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facon
plads & kulør - 4.24 m2
En udstilling rundt om Ib Braases værk "Fra min lillesøsters værelse"

Der er to grunde til at udstillingen Facon,
plads og kulør blev sat i gang og kom op
at stå.
Den første grund var lysten til at bruge Rundetaarns kæmpe store udstillingsrum som
det det er - stort og smukt og åbent. Det
var oplagt, at rummet skulle ligge åbent
for den besøgende, udfoldet for fødderne
af den besøgende fra det øjeblik der blev
trådt ind gennem døren. Det måtte blive et
floorshow, et vægfrit område.
Den anden grund var stor fascination af Ib

Braases værker og hans direkte måde at
bygge værk og rum op, og oplevelsen af
at hans metode og tankesæt var relevant
for flere samtidskunstnere. Braases værk
er bredt og der er mange muligheder for
aflæsning og oplevelse, så valget af deltagere måtte blive bredt og meget forskelligartet og det blev det.
I udstillingsoplægget skrev vi: "Med
udgangspunkt i Ib Braases Værk, "Fra
min lillesøsters værelse" fra 1971, som

er firkantet som et værelse, 2.06 x 2.06 x
2.06 m og optager 4.24 m2 gulvplads, vil
vi gerne have et værk der optager (ikke
nødvendigvis fysisk) ca. 4.24 m2.
Værkerne vil vi placere spredt på gulvet
som et floorshow af "biler i en parkeringskælder" - nogle parkeret peliekt, andre
pænt, forsigtigt eller simpelt hen sløset,
hurtigt og råddent i Rundetaarns store og
relativt lavloftede rum uden ophængnings
vægge, uden stopklodser eller fiduser.
Rummet og udstillingen skal være åben at
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se på og være i, med fornemmelsen af at
kunne overskues alle steder fra".

fra køkken til skranke, fra soveværelse til
kontor, fra stue til ventesal, fra bolig til arbejdsplads, fra designbutik til gør det selv

Titlen "Facon, plads & kulør" hentyder ikke
til kunsthåndværk, men til objektet eller tingen som en central del af kunst i dag.
Ordene Facon & Kulør kan associere til
noget til sovsen eller det lette fra boligtillægget, men de skal også med dette kunstprojekt og deltagende kunstnere henvise
til kunst i forhold til kulturers mate1ielle
produkter - fra lerpotter til guldsmykker,

butikker. Sådanne produkter bruges og forskubbes i kunst og kan siden endevendes
af antropologer, arkæologer, sociologer
og ikke mindst kunsthist01ikere, for sidst at
ende i varekataloger og livsstilsmagasiner.
Tak til Rundetaarns ledelse, kontor og bestyrelse, opsætningsteamet ledet af Jeppe
Sørensen, Beckett Fonden, Københavns
Billedkunstudvalg og Statens Kunstråds

Internationale Billedkunstudvalg. Tak
til Mikkel Bogh for gode kommentarer,
Morten Agergaard for opsætning af katalog og Anders Sune Berg for fotografering.
Og en meget stor tak til de danske og
udenlandske kunstnere for store arbejdsindsatser med udførelse af helt nye
værkertil udstillingen og ideen, ikke
mindst under de faktisk helt urimelige
økonomiske b etingelser.
Hans E Madsen og Torgny Wilcke 2010

Note vedr. maleri, skulptur m.m.
De va.lgtP kunrinere ·•u-beJder med mate:rid.ler l.lg
forhold
S;iledes maleri eller fo to som forholder sig til det <1t
v;:ere obJel..1 eeller skulplur/install,1t1on scm bruge•,
objel-1,,r og en di,ekle tilgang som kan henle,ie
tanker til malen G,..12nserne mellem de tr.:,d11icnF>lle
"Jonner'' er rkke væk. men 1de,,rne b,1g sk·.JlptL:
nmlerl, foto, irn,td.liationskunst er p,ivirk~cle og tilec.let tor "'t .:::mide begreberne ud vtelger vi i.li forholde
os c1k11'.11il formerne:::-· grc.eJ7:,~r og arbeJdt:! med dem
Fe>·.s. Ib BradsP (f J 923). hvor byggematet1<1ler b,a
1011 cement. metal T-profiler. nlkyd maling og beslag
endE'r direkte r sl..1.Jlpturerne uden mellemregnmger.

