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I MORGEN.  Man vil næppe ld-
de billedkunstneren Nina sten-

Knudsen for en typisk københavner, og
slet ikke efter at hun har bosat sig fast i
Berlin. Men hun er født i København, og
her  modtog  hun  også  sin  uddannelse,
ig75-77   på   Glyptotekets  Tegneskole   og
ig77-83påDetKgl.DanskeKunstakademi.

På Kongens Nytorv fiilgte hun tre pro-
fessorer, der næppe kunne være mere for-
skellige: Sven Dalsgaard, Robert |acobsen
og Hein  Heinsen, og dette  pluralistiske
synpåkunstensvæsenharværetendelaf

hendes bagage.
Nina  Sten-Knud-

LL
Hvad der er
ree[t 09
realistisk, og
hvad der er
ren fantasi, er
i billedet blevet
naboer, der
befrugter
hinanden

sen       debuterede
som ung akademi-
elev   i   Rådskælde-
ren i ig79 og fik sit
første        gennem-
brud i ig82 på 'Kni-
ven på hovedet', en
gruppeudstilling,
som Helle Behrndt
anangerede  i  sin
tid   som   ledende
bibliotekar på Tra-
negården.  Det  var
også  på  Tranegår-
den,  at  Nina  Sten-

Knudsen to år senere fik mulighed for at
lave  en  større  separatudstilling.  Siden
'Kniven på hovedet' har de unge vilde be-

vægetsigimangeretninger,menhunhar
holdtfastbådeifigurationenogmaleriet.

UANSETATDETTEnyevildemalerihurtigt
blev toneangivende på Kunstakademiet,
var det  som  udgangspunkt ikke  typisk
akademisk. Derimod stod det for en  ny
oprindelighedogennyprimitivisme.

Detvarensøgentilbagetilkunstenskil-
Ta'eF,  ci.er  i. d-e  I-ølgende  år  fik  Nina  Sten-

Knudsen til at identificere sig med den

tilbage
Virkeligheden,hvadentenhunharlæst

sigtilden,drømtomden,hørtomdenel-
ler set den med sine egne Øjne, er forble-
v€t et af hendes billeders vækstpunkter,
og i  de  meget  monumentale  formater,
som hun også har dyrket, har hun bredt
oplevelser   og   overvejelser,   men   også
kunstneriskeideerogcitaterudovervæl-
dige  landskabspanoramaer  af  encyklo-
pædiskkarakter.

Hun maler billeder, der inviterer til at
blive set på afstand, fordi deres formater
kræverdet.Mendebelønnerogsådenbe-
skuer, der vil nærstudere dem i detaljen.
Så vil man måske genkende noget, f.eks.
etmotivafLeonardo,sommanharsetfør.
Men man vil også opdage verdener, som
man ikke møder andre steder. For hvad
der er reelt og realistisk, og hvad der er
ren fantasi, er i billedet blevet naboer, der
befrugterhinanden.

SOM UDSTILLER ER Nina Sten-Knudsen ik-
ke  noget  typisk gruppemenneske.  Hun
har altid stået stærkest, når hun stod ale-
ne.  Siden  gennembrudsårene  har  hun
markeret  sig separat i Kunstforeningen
Gl. Strand (ig88), på Ny Carlsberg Glypto-
teket (iggg), på Nivaagaards  Malerisam-
ling (2oio) og på Horsens Kunstmuseum
(2oi5`i6),ensoloudstilling,derseneregik
videre til Holstebro Kunstmuseum (2016)
ogtilEdsvikKonsthalliSverige.

I 2o00 modtog hun Anne Marie Telma-
nyi Født Carl-Nielsens Fond til Støtte For
Kvindelige Billedkunstnere over 4o år og
Eckersberg Medaillen. Hun er repræsen-
teret på bl.a. Statens Museum for Kunst,
Louisiana, Horsens Kunstmuseum, ARoS
Aarhus  Kunstmuseum,  Kunsten Ålborg,
Sorø    Kunstmuseum,    Vejle    Kunstmu-
seum, Fuglsang Kunstmuseum, Kastrup-
gaardsamlingen,     Randers     Kunstmu-
seum. Senest er større værker indgået i
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