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Henrik Kramer Westergaard er en ægte repræsentant for
det, man kalder en multikunstner. Han maler, laver
skulpturer, installationer, land art, kæmpestore keramiske
relieffer, og så underviser han. Skal man sammenligne ham
med en anden dansk kunstner, må det blive Asger Jorn og
dette på grund af hans åbenlyse glødende entusiasme,
begejstring for materialet, mangfoldige interesser og en
usentimental, alt- eller-intet-tilgang til stoffet. For Asger Jorn
drejede det sig aldrig om at være teknisk perfekt, men om at
være levende, dødsforagtende, blodrig, satsende alt.

Ser man f.eks. på det 1 x 12 meter store keramiske relief
”Slaget ved Husby Hole”, ledes tankerne uvilkårligt hen på
Jorns mesterværk ”Det store relief” på Aarhus
Statsgymnasium. Måske har Henrik Kramer Westergaard ikke
kørt med scooter hen over det ubrændte ler, men hans
gengivelser af slaget den 8. juni 1441, hvor Kong Kristoffers
soldater massakrerede en bondehær, er fuld af en ekspressiv
dynamik og kontrolleret vildskab, som den gamle
Cobra-kunstner utvivlsomt ville nikke anerkendende til, havde
han levet i dag.

Som sådan har Henrik Kramer Westergaard ikke nogen stil.
Vel er det ekspressive og det spontane ofte udgangspunktet,
men man kan ikke uden videre putte hans værker ned i en
sæk med ”ismer”. Dertil er han som kunstner alt for
uregerlig. Så uregerlig faktisk, at en moderne galleriejer med
sikkerhed ville opfordre ham til at finde sig selv og det sprog,
der nu én gang var hans. Galleriejere bryder sig sjældent om
kunstnere, hvis værker skyder i alle retninger. Så er det
nemlig oftere sværere at sælge dem.
Ser man på Henrik Kramer Westergaards produktion, indser
man imidlertid hurtigt, at han er som sine værker. Uden
begrænsninger, knopskydende i alle retninger, rastløs,
begejstret, på én gang rå og poetisk. Og at publikum
værdsætter hans kunst, kan man se af den kendsgerning, at
han har solgt værker overalt i verden.



Man finder denne dobbelthed overalt Hos Henrik Kramer
Westergaard. Hans træskulpturer er både disciplinerede,
undersøgende formens geometriske potentialer, og samtidigt
ved at bugne over af en indefra kommende energi. De er på
én gang gennemtænkte konkret abstrakte skulpturer,
samtidigt med at naturens organiske og ukontrollerbare
processer konstant synes at underminere selvsamme orden.
Vi er simpelthen i spændingsfeltet mellem orden og kaos, og
det føles, som om resultatet hele tiden er på vippen. Dette er
samtidigt præcist det, der gør dem så spændende.

Hvad angår Henrik Kramer Westergaards malerier, er vi ikke i
tvivl om, at det ekspressive har overtaget. Penselføringen er
vild og intuitiv, malingen påført i heftige, tyktflydende strøg
som en hastigt ekspanderende lavasø. Der bygges op og rives
ned, der gives og tages, liv og død mødes i et eksplosivt
favntag. Uden mellemregninger, uden sikkerhedsnet, med
kontant afregning og, for os, der betragter malerierne, med
kontant belønning.

Tom Jørgensen
Redaktør Kunstavisen
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FB: Henrik Kramer Westergaard
IG: kramerwestergaardartstudio
F: 1962

Medlem af Dansk Billedhuggersamfund

Arbejdsområde:

Skulptur, maleri, grafik, scenografi, glas, landart, keramik,
installation, bygningsudsmykning, musik, konsulentbistand og
undervisning.

Uddannelse:

1988-89: Elev på Aarhus Kunstakademi.
1985-87: Kurser på Sønderjyllands Kunstakademi, Håndværker-
og  Pottemagerskolen.
1985-86: Holstebro Højskole for kunst, musik, teater.

Debut:

Galleri Willemoes, København 1987.