! wnligc
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M,te11aJmne og besl,19,>ne d [ Jiern 09 bron~e til "Fra
bl'i1ov 09 kunstværk/komposition/fonn. som var de
snydt U(l ni n,, .<1';11 pd hnnS :.len g,mg nylisn sc,lvoygqede liu.:.: i Marcous.c:;1s.
Fok'. E, 1c B, inbndge. hvor skulpturer hm kom
me op pa vdoggene, kim vcF.·18 flade, kan byg
ges ,:JirP!1e uden fcinn og komponeres p/1 noget
rJ;::ir llqner en m 1l~·~ru:;!: metc•de E1ic B,.unbridge·~
væn:ar FJr op1'1g1 ikke m,,len. men cle er objekter

b 11l1,J1 mdustn materiale De er bygget op af træ-finer,
dvs billede af Ir æ pd spimplade fra et bilhgt skab. Det
imnuterecle milte1iale, som 1 dene t1lfækle giver sig ud
for mossivt træ, er el typisf· materiale fi·a vor tids hjem
og d,tgligdag det virkelige liv om man vil. Det betyde, tl når resterne ll'd klædeskabet bruges i sl-.7.tlp·
turen genkendes clet af os alle som den ægte vare'
Den vare vi kE:nder fm kokkene! og !KEA og der er
ikke manipuleret i 1..1.mstværket. det er hvad det giver
sig w-1 for et grimt, billigt materiale. som i Eric Bain-

.-:om m;.it,1ri,il1~+?rede Mondr ;m m;.t.k·H1er, og ~om

bridgc's sJ...ulprure1 bliver .smukt

f!'.!in lill+-:'''0.'~ter~ værelse'' (1871) forener funl:tion,
0

0

Jl,1dtrykte Mal,awi.ch &lateb1oner De er l,y9ge1 op
l:o-_ ul:rivt i iPltior men ogs.'- typi sk for tide,n ol brugt

t

Ib Braase
Skulpturens maler
eller kom ind til Ib Braase fra mit hjørne af huset.
En af mine store oplevelser har været besøget i Marcoussis nær Paris hos Ib og
Ragna Bra.ase i 1994. Jeg kendte Ib Bra.ases
værker fra hans store udstilling i Roskilde og
fra Den Flies årlige udstillinger, hvor jeg sidst
havde set ham i rum med Thomas Bang.
Fra min kone vidste jeg at Ib Bra.ase kom fra
Møen, Stege, hvor han var født med stenhugning i sin fars gravsten huggeri. Han
havde bogstaveligt taget fået stenstøvet ind
med modermælken og uden at have tænkt
helt klart over det, tror jeg, at jeg lige fra
starten har fornemmet denne helt igennem
usædvanlige fortrolighed med håndværket og skulpturens tunge materialer hos
Bra.ase. For en mand, der er opvokset midt
i sten, som altid har haft sten og håndværk
som en b etingelse og grundpille, måtte det
være, og blev det også, såre simpelt at gå
direkte til stenen, massen og skulpturen,
som tegneren til papiret.
Skridt som for andre billedhuggere på den
tid måske var store spring, lå tilsyneladende lige for for Ib Braase - hvorfor gå via
opmodellering, punkterapparat, gipsform ,
for at ende i en stenfigur? Hvorfor ikke gå

direkte til stenen, det endelige materiale i
første hug!
Da jeg besøgte Ib Braase, havde jeg
et hæfte med til ham. Det var et af de
gode sammentræf at jeg havde fundet et
årsskrift fra 1956 i Akademiets store affaldscontainer. Jeg havde stået oppe i containeren af nysgerrighed og bladret og læst
årets legater på 50-200 kr. til eleverne Dan
Sterup-Hansen (en anden af mine helte),
Bent Sørensen, Ib Braase osv. og pludselig
stod jeg der midt i containeren med et stort
foto i hænderne af en rå kontant stenbuste
af en kvinde. Det var den ægte vare, der
var ingen tvivl, det var skulptur efter den
"Direkte metode". Der var gået direkte til
stenen uden mellemled, uden bekymring den store klods var uforfærdet blevet hugget i til et kontant værk af en stor kvinde, og
det viste sig naturligvis at være Ib Braases
kone, Ragna.
Jeg mødte det samme i Marcousis, i Ib og
Ragna Bra.ases hus som de havde bygget
og sat sammen sidst i 60'erne.
Husets materialer var rå og klare - vægge
af beton og vinduer af metal-T-profilerne,

