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”Kun i tavsheden møder vi øjeblikket”
Søren Kirkegaard

ALT SOM VOKSER KRÆVER TID
– OM KORNAKSET
”Kun i tavsheden møder vi øjeblikket” sådan formulerer Søren Kirkegaard
sig et sted. Dette citat er for mig både en genkendelse og en inspiration.
Kierkegaard lader øjeblikket svæve mellem det timelige og det evige, og
hævder at vi ikke finder det evige i det fjerne, men i det nære.
Jeg bruger stilheden til at lytte mig frem i maleriet.
Mennesket er forbundet med jorden og naturen gennem det daglige brød. Kornet dør i muld og genopstår mangfoldigt i lys. Sådan bliver kornakset et
vigtigt symbol både for dødskræfter og for glæden
og livsbekræftelsen. Jeg har derfor valgt at bruge
kornakset som min signatur.
Alt som vokser kræver tid. Livet og verden er et
venterum. Planten er først et frø, for så at blive en
færdig vækst med skønhed og nytteværdi. At skabe
kræver både at vente og forvente. Maleriets ydre er
en indgangsport. – Måske kan det vokse i samspil
med betragteren?
Birgitte Raen Gilsvik
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MELLEM GLÆDE OG URO
Birgitte Raen Gilsvik har i mange år haft atelier og drevet eget kunstgalleri
i Stavanger, Norge. I perioden 2013–2021 hadde hun atelier og galleri på
Dutrupgaard, lige nord for København. Siden 2021 har hun haft atelier på
Randøy i Ryfylke, Norge.
Raen Gilsvik havde sin debutudstilling i 1997, og har siden haft over 20
udstillinger i Norge og i Danmark. Med forskellige penselstrøg udfordrer

Det som var. 15 x 15 cm

hun farvernes karakter gennem
variationer af felternes størrelse og
I skoven. 24 x 30 cm
form. Hun arbejder med billedfladen
ved at opbygge struktur og stoflighed gennem lag på lag med maling, og kan
ofte gå brutalt til værks med lærrederne, skrabe og ridse med kniv eller grovt
sandpapir for at opnå en bestemt struktur. – ”Spændingen ligger i at bygge
op, rive ned, for så at bygge op igen.
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SYNLIG USYNLIG
At løfte det spinkle,
det gennemsigtige,
det som næsten ikke er
ind i det vældige.
At bo i hverdagene,
høste det gyldne,
det sorte, det blå
i korn, i jord, i regn.
At være i stilhed
lade tavsheden tale,
bære et øjeblik
ind i det varige.
At holde tiden fast
i blikket.
At slippe sekundet fri
i det evige.
Odveig Klyve

Glæde. 160 x 120 cm

”Lærrederne er malet råt og med selvsikkerhed
og glæde ved fordybelse i arbejdet”
Georg Reinhard Mathiasen, Gallerist og kunstformidler
Galleri Orange

Blå. 100 x 100 cm

