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Galleri Brænderigården byder i foråret 2021 på endnu en dialoguds lling med to 
af galleriets markante kvindelige sam dskunstnere; Heidi av Reyni (f. 1966) og 
Naja Duarte (f. 1967).  
Kunstnerne arbejder med henholdsvis skulpturer udført i raku og akrylmaleri og 
uds llingen præsenterer et bredt udsnit af deres stærke portræ er, der komple-
menterer hinanden indbyrdes. 
Den danske sam dskunstner Naja Duarte er født i 1967 og uddannet keramisk 
formgiver på Danmarks Designskole i Kolding i 1990.  
Duarte arbejder i dag primært med maleri og hendes farverige, figura ve og for-
underlige værker varierer mo visk og genremæssigt mellem abstrak oner, 
blomstermo ver og kvindeportræ er.  
Duarte er født og opvokset i Grønland, hvor hun lbragte sine første 10 leveår, 
og fascina onen af forskellige folkeslag synes dybt rodfæstet i hendes portræt-
maleri.  
Duarte har lavet portræ er af kvinder af mange forskellige na onaliteter og  
etniciteter og hendes værker hylder mangfoldigheden. 
 
Den aktuelle forårsuds lling på Galleri Brænderigården s ller skarpt på Duartes 
kvindebilleder med en række af kunstnerens signifikante og karakterfulde por-
træ er malet med akryl på lærred. Værkerne er smukke, stærke og poe ske, og 
kvinderne udtrykker hver især en særlig dis nkt ømhed og skønhed.  
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Duartes foretrukne kunstneriske udtryksform er akryl på lærred, og hun blander maling med 
vand, som påføres lærredet med både fingre, pensler og paletknive. Værkerne veksler mellem 
sirlig detaljerigdom, store penselstrøg og mere transparente lag, og visse steder driver malin-
gen ned af lærredet eller opnår nærmest akvarellignende kvaliteter. 
 
De portræ erede kvinder i Duartes maleriske værker bærer alle tydelige etniske eller (sub-)
kulturelle markører, og vi præsenteres som beskuere for kvinder med kimono og parasol, tør-
klæde, kasket, kæder, kors, slør, med bandana-pandebånd og briller, perleøreringe, piercinger 
og pibekrave, eller ligefrem helt abstrakte, kuns ærdige hovedbeklædninger, som i værkerne 
Dusky Turbulence og Anonymous invader. 
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Der er kvinder med fletninger, dreadlocks, 
udslået eller stort og flot opsat hår, der i 
enkelte værker ser ud l at omdanne sig l 
organiske vækster som blomster, planter 
eller mos, som i portræ erne Unlimited 
value og Time for a helping hand. 
 
De portræ erede kvinder repræsenterer 
alle markant forskellige na onaliteter, kul-
turer og etniciteter; som en implicit hyl-
dest l den kulturelle mangfoldighed og 
skønhedens diversitet. 
Kvinderne reflekterer desuden forskellige 
sinds lstande eller stemninger, som også 
afspejles i tler som Emo ons, Faith, For-
tvivlelse, Peace, We do it all over again og 
Do you believe in magic?. Fællesmenneske-
lige grundstemninger der forener os på 
tværs af kulturelle og etniske forskellighe-
der. 
 
I flere af værkerne beny er Duarte sig af 
symbolske rekvisi er og figurer, der om-
kranser portræ erne og lføjer yderligere betydningslag l værkerne. Der er dyr som som-
merfugle, en snegl, en bi, et mårdyr, en padde og en blå trækopfugl. Eller kvinderne por-
træ eres flankeret af lommeure, et kompas, en stregkode, skakbrikker, et fyrtårn, asia ske 
lanterner, balancerende stabler af sten eller blomster.  
Flere steder beny er kunstneren sig af vanitasmo ver, som i Culmina ons, hvor en sirligt 
stablet bunke små kranier, en knogle og en flok flaksende sommerfugle placeret i en glasklok-
ke mellem kvinden og beskuerens blik.  
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Duarte beskriver skabelsesprocessen som ren magi, og hendes værker har under den et ma-
gisk realis sk skær. Det er som om, at alle kvinderne er placeret i et abstrakt malerisk rum, 
der o est opløses i farveflader eller organiske ornamenter, der skaber modvægt l figurernes 
detaljerede realisme og de anvendte rekvisi ers l der klare symbolik.  

Duartes brug af symbolske rekvisi er og billedelementer bidrager l at de tone stemningen i 
de vitale og udtryksfulde kvindeportræ er, de lføjer billedkomposi onerne en særlig dyna-
mik og ak verer beskuerens egen fortolkning af værkernes mange poten elle betydningslag, 
fortællinger og fortolkningsmuligheder. Som Duarte selv understreger: Der er frit valg på for-
tolkningen!  