som jeg kendte dem fra huse og hotelophold som lille på Mallorca og andre
varme feriesteder. Ib Braase havde selv
bygget huset i Marcoussis og fundet frem
til materialerne, som var for hånden, materialer som var billige og passede perfekt
til formålene - kort sagt de materialer som
er designet til og som man bruger til at
bygge huse i Frankrig (eller stort set, fordi
Ib Braase havde uden tvivl også videreudviklet materialernes funktion lidt!). Og det
gode er, at det er disse simple og banale
byggematerialer, som han begynder at
bygge sine skulpturgrupper ud af og op
af. Byggematerialerne er i princippet lige
så enkle og banale som stenen til gravstenene m.m. havde været (for ham) i stenhuggeriet i Stege. Forskellen vil dog for
nogen være, at de (stadig?) opfatter stenen
som et "fint", klassisk skulptur materiale,
hvorimod beton o.lign. opfattes som grimt
industrimateriale (men sådan har det
selvfølgelig ikke altid været og sådan vil
det heller ikke være ud i al fremtid).
Byggematerialer fra huset i Marcoussis ,
d.v.s. beton, cement, metal T-profiler og
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vejs om det, som sker, skal bevares eller
slettes i det endelige resultat.
Hos Ib Braase bliver malingen ligeværdig
med betonen som rent mate1iale og ikke
som man kunne have forventet som en bemaling af en ting, som bemaling af en bygning eller en skulptur, som de er flest.
Materialerne i Ib Braases skulptur står med
modsætningsforhold og kontrastvirkning
(for at bruge Weies sprog (4, s.53)) som
strøgene og farverne i de største og mest
plastiske af Edvard Weies malerier af
landskaber, mennesker og romantiske
fantasie r. Modsætningsforhold og kontrastvirkninger var for Weie kernen (dog
uden at være det harmoniske ideal) i det
maleriske og sat sammen med poesien
og direktheden i udførelsen, bliver det
grunden til at jeg kalder Ib Braase, "Skulpturens maler".
Jeg oplever dog, at Ib Braases ting har
udgangspunkt i skulptur og jeg opfatter, at jeg skal opleve dem med min

krop og ikke alene med blikket som
i det helt klassiske maleri. Tilskuerens krop er sat i spil og selvom
man ikke bogstaveligt kan, så vandrer
man alligevel som tilskuer rundt midt i Ib
Braases værker, ting, podier, dimser, rester, og man sætter sig selv mellem tingene,
midt i tingene, på kanten af tingene og der
er ikke langt til tanken: "at sætte sig på
taburetten i ens eget køkken".

b1 uge tape direkte 1 stedet tor al male en streg
eller nmlerPn vil S1Jr:t:"lr->lbru9e en g,..,mf"ln hcmdv:Prk<"l"kllll· til at J,we monster dl•·('kte p,., tc-tpet eller v,-eg. som r eks n!ir Bo,lil NipJs<"n bruge:· en
"kah plon til dl rulle, nrn!e eller cluppE' over 09
Chnstofrer Wo<'.JI (USA, bruger en spec,,,J h-mdvæiker rn:-llerulle de1 lnV1Jr monster-t·1pet dftr yk
I dc1g km m,lll lidci for" rnmPL•~n af "hurUgt udført
,1rb€jde" med en cu.r,•1~.h,.,{ i urifc~kr-n mE'q€1 h,r
h,mdv,>'•·\·i:J""i:'-0 ''J u,lfotelse <"li"'r mdustnd proct,ll1ton.

