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»Er det der nu
ogsåkunst?«
Man står ansigt til

siger jo, at kunst kun er

ansigt med yderpo1erne i moderne
kunst i Langes
Magasin i Øjeblikket, hvor højskoleforstander Ole
Lindboe udstiller
en lille bid af sin
private kunstsam-
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ling.

det er ikke første gang, han
svfi;,9srkpoiedfi::sstpaønrågr=ål.er

graø:låiåligu:uefi=dredig,lp£å:Seeå:

stuen, slår kunstanmelderen fast.

Sorte negle

nemlig også en af landets
førende kunstanmeldere og

Det specielle ved udstillin-

skribenter, han har været
med til at starte Kunstavi-
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sen, har udgivet adskillige
bøger om kunst, og han optræder
jævnligt
som

ninger i nutidens kunst.
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Ingen åkander
Frederikssund: Sjuskede
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Ole Lindboe er uddannet
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deles yt. Her i nutiden
bærer kunsten i høj grad
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udstråler høj teknisk kvalitet, er også kunst.
Sådan er det bare, og be-
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sat ad det spor. Den erfarne
kunstjournalist har da hel-

fra start, det er ikke som i
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kritiske spørgsmål om,
hvor det kunstneriske

en ahmelder forbi, siger Ole
Lindboe, som forklarer, at i

udstiller eksempler fra sin
1.000 værker store private
kunstsamling.
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unge danske kunster Steffen Martin, som er født i
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gasin, og det har ikke taget
mange halve timer at pro-

men opfindelsen er ikke ny.
- Man kan sammenligne
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men den kunne sådan set
I:gne»sHåvåådetrhkauvndset?tafttitFor Ole Lindboe har be-
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udstilling, der er så at sige
eksempler fra alle verdens-

ducere.

- Kunst må godt stille
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mellem værkeme hellere
end gerne svarer på spørgsmålet om, »hvad kunst

der også grænser, og nogen
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Steffen Martin er nybegynder, han er ikke færdig, for-
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tæller Ole Lindboe, som
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han fortæller og viser, hvor
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og skabe livlig debat om
kunsten.

terhånden er blevet en ef-

egentlig er?«

i:.-¥gut:;nti:nwåi:t:ioudi:i,eai;å;i
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han klippede sig skaldet og
malede sin negle soite, fortæller Ole Lindboe.
Højskoleforstanderen

mening.
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Den slags virker, det
tilfører kunsten en historie,
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Forstander på Kunsthøjskolen ThorstEd!u.n.f l.
Art«, som hænger i Langes Magasin i øjeblil

private samling.
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mennesker opfatter de enkelte billeder på.
- I starten kan man li' det,
som forestiller noget, men
efterhånden
tiltrække s
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har et råd, hvis man selv

atkiggeog
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en kopi af Monet's åkander
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ren fast.

Sorte negle
Det specielle ved udstillin-

gen i Langes Magasin er, at
den viser de forskellige retninger i nutidens kunst.
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bærer kunsten i høj grad
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fra start, det er ikke som i
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Lindboe, som forklarer, at i
dag kobler kunstnerne som
regel en happening på deres værker og udstillinger.
Den slags virker, det
tilfører kunsten en historie,
men opfindelsen er ikke ny.
- Man kan sammenligne
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fentligt, at han først blev en
kendt dansk forfatter, da
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tæller Ole Lindboe.
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g:åg :Eerkueng:t,, 3åskaå eal:
hive et kontroversielt billede frem og spørge »er det
her så kunst?« og på den
Forstander på Kunsthøjskolen Thorstgd_Iu.n_fl., .Ole Lindboe, forqn St.effen Mart!ns .billede !>Anti-
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kunsten.
0g han sporer efterhånden et mønster i den måde
mennesker opfatter de enkelte billeder på.
- I staiten kan man li' det,
som forestiller noget, men
efterhånden
tiltrække s

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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har et råd, hvis man selv

atkiggeogkigge, sigerhan.
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