Følg din drøm 

Maleriet Følg din drøm adskiller sig ved sin markante brug af symbolske rekvisi er, der nær-
mest synes at ville overtage portræ et af den unge kvinde. I forgrundens ventre side hænger 
et overdimensioneret lommeur med romertal i en nøglering, hvorfra også et nøglehul med en 

lhørende nøgle hænger. Øverst l højre ses et kompas, der er placeret så det delvist dækker 
kvindens pande, og ligesom nøglerne kaster det skygge på kvindens hud og angiver verdens-
hjørnernes retning. I baggrunden herunder lyser et fyrtårn, hvis form mimes af en række 
skakbrikker med en væltet konge. Kvindens ansigt er placeret centralt i scenariet, med blikket 
vendt mod højre i samme retning som den stadigt oprejste hest fra forgrundens skakspil.  

De markante symbolske rekvisi er modsvares af maleriets baggrund og kant, hvor farverne 
driver mod lærredets kanter i de stærke primærfarver gul og blå. Den øvrige farveholdning i 
værket er afdæmpet og flere steder aner man de mange transparente små sub le farvespil i 
værket.  

Følg din drøm kunne være et mantra for kunstneren selv eller et memento l beskueren. Vær-
ket er kvadra sk, som en del af de øvrige uds llede portræ er og måler 100x100cm  
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Fortvivlelse 

Værket portræ erer en smuk ung kvinde, hvis selvsikre og alvors-
tunge blik er re et direkte mod beskueren. Hun har fyldige, røde 
læber, mandelformede øjne og et hvidt næsten transparent klæde 
viklet om håret.  

Baggrunden er grøntonet og flere steder ses antydningen af træer.  
På toppen af en høj træstub i venstre side sidder et mårdyr og be-
tragter den unge kvinde, der er placeret l højre i billedets kvadra-

ske komposi on. Hendes skuldre er blo ede og på den venstre sidder en stor sommerfugl 
med vingerne foldet ud. 

Kvinden bærer en rund serveringsbakke foran sit bryst, hvorpå omkring 20 mumificerede mi-
niaturemennesker står i en cirkelkomposi on med hinanden i hænderne, som var de forste-
nede. Ligesom kvindens tøj er de malet i en hvidlig gråtoneskala, der kontrasterer det bagved-
liggende landskabs frodige grønne og bidrager l at udtrykke og understrege den menneskeli-
ge fortvivlelse, tlen refererer l. 

Duarte arbejder i værket med skalaspring, der gør hele scenariet en smule absurd, foruroli-
gende eller surreelt, ligesom ski et i farvevalget får de menneskelige figurer l at virke mær-
keligt fremmedartede i landskabet.  

Caught in a bunch 

Til trods for den umiddelbare smukke, poe ske grundtone i Duartes maleri har enkelte vær-
ker en mere dyster og samfundskri sk karakter, som det markant kommer l udtryk i værket 
Caught in a bunch. Her har Duarte portræ eret en smuk, mørk kvinde i trekvart profil med en 
løkke bundet om om halsen. Løkken er forbundet l et reb af knob, der strækker sig fra hal-
sen og videre op oven på hovedet,  som hæ er det ved hårgrænsen og udgør en form for or-
namental hovedbeklædning. Her synes de ornamentale knob at være transformeret l en 
mere enkel form og ligner nærmere en slags brutal lænkelignende byrde, der omslu er den  
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portræ erede, som den my ske Medusas slangehår. 

Værket er holdt i en mørk grundtone, der både koloris sk og sym-
bolsk kontrasteres af små gule blomster, der nærmest fle er sig ind i 
lænkeornamentet og angiver et lille stærkt, men skrøbeligt håb.  
Tema sk indskriver Caught in a bunch sig i det sam dsaktuelle opgør 
med Danmarks koloniale for d.  
Duartes værk lbyder et nysgerrigt og empa sk undersøgende blik, 
der peger både udad på verden omkring os og indad og lbage på os 
selv, når vi spejler os i det uudgrundelige, sorgfyldte blik, der leder 
os langt ud over billedets horisont. 

Naya Duartes opsummerer selv fint og koncist beskrivelsen af sine værker med en næsten 
programma sk formulering. Portræ erne er:  
Mangfoldighed fortalt med pensel! 
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 Index 
 
Forside  Fortvivelse, 100 x  100  cm 
 
Side 2 We do it all over again, 90 x 70 cm 
 
Side 4 Dusky Turbulence, 150 x 120 cm 
 Anonymos Invader, 90 x  120 cm 
 
Side 5 Time for a helping hand, 90 x 120 cm 
 
Side 7 Følg din drøm, 100 x 100 cm 
 
Side 8 Fortvivelse, 100 x 100 cm 
 
Side 9 Caught in a bunch, 90 x 70 cm 
 Unlimited Value,  90 x 120 cm 
 Emo ons, 100 x 100 cm 

Kataloget er udgivet i anledning af uds llingen  maj/juni 2021.  
Forord og tekst l malerier af kuns ormidler  Sanne Birgi e 
Hvidt.  
Copyright kunstneren og Galleri Brænderigården Horsens. 
Se fuldt kunstnercv på www.gb-h.dk under kunstnere. 

 
 
Side  10 Faith, 100 x 100 cm 
 Do you belive in magic, 80 x 80 cm 
 Jeg har huset fuldt af …,, 100 x 100 cm 
 Face to Face, 100 x 100 cm   
  
Side 11 Des na on Pace confidence, 80 x 80  
 Hjerter Dame, 120 x 120 cm 


