


ANNE DITTE  

Den danske sam dskunstner Anne Di e er født i 1990. 

Hun arbejder som billedkunstner med både maleri og grafik.   

Anne Di es værker er skabt i et ekspressivt og symbolladet formsprog, der mo visk kredser 
om kvindeportræ er og dyremo ver, hvor de o e nøgne  kvindefigurer har en vis  
portrætlighed med kunstneren selv.  

“Mine malerier er alle s lbilleder af følelser eller lstande, som jeg har fundet mig selv i  - og 
det er ikke lfældigt at mine kvinder har ligheder l mig selv. Alt hvad jeg maler har været 
igennem min krop og mit hjerte. Det hele har jeg følt, og set. Jeg elsker at gøre det ægte og 
tage den helt ud l kanten. Det nøgne i billederne er en måde at fortolke det at være blo et i 

lværelsen.” 



FAMILIE 
 
I det fine portræt FAMILIE (modsa e side) ses en ung pige i gul natkjole, der står med sine  
tøjdyr i form af en smilende Joker og en kanin med batmanlogo på brystet, iklædt Batmans 
ikoniske heltekostume. Små besky ende værn mod na ens mørke. Som totemdyr med  
magisk energi. 
Brugen af symbolske rekvisi er bidrager l at tone stemningen i de vitale og udtryksfulde 
kvindeportræ er. De lføjer billedkomposi onerne en særlig dynamik og ak verer  
beskuerens egen fortolkning af værkernes mange poten elle betydningslag, fortællinger og  
fortolkningsmuligheder. 
 
De mange dyriske kvindefigurer og menneskedyr fremstår nærmest løsrevet fra d og rum, 
som repræsentanter for moder jord og universets kosmos, for vores forbundethed med  
naturen og som inkarna oner af universets ubegribelige urkræ er. 
 

WILMA 
 
I kvindeportræ et WILMA er kvindens ansigt drama-

sk forsynet med underkæben fra et rovdyr. Kvinden 
er skaldet og har store sorgfyldte øjne og voluminøse 
læber, og man aner en tåre balancere på amorbuens 
kant. På hendes pande er der en a egning af en 
astronaut eller stormtrooper og hun har en nærmest 
overjordisk aura.  

Dyr og menneske er tæt sammenfle ede i Anne 
Di es maleriske univers. De fremstår både dystre, 
mørke og skrøbelige, men også stærke, lidenskabelige 
og vitale. 

    



KANINBJERGET 
 
Kaninen dukker op i flere af de aktuelle værket, mest markant i maleriet KANINBJERGET. Vær-
ket fores ller et kaninhoved med en enorm bu erfly om halsen og et determineret blik.  
Omkring den ses en række andre dyrevæsner, heriblandt en hvid gås med sorte støvler på, der 
svæver fra en ballon. 

Titlen på maleriet refererer eksplicit l Richard Adams’ børnebogsklassiker af samme navn, 
hvor en flok kaniner trues og tvinges på flugt. 

Værket er blevet læst som en både eksisten el og allegorisk fortælling om flugt og overlevelse 
i den evindelige kamp mellem tyranni og frihed.  
 
 
 
FUGLEKVINDEN 
 
I værket FUGLEKVINDEN (side 7) møder beskueren en kvinde i profil med fuglemaske på.  
Baggrunden er dybt blå og gul og en sirlig sort kontur antyder former i billedets baggrund. 
Masken med det massive, krumme næb minder næsten om et kranie og ud af den tomme  
øjenhule ser fuglekvindens øje ud mod beskueren. 

I flere myter legemliggør fuglen de åndelige og sjælelige kræ er og det har været en udbredt 
tro, at sjælen ved dødens indtræffen forlader det fysiske legemet som en fugl. 

Fuglen er også symbol på frihed og det er oplagt at læse den aktuelle frihedskamp og den  
enkeltes balance mellem sårbarhed og styrke ind i værkseriens tema k. 
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Steen Kirkegaard Erichsen 

Den danske sam dskunstner Steen Kirkegaard Erichsen er født i 1960 og debuterede på den 
danske kunstscene i 1993 på Kunstnernes E erårsuds lling. 

