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Metie Holri* har en af si,ne blå krukker i fiavnen og nogze af si,ne nordsjællcmdske
landskabsb{lleder på plus-uæggen bag sig.                                                          Foto: Lars skou

Mælkebøtterog
lokaleudsigter
Na±urinspireredemal,ereiGalleriPlus
Hillerød: Det er ikke
til at se, at mælkebøt-
terne på Lene Lundga-
ards nye malerier har
vokset langs de stier,
hun har cyklet her i
området, men de er
lige så lokale som
udsigterne på Mette
Holmskovs malerier.
Begge kunstnere inspi-
reres af det lokalområ-
de, hvor de bor, og nu
supplerer deres bille-
der hinanden på smuk-
keste vis indtil den 14.
april på den fælles
udstilling i Galleri
Plus i Slotsgade.

Lene Lundgaard skal om fire
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tegne  på  billedfladen  eller
lægge flere farvelag på, og så
opstår disse  meget  charme-
rende,  livfulde  og  farverige
mælkebøttebilleder.

-Jeg  maler  nok  meget  in-
defra og ud, siger hun og vi-
ser, hvordan de fire serier på
galleriets   ene   langvæg   er
forskellige  af  karakter.  De
fire første malerier blev me-
get tydelige, men for hver ny
runde   med   mælkebøtterne
slører hun figuren og gør bil-
1ederne     mere     maleriske.
Hun har malet dem hjemme

Elenå;Agfå::gennes#;:rsfprfi
i   »Mælkebøttens   dans«,  og
hun havde fået digterens til-
ladelse til at lade musikken
lyde  også  under  ferniserin-
gen i mandags. Båndoptage-
ren er blevet stående, så nye
besøgende  skal  blot  trykke
på knappen, så lyder det mu-
sikalske    akkompagnement
til billedoplevelsen.

-Jeg havde jo malerkassen
stående,  forklarer  hun,  der
som Helge Holmskovs datter
er   vokset   op   med   billed-
kunst.

-Men jeg troede, jeg lettere
kunne  klare  mig,  hvis  det
var  brugskunst, jeg  valgte,
indser  hun  i  dag.  Det  blev
derfor     Kunsthåndværker-
skolens keramiklinje først og
senere .   ` - akvai'elmalingen.
Hun har tegnet  altid  og er
overbevist om, at tegninger-
ne   gav   hende   angang   til
Kunsthåndværkerskolen.

ruennkd.eå;fauåliessgeåf#;f,nsduepI
pleret  med  reliefkunst,   til
oliemaleriet.    Faktisk    blev
hun sat i gang af en samling
små træstykker, der i forma-
tet svarede til dem, der også
er  karakteristiske  i  hendes
fars maleri:

-Det er mærkeligt, at vi lig-
ner hinanden så meget, siger
hun i dag, efter at hun er ble-
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Hillerød: Det er ikke
til at se, at mælkebøt-
terne på Lene Lundga-
ards nye malerier har
vokset langs de stier,
hun har cyklet her i
området, men de er
lige så lokale som
udsigterne på Mette
Holmskovs malerier.
Begge kunstnere inspi-
reres af det lokalområ-
de, hvor de bor, og nu
supplerer deres bille-
der hinanden på smuk-
keste vis indtil den 14.
april på den fælles
udstilling i Galleri
Plus i Slotsgade.

¥gåreuLdusE|#eaf-kdåks?;.or¥nfiiå:
gen, hvor de 14 mælkebøtte-
billeder  ikke  skal  med.  De
har deres  egen historie,  for
de  meldte  sig  nærmest  til
præsentations-udstillingen i
Plus:

-Jeg har altid været opta-
get af mælkebøtten - sikkert
siden  den  dag,  min  datter
bar en mælkebøttekrans om
sit hår, fortæller Lene Lund-
gaard.  Hun vidste,  at blom-
sten skulle komme til udtryk

imnad`teeriå:åTisåg,bsi#åenrb.e;
tekster  om  mælkebøtter ud
og  gemme  dem  i  en  skuffe.
Nu har hun åbnet skuffen og
taget hul på inspirationen.

