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DANSERE (af Peter Hesk) 

  

står og spejder misundeligt over på to golfspillere, som til gengæld muligvis misunder det lidt 

fastgroede par deres placering i den skyggefulde skov, der omkranser Dronninglund Kunstcenter, 

og som visse steder giver særlige udfordringer for de golfspillende... 

Af 
 Torben Elling 

 - 
2. august 201 

http://flaskeposten.nu/author/flaskeposten4/


Biennale… bare ordet minder om noget eksotisk… noget sommerligt… noget 

sydlandsk… og sådan er det også næsten for tiden…. og billedhugger Stinne 

Teglhus fra Hirtshals, næstformand i DBS har været primus motor i 

bestræbelserne på at få den store udstilling til Nordjylland. En udstilling Dansk 

Billedhuggersamfund pr. tradition tidligere gennem mange år har afholdt hvert 

andet år i Kongens Have i København…

 

Man tager en svensk vandreblok på omkring 20 tons, lader den ligge og ulme i 

baghaven i 10 år og støder så til den med noget ligeså tungt og ser, hvad der 

sker… resten er fantasi, kreativitet og håndværk… 



Jeg havde aftalt at mødes med Stinne en mandag eftermiddag i uge 31, hvor 

billedhuggeren også havde travlt som kunstguide og som organisator og 

formidler af den gode historie, for at jeg kunne blive klogere på mere end 1 

kilometer kunst i og omkring Dronninglund Kunstcenter… 

 

NATURE STRIKES BACK (af Jørgen Minor)…er megasommeren i år et udslag 

af menneskets overforbrug af jordens resurser..? 

Teglhus er en inspirerende fortæller med meget på hjerte, og det bliver til en tur 

ude i meget afvekslende terræn, og det bliver til mødet med 60 forskellige 

kunstneres meget forskellige udtryk og bud på livet og tilværelsen. 



 

Inde i selve kunstcentret gør det samme sig gældende blot med den forskel, at 

skulpturerne er lidt mindre, men husk at få det hele med… og så er der kaffe til 

overkommelige priser efterfølgende.. 

 

Husk at kigge op, når du kigger forbi… 



Overkommelig er også entreprisen. Dronninglund Kunstcenter drives af 

frivillige, men det betyder ikke, at den fremviste kunst er low-budget-ting… 

tværtimod vises der på Skulpturbiennalen noget af det bedste danske 

billedhuggere kan fremvise… 

 

WHERE TO GO (af Vibeke Nørgaard Rønsbo)…en god historie eller starten på 

et mareridt… tjek lige Paul McCartneys SOMEBODY WHO CARES… eller leg 

visuelt med underlaget her.. skift det ud med ørkensand, Middelhavsvand, en 

mark i Ukraine, et banegårdsterræn i Polen under 2. verdenskrig… så bliver 

bagagen her ved kunstcentret næsten ubærlig at se på… 

Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre ved medvirken af både offentlige og 

private sponsorer… og et særligt udslag af samarbejde mellem private 

virksomheder og kunstnere kommer til udtryk gennem de såkaldte symposier… 

Symposium betyder vist oprindeligt drikkelag, men jeg tror ikke de 

medvirkende kunstnere har tid til at drikke andet end kaffe og vand, mens de 

forvandler en virksomhedsdonation til et kunstværk… 



 

Frank Fenriz´s PALLETRÆSTROLD er blevet til under symposiet i uge 29… 

Fra tirsdag i uge 32 kan man opleve Stinne Teglhus og Søren Schaarup 

bearbejde 10.000 metaldåser fra Nordex Food A/S. Dåserne bruges normalt til 

fetaost… hvis du vil se, hvad de skal bruges til, så kig ind i næste uge. 



Fik jeg fortalt, at det er oplagt at kombinere en golfrunde med en skulpturrunde, 

første del kan man klare med en baneguide i hånden, men til anden del foreslår 

jeg, at man smider tyve kroner extra i entreen og får en guide med rundt… se 

mere på: www.dronninglund-kunstcenter.dk – vær opmærksom på det flotte 

webkatalog midt på forsiden.. tjek det. Så er du forberedt til en god tur… 

 

Jytte Høegs BLADTRANE kombinerer planterige med dyreriget med elegance 

og lethed, den må gerne stå i min baghave… håber, kunstneren tilgiver min lille 

farvemanipulation…. Jytte Høeg kan også opleves på Symposie i uge 32 hvor 

hun arbejder med palletræ fra Stampen A/S  

Fotos: Elling. 
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