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F
or 35 år siden viste Tranegården, et
udstillingssted der dengang lå ved
Bemstorffsvejstation,enidansksam-
menhængskelsættehdeghi5p-eii-d-
stilling,derhed»Knivenpåhovedet«.

Med den fik det såkaldt vilde maleri sit
egentlige gennembrud i København, og sne-
digt lykkedes det initiativtagerne at vise ud-
stillingen i maj måned ig82 vel vidende, at
sommerens store internationale kunstbrag -
Documenta i Kassel - ville være domineret af
tysk og italiensk heftigt maleri, og derfor var
det vigtigt at komme først.

UdstillingeniTranegårdenhavdetitelefter
et maleri af Kehnet Nielsen -7o år i morgen -
og vakte en del opsigt i først og fremmest
kunstmiljøet. Men talentmassen i kredsen af
fortrinsvis akademielever var så stor, at de
Draktisk taget alle er blevet etablerede navne

I{ehnet Nielsen
fakta

KehnetNielsenfandtsi.r}retning,dahanud-
vikledeetstorladentogromantiskmaleri.Han
arbejder undertiden med en antydet figura-
tion, men hans meget stoflige og gennemar-
bejdede billeder er i reglen forestillingsløse.
Gennem deres titler og ved hjælp af ord, som
undertiden indgår i maleriernes flader, er de
imidlertidstærktstemnings-ogassociations-
skabendeogbåretafenudtaltlitterærogkunst-
historisk ballast. Mange af dem er ganske en-
keltogsådårendesmukke-ogsamtidigmær-
ker man, at bag hans billeder ligger seriøse
overvejelseroverikkea]enemaleri,menogså
tilværelsen. Det er eksistentiel alvor, der er i
de melankolske farvestrømine i hans store lær-

Kehnet Nielsen blev
uddannet på Det Kongelige
Danske Kunstakademj
mellem 11977 og '83. Forinden
havde han modtaget
undervisning på Glyptote-
ketstegneskoLe.

Danmarks største maler-
Legateropkaldtefterjens
Søndergaard -og Kehnet
Nielsen var i 11996 bLandt de
første modtagere.

Kehnet Nietsen har modtai
aet en Lænaere række

Kehnet Nielsen debuterede allerede før aka-  +
demitiden på Kunstnemes Efterårsudstilling
og sammen med akademikammeraterne del-
togrianiig8oernesførstehalvdelifleremar-
kante gruppeudstillinger som for eksempel
»Under Nordstjernen møder den døddrukne
rorgænger rådvildheden«. Så vidste udstil-
lingsgæsterne, hvad det handlede om.

Sidenharhanvistsinebillederpåenrække
af landets absolut bedre gallerier som det he-
dengangne Nørballe, hos Susanne Ottesen i
København og Møllerwitt i Århus, og han er
repræsenteret på en lang række af landets
kunstmuseer, herunder Statens Museum for
Kunst. hvor blandt andet »Kniven Då hovedet«
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F
or 35 år siden viste Tranegården, et
udstillingssted der dengang lå ved
Bemstorffsvejstation,enidansksam-
menhæng skelsætteriae BiriE}p-eiia-
stilling,derhed»Knivenpåhovedet«.

Med den fik det såkaldt vilde maleri sit
egentlige gennembrud i København, og sne-
digt lykkedes det initiativtagerne at vise ud-
stillingen i maj måned ig82 vel vidende, at
sommerens store internationale kunstbrag -
Documenta i Kassel - ville være domineret af
tysk og italiensk heftigt maleri, og derfor var
det vigtigt at komme først.

UdstillingeniTranegårdenhavdetitelefter
et maleri af Kehnet Nielsen -7o år i morgen -
og vakte en del opsigt i først og fremmest
kunstmiljøet. Men talentmassen i kredsen af
fortrinsvis akademielever var så stor, at de
praktisk taget alle er blevet etablerede navne
i dansk kunst med massiv repræsentation på
kunstmuseerne.

Devildesbilledervarheftigtmalerimedfi-
gurativeindslagciteretfrakunsthistorien,ne-
onfarver, storbyindianere, punkstemning og
bredearmbevægelser-ognogletroede,atder
vartaleomendnuenaftapningafekspressio-
nismen. Men det var mere idebetonet end som
så. 0g under alle oms-tændigheder spredtes
gruppen efter nogle få år i flere retninger.

Kehnet Nielsenfakta*¢
KehnetNielsenfandtst.nretning,dahanud-

vikledeetstorladentogromantiskmaleri.Han
arbejder undertiden med en antydet figura-
tion, men hans meget stoflige og gennemar-
bejdede billeder er i reglen forestillingsløse.
Gennem deres titler og ved hjælp af ord, som
undertiden indgår i maleriernes flader, er de
imidlertid stærkt stemnings-og associations-
skabendeogbåietafenudtaltlitterærogkunst-
historisk ballast. Mange af dem er ganske en-
keltogsådårendesmukke-ogsamtidigmær-
ker man, at bag hans billeder ligger seriøse
overvejelseroverikkealenemaleri,menogså
tilværelsen. Det er eksistentiel alvor, der er i
demelankolskefarvestrømmeihansstorelær-
•.-

Kehnet Nielsen blevuddannetpåDetKongelige
Kehnet Nielsen debuterede allerede før aka-  ,

Danske Kunstakademi demitiden på Kunstnernes Efterårsud stilling
mellem 1977 og '83. Forinden ogsammenmedåkademikammeraternedel-
havde han modtaget toghaniig8oernesførstehalvdelifleremar-
undervisning på Glyptote- kante gruppeudstillinger som for eksempel
kets teg neskoLe.Danmarksstørste mciLer- »Under Nordst].emen møder den døddrukne

rorgænger rådvildheden«. Så vidste udstil-
lingsgæsteme, hvad det handlede om.

Legat er opkciLdt efter jens Sidenharhanvistsinebillederpåenrække
Søndergaard -og Kehnet aflandets absolut bedre gallerier som det he-
Nielsen var i 1996 blandt de dengangne Nørballe, hos Susanne Ottesen i
første modtagere.KehnetNieLsenhar modtai København og Møllerwitt i Århus, og han er

repræsenteret på en lang række af landets
kunstmuseer, herunder Statens Museum for

get en Længere række Kunst,hvorblandtandet»Knivenpåhovedet«
hædersbevisningerog hænger. Men i modsætning til mange af sine
blandt dem Statens Kunst- kammeraterfrakredsenafungevildedengang
fonds livsvarige ydelse, der i i ig8oerne, har han i de senere år ikke udstil-
dag kaldes Statens Kunst- Ietovervældendemeget.I2oiihavdehandog
fonds hædersyde Lse. en særdeles smukt disponeret, retrospektiv

ophængningpåkunstmuseetiTønder.
Den24.novemberviserKehnetNielsennye

billeder hos Susanne Ottesen i Gothersgade i
København, og næste forår åbner en større
udstilling i Sophienholm i Lyngby.