I  2002-04 modtog han Statens Kuns onds Arbejdss pendium. Steen Kirkegaard Erichsen er 
en velkendt uds ller i galleriet og med den aktuelle uds lling præsenterer han en række helt 
nye oliemalerier. 

Værkerne er malet i et figura vt formsprog og med enkelte undtagelser kredser de mo visk 
om mennesket i et forunderligt billedunivers, der synes at s lle spørgsmål og vække undren 
hos beskueren. De portræ erede synes svært uadskillelige og er placeret i abstrakte  
maleriske rum. 



GONE FISHING 

I enkelte af de aktuelle værker er mennesket blot l stede i minatureformat i svævende  
landskabsforma oner, der minder om fritsvævende klippestykker, som i værkserien  
GONE FISHING. Mennesket fisker i et foruroligende farvet landskab, der fremstår nærmest 
gi igt i sin farveholdning. 

Landskaberne er golde, horisonten sort og der er en  dystopisk grundtone i værkernes  
skildring af vores sam d. 

Uds llingens mange portræ er præsenterer os for en række karakterer, der har noget  
teatralsk eller performa vt over sig med deres optegnede øjne og læber og særprægede  
beklædning, som var de cirkusar ster.  
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I HEAR U  
 
Maleriet I HEAR U er et kvadra sk og frontalt portræt af en mand, der poserer iført en slags 
ballerinadragt med strutskørt med store gule prikker på og matchende tætsiddende hæ e på 
hovedet. Han kigger direkte ud mod beskueren med farveløse øjne og knaldrøde læber. Bryst-
kassen blo er 9 sorte s ng fra kavalergangen og op på den næsten hvidmalede hud, der har 
samme farve som det stru ende ballarinaskørt og kontrasterne medvirker l at gøre de e 
iscenesa e optrin le ere bizart. 
 
Erichsen bruger tøjet som en art symbolsk rekvisit og lærredet bliver en slags scene for det 
menneskelige drama og for vores sam ds fiksering på  selviscenesæ else. 
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 FIGHTER  
 
Portræ et FIGHTER fores ller en kvindelig bokser med strutskørt og blodtud.  
Kvinden kigger frontalt på beskueren med store mørke øjne og poserer iført hvid  
undertrøje og badehæ e, samt sort strutskørt og boksehandsker.  
 
Hun bløder fra næsen, som har hun netop været i kamp, og står med armene hængende slapt 
ned langs siden. Den abstrakt ornamenterede baggrund af slyngede former og antydningen 
af et smil på hendes blodige læber gør det svært at afgøre, om hun netop er blevet besejret 
eller selv har vundet. 



SPARKLING  
 
Den runde cirkulære form er gennemgående figur i kunstnerens værker. Som form er cirklen 
blandt de ældste og mest hyppigt anvendte symboler på tværs af kulturer og dsaldre. 
I maleriet SPARKLING (modsa e side) kombineres flere varianter af cirklen. Maleriet fores l-
ler en skaldet mand i profil, der står med nakken bagoverbøjet med en blå bold balancerende 
øverst som en slags aparte klovnenæse. På hans venstre arm er der tegnet et kors og en cirkel 
og næven er kny et. Han er placeret i et abstrakt rum omgivet af sæbebobler og iført en tæt-
siddende, nedringet, lyseblå heldragt med store cirkelformede huller i, der fremhæver hans 
voluminøse hængemave.  
Baggrundens øverste halvdel er sort og figuren læner sin arm mod billedets midterakse, der 
markerer den koloris ske afgrænsning mod mørket.  
 
Der er noget sørgmuntert eller galgenhumoris sk over værkerne, der kunne tema sere det 
indviklede liv og vores absurde rollespil og selviscenesæ else. 





RIKKE STIIG 
 
Den danske sam dskunster Rikke S ig er født i 1965 og er uddannet fra Danmarks  
Designskole 1991-1995. Siden har hun arbejdet som mediegrafiker, illustrator og med  
portrætmaleri.  
Rikke S ig underviser sideløbende i modellering bl.a. på Den lille keramikskole, som hun selv 
har opre et. Den aktuelle uds lling præsenterer en række af kunstnerens figura ve,  
keramiske skulpturer udført i porcelæn og stentøj. 
 
