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200 ark godt papir, 3 farver – sepia,

blå og rød, en tusch – og en kunstner.

Kunstneren er Jens Jørgen Boje, og

frem til midten af maj kan man se

Bojes tegninger, udstillet i tre rum – et

rum til hver farve. Han begyndte med

fotografiet for en del år siden og efter-

følgende er det blevet til collage, male-

ri og utallige tegninger – samt tekster,

AF MIA LEJSTED

Tegningerne/
The Drawings
Særudstilling

9. marts til 13. maj

blandt andet til hans eget tidsskrift

”Zeitgeist”. Tegningerne i udstillingen er

skabt serielt, og det understreges tilsva-

rende af ophængningen, hvor de præsen-

teres i store felter – 2 felter på 2 vægge i

hvert enkelt rum. Det skærper udtryk og

indtryk – rummet som sådan i udvekslin-

gen og dialogen felterne imellem.

Den rene tegning

– det, der betyder noget

Tegningerne har på en måde et fotografisk

islæt som de gamle negativer, i et spil

mellem positiv og negativ, og hvor figurer-

ne – de hvide felter – bliver til af farven

udenom. Tegninger af kvinden som femme

fatale, kniven, bordet med flasken, skrive-

maskinen, musikeren, tegneseriefiguren,

pladespilleren, tilstande og erindringer –

det, der er væsentligt – alt det, der bety-

der noget. Det er den rene virkelighed i

dens enkleste form, hentet fra Jens Jørgen

Bojes egen verden – tegnet med den sorte

tusch. Boje anvender ofte ord og tekst i

sine tegninger. Ordene er typisk engelske

og lægger sig til motivet som betegnelser,

hvor de virker præciserende, eksempelvis

“The Dog” – altså ikke bare en tilfældig

hund, men en bestemt en af slagsen. Af

andre eksempler kan nævnes navne på

berømte musikere, som han er optaget 

af, såsom Iggy Pop og Kurt Cobain. 

På kanten

Endskønt Museet er placeret, hvor det er,

og kunstnerne i vores samling og udstil-

Idéhistoriker og kurator på udstillingen, 
Lars Morell, t.h., holder åbningstale. 

Jens Jørgen Boje takker. 
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linger har det ene til fælles, at de har eller

har haft en sindslidelse, så er det nu og til

stadighed kunsten, der er i forreste række

– og ikke kunstnerens psykiatriske bag-

grund, som det ofte udlægges. Vi tilskriver

ikke kunsten at være psykiatrisk kunst –

men ”blot” kunst med en til tider særlig

råstyrke.

Om kapitalen, der er grundlaget for kun-

sten og dens styrke, kommer fra en hårdt-

slående kontakt med det indre og ubevid-

ste – og/eller det virkelige liv, som det for-

mer sig for os mennesker, et liv, der

måske altid, eller i perioder, leves på kan-

ten – så er det under alle omstændigheder

det, der er en væsentlig del af grundstof-

fet for kunstnere. Det, de forholder sig til,

omsætter og formulerer i værkerne. 

Denne grundstamme har mange kunstnere

og kunstnergrupper gennem tiden søgt og

forfulgt som det reneste og dybeste og

derfor allermest sande. For mange af

kunstnerne er, og har det været, én lang

kamp og ransagelse at udfinde, definere

og omsætte indtryk og en egen tilstand i

kunstværkerne. Det kan blive til stor kunst

og tilsvarende oplevelser, når det lykkes. 