Udstillinger:

2021: Skulptur Ølgod.
2021: Kunstriget.dk, påskeudstilling.
2021: Keramisk skulptur, Kunsthal Thy.
2021: VK21 Æglageret Holbæk(Censureret).
2020: Træskulpturer, Kunsthal Thy.
2020: Keramiske skulpturer, CE Kunstforeningen Limfjorden,
Struer(Censureret).
2020: Keramisk skulptur, The Java Project, New York.
2016: Skulptur og maleri, Det fri lærerseminarium, Ollerup.
2015-18: Skulpturer og malerier, Thy Uddannelsescenter.
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2015: Malerier, Bylow/ Duus, Aarhus.
2013&14: Skulptur og maleri, Cobrarummet v. Sophienholm.
2013: Skulptur(keramik og træ), Galleri 22, Bredgade, Cph.
2012&13: Skulptur og maleri, Kunstens Fyrtårn (Hanstholm
Artspace).
2010-11: Malerier, Hotel Hanstholm, Hanstholm.
2008-12: Skulptur og maleri, Kunst Klim Kalkovn, Klim.

Udsmykninger:

2020: Maleri: Dag´li Brugsen 100 år, Frøstrup(støttet af
COOP).
2020: Keramik & Landart; Chr.gave, Thisted(Støttet af
Kulturministeriet).
2019: Træskulptur m lys, Skerping, Jammerbugt.
2019: Trofæ, keramik & beton, Thy Erhvervsforum.
2019: Keramisk skulptur; Dueholmskolen, Morsø.
2019: Legeskulptur “Albertes venlige hval”; keramik og
elmetræ, Gl Ry.
2018-: Landart, “Mongobuissnes”, Mongoliet.
2016&17: Keramisk skuptur og maleri, Hurup Skole, Thisted.
2016: Granitskulptur, Klitvejen, Thisted.
2016: Træskulptur, Lions Park, Lyngby.
2015/16: Kalksten, landart, Landshape, Region
Nord, Kanalen, Løgstør.
2015: Keramisk relief, Hanstholm Asylcenter.
2015: Strandskrot, Keramik, træ, blandform, Skulpturpark,
Halvrimmen(Kulturaftale Nordjylland).
2015: Keramisk relief, Østre Skole, Thisted.
2015: Landart, blandform, Mariagerfjord, Hobro.
2015: Landart, Plexiglas/ installation, Skørping.
2015: “Er der musik i skoven”, Landart, Træ/ metal
skulptur, Chr. gave, Thisted.
2014: Træskulpturer/ installationer, Landart, Christiansgave,
Thisted.
2014: Træskulpturer og malerier, Hanstholm Asylbørnehave.
2010/11: Bronzeskulpturer og malerier,
Restaurant Varna, Aarhus.
2010/11: Bronzeskulpturer og malerier, Restaurant
Frederikshøj, Aarhus.



Øvrigt:

2021: Repræsenteret af  “1/4gallery”, Thy, DK.
2021-: Underviser på HF Imagine Thy.
2021-: “Antydninger af rum”: Form, rum og mellemrum; et
Land Art Forløb, 1/4farm, Thy.
2020: Starter Keramikskole, Kulturrummet Thy, Thisted.
2020-: “Landartlab”: Et regionalt(kulturaftale Nordjylland) UMMK
projekt initieret af Thy Højskole.
2019: Initiativtager til den geografiske
kunstnersammenslutning Kunstriget.dk
2019-: Giclee´ på Limsten; kunstner bag folkeaktierne til
“Kreativitetshuset i strandkanten- Lild Strand”(støttet af Real
Dania).
2015: Kunstner, “101 kunstner” af Tom Jørgensen.
2014-16: Udfører “Nord-/Vest-jydsk undergrund”,
keramisk værk, m ca 500 elever, støttet af Region
Nord og brændt på kulturmødet.
2012-17: Sælger værker gennem Auktionshuse i Danmark,
Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Frankrig.
2012: Leder af Artlab på KUNSTEN i Aalborg.
2011/12: Bronzeskulpturer til “Den sandfærdige
historie om Havløven ved Hanstholm Fyr”- en
fabel af Henning Tannebæk Mayann.
2010-12: Udfører “Hankalk” m støtte fra Kunstrådet, Region- Nord
og Thisted kommune.
2009/10: Udfører “Den lange rejse”, keramiske relieffer, som
fejring af 50 året for opsætning af Asger Jorns relief på Aarhus
Statsgymnasium, Støttet af Kunstrådet, Region Nord og Thisted,
Jammerbugt og Aalborg kommuner.