Rikke S ig arbejder med portræ er af både mennesker og dyr, og tegner og modellerer o e 
e er både levende dyr og nøgenmodeller. Hun arbejder o e serielt og hendes værker har et 
letgenkendeligt udtryk. 
 
Der er en serie skulpturer af nøgne vinterbadere og excentriske personager i polkaprikket tøj, 
der poserer i lænestole, der minder om Arne Jacobsens ægget. En anden værkserie bærer  

tler e er de fire års der personificeret af yppige kvindefigurer med abstrakte geometriske 
kroppe.  
 
Skulpturerne har en underfundig og humoris sk grundtone, som også afspejles i kunstnerens 
brug af ordspil i tlerne. 
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RIGE SVIN 
 
Skulpturen RIGE SVIN fores ller en hybrid mellem menneske og gris, der ligger henslængt i et 
lille gråt badekar. Det ene ben s kker ud over kanten og er forsynet med en enorm  
svømmefod, hvorpå en badeand i ægte guld balancerer.  
 
Det le ere hovne grisehoved er iklædt sære briller og dens mere menneskelige krop er iført 
prikkede lyseblå badeshorts. 
 
Brillerne er mørke og synes at blokere alt udsyn, og fungerer som en gennemgående  
symbolsk rekvisit i Rikke S igs aktuelle værker.  
De lføjer noget absurd l de i forvejen excentriske karakterer, måske en kri sk kommentar l 
vores egen sam d, hvor folk knap kan se hinanden eller realiteterne i øjnene og o est  
fremstår mærkeligt fraværende, forblændede, grådige og selvcentrerede. 
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KONEN I ÆGGET 
 
Skulpturen KONEN I ÆGGET fores ller en kvinde, der sidder med sin hund i skødet i en rød 
keramisk kopi af Arne Jacobsens danske designikon ægget. Hendes lyse lokker minder om 
hundens pjuskede pels i både form og farve. 
S igs upolerede og uperfekte portræ er er kunstnerisk inspireret af forskelligartede kunstne-
re som Kvium, Degas og Giacome , ligesom hun inspireres af karakterer fra tegneserier og 
film. Hendes værker desuden inspireret af både familie, venner og de mange sjove og sær-
prægede mennesker, hun gennem en mangeårig karriere som kunstner og observatør af hver-
dagens små eventyrlige fortællinger har observeret, modelleret og portræ eret.  
Rikke S ig foretrækker at arbejde med gro  ler med masser af chamo e i, hvilket giver hen-
des skulpturelle værker nogle særlige tak le kvaliteter. Hun beskriver selv, hvorledes hendes 
teknik “...giver figurerne en struktur som revnet, råt ler der lige er gravet op af jorden.  Struk-
turen  er  fremhævet  ved  hjælp  af oxyder,  der  lægger  sig  som  mørke  skygger  i  fordyb-
ningerne.” 
 
Netop den særlige materialepræference og -sensibilitet er karakteris sk for Rikke S igs kera-
miske skulpturer. Hun beskriver dem som rå og uforskønnede og netop det uperfekte er en 
særlig både kunstneriske præference og inspira on. 
Rikke S igs portræ er er humoris ske og koncise, l der sa risk spiddende, men al d ud-
ført med en  empa sk behandling af hendes udvalgte modeller og fantasifulde karakterer.   
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Index 
 
 
Anne Di e: 
 
Side 2   Familie, 100 x 80 cm 
Side 3 Wilma, 100 x 80 cm  
Side 5 Kaninbjerget, 70x50 cm 
Side 6 Bu erfly, 100 x 80 cm 
 Rita, 80 x 60 cm 
Side 7 Fuglekvinden, 100 x 80 cm 
  
Steen Kirkegaard Erichsen: 
 
Side 8 Dressing up, 90 x 90 cm 
Side 9 Gone fishing, 90 x 90 cm 
Side 10 I hear you, 90 x 90 cm 
Side 11 Fighter, 90 x 90 cm 
Side 12 Interference, 125 x 125 cm 
 Spi ire Orange, 60 x 60 cm 
Side 13 Sparkling, 95 x 110 cm 
 
Rikke S ig (stentøj og porcelæn): 
 
Side 15 Rige Svin 
Side 17 Konen i ægget  
Side 18 Papegøje Paul 
 Sleeping Beauty 
 Rock Rita 
 Dejlige Dagmar 
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