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7o  ikMe??:åN.mka¥e#Nå:
han træder ind i en stue, bemærker han
sig de billeder, der hænger på væggen,
gamlesomnye.Hanserpådem,oftelæn-
ge, altid interesseret.

For der er en forskel på at se noget - og
så at se på noget. Det er, som om han ved,
at disse malerier altid vil afsløre noget for
ham, som andre og mere flygtige blikke
ikke kan se. Kehnet Nielsen interesserer
sigforstoflighedenimaleriet,forfarvens
strukturelle, organiske og måske kolori-
stiske  forvandling  gennem  de  mange
strøg, der med tiden som indsats fører
denfrapalettenoverpålærredet.

Hans eget maleri er også som forvand-
let, siden han trådte i karakter for 35 år si-
den. Det var på Tranegårdens legendari-
ske  elevudstilling  'Kniven  på  hovedet'.
Udstillingen havde sin sære titel tilfælles
med et af de malerier, som Kehnet Niel-
sen selv viste i den anledning. 0g anled-
ningenvar,atenflokHeinHeinsen€lever
fra kunstakademiet ville demonstrere, at
dernetopideårvaropståetetnytmalerii
Vesten.  Eleveme  fik det kollektive navn
'de unge vilde', nok fordi forbilledeme i

den  tyske  samtidskunst  allerede  havde
fåetbetegnelsenDieNeuenWilden.

Ingen af disse unge vilde forblev, hvad
devardengang.MenmedKehnetNielsen
gik udviklingen  en  anden  vej.  Dels var
han en anelse ældre end de andre og hav-
de  en  håndværkeruddannelse  bag  sig.
Dels var han mere interesseret i de maleri-
ske værdier, som generationer før ham -
ikke  mindst en Edvard Munch - havde
sværget til. Han var hverken en omvendt
konceptkunstner eller en akademisk ud-
dannet strateg, der Ønskede at simulere
neoekspressionist. Han efterlyste blot et
mere følsomt, sanseligt og umiddelbart

imal
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i maleriet
indhold i kunsten, og han fandt det bl.a.
vedogsåatsøgeinspirationilitteraturen,
især hos  modemistiske  nøgleskikkelser
som Rilke og ]oyce. Citater og sentenser
fra den store litteratur har indimellem
Øldt hans billeder med den hemmelig-
hedsfuldedobbeltmening,somliggeriat
blandemalerimedffagmenterfraetlitte-
ræit univers.

LL
Med hans
indsat;bLiver
man altid
mindet Om,
hvor krævende
det kan være
at fylde indhold
i et biLlede

Men   fotografier
har  også  været  et
afsæt. Verden rum-
mer så mange mu-
lighederforenma-
ler, der skal lave et
billede,ognårKeh-
net    Nielsen    står
foran et lærred, er
intet  givet  på  for-
hånd.   Kun   dette
ene: At denne mær-
keligt ubestemme-
lige,   uberegnelige

unsten kommer ikke nemt tiL Kehnet NieLsen, der i år har tegnet festugeplakat til Aarhus Festuge.

og   uforudsigelige
genstand,somkaldesetmaleri,eksisterer
et sted i hans bevidsthed. Med hans ind-
sats  bliver man  altid  mindet om,  hvor
krævende det kan være at Slde indhold i
etbillede,derafnatursøgermodabstrak-
tionen.Hvert eneste billede skal med ma-
leriske  raids  erobres  fra  den  æstetiske
overfladiskhed, der altid truer den rene
abstrpktion. De billeduniverser, han har
ei.obretmedsitnavn,kanidagsespåbl.a.
på  Statens  Museum  for  Kunst  i  Køben-
havn, ARoS i Aarhus og Esbjerg Kunstmu-
seum. Han har modtaget en række lega-
ter,  bl.a.  |ens  Søndergaard  og  Hustrus
Mindelegat  samt  Eckersberg  Medaillen
og Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.
EnudstillingmednyeværkeråbneriGal-
leri Susanne Ottesen 25. november.
PETER MIBHAEL Hof"UNC