(3) LerJ1:irt Gottlieb: Mern1Psket. dramaet og malenel
- om Edvard We1es store kompositioner og hans tanker
om kun.sten og k:ulturen I Ud:-tillingskataloget til udstillmgen Edvard WPiE' pil Statens Museum for Kw1st og
Al hus Kunstmuseum 1987

Ib Braases værker har en urniddelbarhed

og et potentiale som suger en ind i værkerne og ind i andre ideområder og tanker
- Denne virkning og mulighed bygger på,
vil jeg tro, værkernes "moderne menneskelige" bestanddele, proportioner og
relationer til vores dagligdag og sociale liv.
Værkerne kan opleves med en åbenhed,
urniddelbarhed og frihed som er forud for
sin tid.
TorgnyWilcke, 2004

Noter
(]) Del skal bemærkes at Jeg ikke opf,tl.-.r Ib BH1s;,s
V..t?"ker .som m~t~llc1tiom3:r,der er ror mPrietv,~erkover det.

(~') Du·ektl1Pcl 1 m3Jen kan ms nin yn,Jrn kun
stn"re lægger kerre u111 1mel1Pm del endE>hge
m tleri og ideen bng (evt ,sk:n ·E'n bag> Flere
m-118:nc t-:r optayRl ~if di1~kthedPn 1 11d1018l,::,=...,11
og den rlecrar r,,Jgencle overtlc-tci.c, med eller udeen
k,mteer 'fypi:-:k vil •ml.aren ar 1 Jag, n,1r ler ,:kal
opn 1s 0 ·n ldm figur ,.,JJ."!r n "" ,t,:,r p« ftt<:len
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( ·! J Edwud We1e· Poesi og lultUJ . 'Nivels forlag. Køben-

hc1vn. 1951.

Ib Braase
De lci ch<11nbre de mc1 pE til :soeur I
fr;., mmlilltssosr< sv,erelse l971
206 x 206 x 206 cm

Ib Braase, Eric Bainbridge (UK),
Thomas Bang, Maiken Bent, Claus Bjerre,
Monika Brandmeier(DE), Claus Egemose,
Jesper Fabricius, Kim Grønborg,
Ditte Hammerstrøm, Lone Høyer Hansen,
Peter Holm, Ellen Hyllemose,
Søren Jensen, Marianne Jørgensen,
A Kassen, Karin Lind, Pablo Lambias,
Axel Lieber (DE), Hans E Madsen,
Bjørn Poulsen, Jesper Rasmussen,
Finn Reinbothe, Tove Storch,
Charlotte Thrane (UK/DK), Torgny Wilcke
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27 Kim Grønborg

18 Maiken Bent

36 Ib Braase
De \,1 ,..hmnbrE'.' de md. pPUt soeur /
Fta mm :.1I\1-1søstr:Jrs vc:e1else. 1'~71
11''<', bronze.Jem m;,Jing
2013 x 21Jtl >: 20G cm

Wr:1pperl up, ,n ;mel ;ummc! ,\010
Ki'y1 i~fin01. l~egter. ~t;·ltT~d, pl;:1.st
20ll x 'l00 x
cm

ud,·n tttel. ~Ul0
n-111dF1s, skind, };r:.,der, 1m1terct ~,:i:~de1 1lcl.-'!. trnd.
kæder. l:roge
v,u-i.tble rn,'11. I ·-15 x 120 cm

·ioo

28 Ditte Hammerstram
So!t Structure Il 20ILl.
Shnn. 111,J De/ pl'Bt

19 A Kassen
t:xlubmon poster
G5 x !?,2 r;m

8S X I •IS X 160 cm

foll cll'de. 2010

Ude,c lltPI (tnGld]ObJ(Sk"t #'I. lys guldJ "008
Silke, træ, tr,td
Jl x 135x 130 :m

Kt ydsfiner. fyne,11 re ':Il
lSOx 150;:300cm

Den ælcls' ·ui: Jr,rne h,,vde overtalt ''j,egerE•n''
:il dl fiemstille en prototype p,i et HUDTROFÆ

In se:irch of d cert,un perlection i'.010
Silke, pC!pir, MDF plade. træ, voks. bldd,n.tld

(hans nyeste forgrening afl'lc-nt,~·-:,of-P.;-PnenJ
1 1l sit va?.relse 2010
TæpIxr, Jernl--1.1gle, bomuldsba,·ltEt. vob. st,'tltr,id,
mdfplade

