
 1 

 
Åbningstale af Elisabeth Hertzum 
- Riimfaxe med ”Private Rooms” på Banegården Kunst & Kultur 6.2. 2010. 
 
Velkommen til udstillingen og godt det ikke blev snestorm! 
 
 
Dagens navn er Dorothea og det er samernes nationaldag!! 
Nu behøver I egentlig ikke bekymre jer om at lære mere i dag. – 
Men det kommer I til. 
 
I har nemlig bevæget jer ind i et nyt univers – andre menneskers opfattelse og oplevelse af den 
verden og tid vi befinder os i. 
 
Riimfaxe har været flere gange her på Banegården, men der har aldrig været to udstillinger, der blot 
mindede om hinanden. 
Gruppen er dynamisk – nye kommer til – nogle går fra eller deltager ikke i netop denne udstilling. 
Den er en bevægelse af gensidig opfattelse af temaet. 
Her er det ”Private Rooms”. Huset er delt op mellem kunstnerne rum for rum – og gudskelov her vi 
mange af dem – små – store – kulørte og neutrale – huler og balsale. Der er rum for alles 
personlighed og kunst. Man taler om det offentlige og det private rum som modsætninger – her 
arbejdes de sammen til et kig ind i det private fra det offentlige. 
 
Mange i dag offentliggør med glæde alt om deres privatliv. Men det er der ikke tale om her – her er 
det verden set gennem en kunstners øjne – livet, også privatlivet, offentliggjort i det skjulte – 
dækket af små plader eller afspærret af gennemsigtige snore. Kig ind – kig med - men find selv ud 
af resten. 
 
Store sal her er en verden set af to kunstnere Ole Akhøj på væggen og Jens Chr. Jensen på gulvet. 
Det er nærlæsning af vore omgivelser - marehalm og trækroner reducerede til grafiske linier - 
kunstnerens syn, der vil være forskellig fra f.x. haveelskerens eller naturbeskytterens. Jens Chr. 
Jensens træstumper og pinde, der ikke driver planløst rundt, men bliver til en yderst fast og 
genkendelig form – eller næsten. Det han ser og former kan forstås på mange måder af andre. 
 
Birgitte Ramskovs akvareller danner den perfekte kontrast fra at være i naturen til at tænke 
eksistentielt – med titel fra danske salmer, og vel at mærke nogle af de kendte ”Lysets engel går 
med glans” og ”Se nu stiger solen”: ”Lysvæld bag ved lysvæld”. 
Himmelstræbende, lette, lyse dækker de væggene - varme og nære, fjerne og ophøjede flyder de i 
rummet. 
 
Den lille lyserøde gang er blevet stenbeklædt (Malone Dietrich) – igen nærbilleder af en skønhed 
vi ikke agter på før en anden har påvist den for os og forhåbentlig får os til at se verden igen. 
 
Så går vi inden døre hos Anne Bjørn: huse og bosætninger – vores beskyttelse mod vind og vejr, 
vores private område, My Home is my Castle! Men her gennemsigtigt, grundplan – invitation til at 
bygge videre. 
 
Næste rum kigger vi ind i – ser en ukendt verden hvor det faste fundament er opløst og hvor hele 
rummet er hævet. Her bevæger sig en anden verden, som man må arbejde på at finde frem til – den 
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kan kun ses fra dørene og man må gå rundt om rummet – evt. endda gå udenfor og kigge ind 
gennem vinduet. Bärbel Hische lukker os kun tilsyneladende ude, men det er op til os selv at finde 
ind. 
 
Steen Kjær Jacobsen inviterer os ind i familiens ofte lukkede rum med sin installation. Vi ser den 
lille dreng, men åbner vi for ”klapperne” indenfor åbenbarer sig familiens fortid, en fælles 
genkendelse i en lukket kreds. 
 
Matthias Oppermanns intense akvareller og oliepasteller i det mørkerøde rum er helt anderledes. 
Her veksler hans billedverden med spejlbilleder af os selv – og husk: et spejlbillede viser aldrig 
sandheden - det er jo et spejlbillede!! 
Derfor genkender vi med overraskelse fotos af os selv - sådan ser jeg ikke ud!! Vi kender jo kun os 
selv som et spejlbillede af virkeligheden. 
 
Malone Dietrich viser os i den anden lille lyserøde gang en anden opfattelse af bjerge – de er jo 
fjerne og storladne, og her bliver vi tvunget til at være det lille menneske i den store verden, der 
næsten er uoverskuelig. 
 
Går vi op af trappen kommer vi til de små, intense rum. 
Jørgen Minor med sine dæmpede fotogravurer og sin opfattelse af vores afmægtighed i oxyderet 
stål og granit – bearbejdet natur og ren natur sat sammen til menneskelige selvopfattelser. 
 
Karin Ohlsen arbejder med vores nok mest private rum: sengen! ”Kissenobjekt“ = en rund seng! 
Fragmenter og puder på væggen!! Og en række mindre billeder med senge. 
 
Monika Linnert – ”Inside the Blue” – en bearbejdning af den udfordrende blå farve – fjern og 
kølig. Men ikke kun det - intens, varm, bevægende sig i rummet og fladen, på en gang – skinnende 
og lysende. 
 
Maiken Monnerup og Kis Nellemann har et oplevelsesrum – en sanseverden med skønheden og 
uhyret i blanding. Se det smukke i det uhyggelige - en flad tudse og en lille død spidsmus som ikke 
engang katten vil æde!! 
Den uendelige skønhed og spændende udfordrende verden vi lever i og haster forbi hver dag, fordi 
vi tror vi har så meget vigtigt vi skal nå – indkøb af kartofler etc. 
Vi bliver marionetter hvor vores ambitioner og ydre fremtræden er dukkeførere og vi blot spræller 
rundt – indtil vi lærer at sanse. 
 
Dorothea Reese-Heims ”Interferenzen” er et rum i mørke med lys, med alt det uudforskede mørket 
bringer – men lyset sanses kun på baggrund af mørket – en ukendt, udefinerlig, men tiltrækkende 
verden, hvor forhænget vi skal igennem får os til at føle os på forbudte veje og pirrende spænding 
ved at gå på opdagelse. – Og mørket bliver smukt.  
 
 