Lene Lundgaard bruger de

kaå#et?åsteiå|kaeje,  båå:geåi:
rekte som aftryk, undertiden
både over- og undersiden, og
som figur i fri hånd. Hun kan

tegne  på  billedfladen  eller
lægge flere farvelag på, og så

:g:åå;fil;Sfsueld=eogåtfåhwaerEge:
mælkebøttebilleder.

de-flågogm:l:rsi:%fhmuengåtglt::
ser, hvordan de fire serier på
galleriets   ene   langvæg   er
forskellige  af  karakter.  De
fire første malerier blev me-

g#Ede:gå,Ee=|ioerbE?teerr::
slører hun figuren og gør bil-
lederne     mere     maleriske.
Hun har malet dem hjemme

E`enå;Æ:sgnesi:å;:rsfpriå
i   »Mælkebøttens   dans«,   og
hun havde fået digterens til-
ladelse til at lade musikken
lyde  også  under  ferniserin-

få::rmbiåvdeatgsstå:ååg,oåfangye:
besøgende  skal  blot  tiykke
på knappen, så lyder det mu-
sikalske    akkompagnement
til billedoplevelsen.•-Ukrudtsplante +-er--den~ ~ver  im5ir `opslugt-af-d6t
kaldt af nogen - jeg ser den
som smuk og lysende og væl-
ger derfor med denne billed-
serie   at  give   mælkebøtten
min    hyldest,    siger    Lene

±:FdggeåanredmåFbeJgå:åegLa:i:
kebøttebilleder.

Væk ffa verden
Mette Holmskov ser Nords-
jælland  fra  sine  vinduer  i
Grønholt og fra de små lan-

goeåeJiådteilåFefi:adasånast?tejgi:
On.

Lå.ih:e;E_å.e|så=sfb:e|feå.eee:k;i£;|i;:
under billederne, men siden

£åå`iågeg4atogm¥loedåiiesiglloeE
der, er det ikke blevet til så
meget med keramikken.

-Jeg havde jo malerkassen
stående,  forklarer  hun,  der
som Helge Holmskovs datter
er   vokset   op   med   billed-
kunst.

-Menjegtroede,jeglettere

•:n:då:-:g::fi:inssii';J:!våår.±g!

Sgå:er%s-k-eraak¥ikrl:ke£g:sgteon:
Hun  har  tegnet  altid  og  er

å:ergåvvisieonmd,eatatnegEi:get:i
Kunsthåndværkerskolen.

¥uennkd.e=årkau||iessgeåfi:i:åf,nsduep:
pleret   med  relieflunst,  til
oliemaleriet.    Faktisk    blev

Fåå:;::tgyaknkge:fdeenrs?.¥ånaE
tet svarede til dem, der også
er karakteristiske  i  hendes
fars maleri:

-Det er mæi.keligt, at vi lig-
ner hinanden så meget, siger
hun i dag, efter at hun er ble-

»brødløse« maleri.
Den  snes  landskabsmale-

rier,  der  nu  hænger  smukt
over den blå keramik, har en
ganske  særlig bredde,  fordi
formatet  banalt  sagt  nær-
mest  svarer til forruden  på

å:npååsfiå:lbøii..Dge#rLaetdhi:å
i motiveme. Der er plads til
sol og skyer og det, de gør ved

Fb:;kn?r;.LejfeanneteLru:ågasakroå
finder Mette Holmskov man-

gå[å{rse£r:gmhoutåvå:Fknkdee:pcg:
ked   af,   at   den   mere   tid-

kri?f::d:up::cåsflø¥:dafedreari
opslugende maleinteresse:

-Det giver så meget energi
- jeg er helt væk fra verden,
nårjeg maler....

Corn.

Mælh?bøtte.rnepa?.Len€Lund,gaardhørerttlenserte,derharsløretdefligedeblade,
men de er der stadigvæk.                                                   -                                .  F-oto: i,;;;ii;v


