8::iiå:i:i:
bærer  kunsten  i  høj  grad

3::sån?åeantdg,æråug:g?se.o;

:a;nrlgrd:arå:;æeie:gåy£d:i;:i;|t:
fra start, det er ikke som i

ååFs`te.åapgåe;th|:oftr.egn±:|:sdt:

:ååååtåddeerpfå#it,sdiå:rkå#
Lindboe, som forklarer, at i
dag kobler kunstnerne som
regel en happening på de-
res værker og udstillinger.

Den    slags    virker,    det
tilfører kunsten en historie,
men opfindelsen er ikke ny.

-  Man  kan  sammenligne

#g:|i:sk.umn;ånt:tr;.#åTtgåE
fentligt, at han først blev en
kendt  dansk  forfatter,  da

Eiaåekdl:pfåd:esgi|gessk.a#.orE
tæller Ole Lindboe.

bEåjesrkioLeø:O#åånedkesreeåp|er

%nds:ånfd£t#e:esf.:p:åenr?i:n:::
g:åg :Eerkueng:t,, 3åskaå eal:
hive et kontroversielt bille-
de  frem  og  spørge  »er  det
her  så  kunst?«  og  på  den

gg|ådsekåg:it!:vFi:få:sbaaT`ion#
kunsten.

0g han sporer efterhånd-
en et mønster i  den måde
mennesker opfatter de en-
kelte billeder på.

- I staiten kan man li' det,
som forestiller noget,  men
efterhånden        tiltrække s

Forstander på Kunsthøjskolen Thorstgd_Iu.n_fl., .Ole Lindboe, forqn St.effen Mart!ns .billede !>Anti-
Art«, som h.ænger i Lariges Magasin i øjeblikket sammen med andre væ_rker {r.p fo[standeren:
private samliriig .---                                                                Foto : AIlan Nørregaard.
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Eårn=taalimeTdøenråtne,r;omsigue:    dåtyånafaEå#:v`eævsådsiå:id    fi:åe:il ideEaln4:eåa#s:gasin
har  et  råd,  hvis  man  selv      atkiggeogkigge, sigerhan.                                              sz.mo7}