1l5x85x 1°"cm

l .7 x 300 x 230 rin

rmer, u·,:12. troJe
u-5 x 200 x 120 cm
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Bjørn Poulsen
lnqen titel 2010
Pr~-c-0 ,uu.,,a ,;tAI beton
c,1 220 x 1:10 x J20 cm

Leveenue hilleder 20 I 0
Overhec1dprojPk101 1 li:f:rrt::d, nuet
Vdn,:ible m:U

Met;J•'olper m€,d afs1:,,,;,n111gsb.'md
IOQ X ·100 X ~50 m

33 Pablo Lambias
Den po8tl1Un1<-me 111.stanj, 2D l C
(Foto Per Morten Abrnhamsen)
2 prm1s a 70x 100 cm

24 Torgny Wilcke
Grønne bund1er 2010
Træ, linolie pigmem. bZU1d

lCiQ X 300 CI11.

34 Peter Holm
Slolleweg / Dividmq w,ill 20 I 0
Lake:·et, f:.emaJ,,1 mdf

5 r•,.lil~ler

25 Torgny Wilcke
Kom uid fn :rut !1Jorne al huse1, 2010
Tl'te, linolie. pigment, band

;oo

·m

O

Gcxl00,:105cm
40 Saren Jensen
Profan op8tilhng • stole pla~ e, stallv. 2008

35 Axel Lieber

Boc!E'•;i;, llay. 2010
VVood, pl~,;::t1r nngles. meti:11 hook.s. found L~ewm1c,

Pcmor,1ma, uovervmdeligt v:eq,oe 20 l 0
Asketrie. Bejdse, fornucå, kornpa!ctlamL"'·H
1113 x 276 x 107 cm

Crl.

Cd.

41

200 X 200 •-: 200 1:;m

Jesper Fabricius
Ømme [odder lx1g dishm. 2010
Træ. D;1,l"!'r cl!'tser. lm1. met2l. pl~.stik. porcelæn.
model huse. savsmLtlcl, m;•tlmg. !ipr:iymaluig

148x 185x206cm
42 Finn Reinbothe
1111s Time Sp;;c.;, - Ne>:t Time Sornethmg Else .
2010
)8Pl. plasl:c lllT'l

Ca 200 x 200 cr,1. v,,rn1bel hojde

7~1 X :-3 lC ,;r;

J'.Ællll

26 Claus Egemose

46

39 Marianne Jørgensen
Oph:l?ng1. 2010
Pres,,~ning. sytråd. hrqlepensstreg

32 Jesper Rasmussen
P~cssag,, ,1010

23 Hans E Madsen

100 x !Li0 x

plas1ikfocl, st-sn. parasol. snor, liste. g-1ffaIape
Variable mål

Plante, alu. prr>t•··,ning

22 Eric Bainbridge
Udrcn !Hel 2010

X

38 Charlotte Thrane 2010
The Rece1ving End
'Ihe. tvmgeslaue. blokfløJte, mor v,egmnling,

30 Lone Hayer Hansen

Thomas Bang

55

Ellen Hyllemose
Uden :itel.2010
Lycr,1, MDF; l:obberrør 1lu rnr d1ve1se fyld.
Vanablemiil

29 Claus Bjerre

20 Tove Storch

21

37

43 Monika Brandmeier
TI1e Mis,ing Cornern of my Little S1ster3 Roorn.
2010
lead plexiqlas..r.;, ghuiS, show c;,:1.se
fi5x GO:<! ·JO cm

250 X 250 ;--: :::!SO :m
44 Karin Lind
Throuqh th0 whole, 20 l 0
Tr:er1;Kle, lim. rn-;l:-m1pe
Vnriilble mcil (Cd. 140 x l'lll x 7ll crn)
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plads & kulør - 4.24 m2
En udstilling rundt om Ib Braases værk
"Fra min lillesøsters værelse"

Skridt som for andre billedhuggere på den tid måske var store spring,
lå tilsyneladende lige for for Ib Braase - hvorfor gå via opmodellering,
punkterapparat, gipsform, for at ende i en stenfigur?
Hvorfor ikke gå direkte til stenen, det endelige materiale i første hug!

