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Første gang

Pia Schutzmann kigger på mig. Jeg kigger også på hende. Hun kigger intenst på mit
ansigt og især mine øjne, og jeg gengælder blikket. Så længe jeg nu kan. Det er en

meget uvant situation. Ikke decideret ubehagelig. Blot uvant. Jeg bliver i hvert
fald genert og slår blikket ned, og så sidder jeg og kigger på hendes hals. Det kan jeg
jo heller ikke, går det op for mig. Jeg kan ikke tilbringe, guderne må vide hvor mange
timer med at betragte hendes hals.
I stedet kigger jeg rundt i hendes værksted med alle hylderne med farver og materialer og værktøj og så ind i stuen bag ved Pia Schutzmann med de høje reoler med
mange kunstbøger og den hvide kamin og ved siden af den en væg med billeder af
nogle af hendes nyere arbejder og et portræt af hende selv taget af Suste Bonnén til De
Seje, en udstilling, der foråret 2007 blev vist på Frederiksborgmuseet, bestående af fotografier af nogle af de kunstnere, der har holdt ud gennem mange år. Jeg kigger videre ud gennem vinduerne til Nikolaj Plads og så tilbage til rummet, vi sidder i, til
staffeliet og igen på Pia Schutzmann. Som stadig kigger undersøgende på mig.
Efter jeg i et stykke tid har været i gang med at skrive om Pia Schutzmann, foreslår hun, at hun maler mig. Det er, tænker jeg, for stor en oplevelse at sige nej tak til,
så jeg beslutter mig for at kassere det, jeg har skrevet, til fordel for en ny struktur, hvor
jeg så vidt muligt bevarer den kronologiske fremstilling, men ellers tager udgangspunkt
i, hvad der sker, når jeg sidder for hende, og lader vores møder danne rammen om fortællingen.
Pia Schutzmann har overvejet, om det skal være en tegning eller et maleri og besluttet sig for det sidste. Men uanset hvad, skal jeg sidde det samme sted hver gang. Så
jeg bliver anbragt på en forhøjning, fordi jeg, som hun forklarer, ville blive en lille mand,
hvis hun ikke kunne kigge op på mig. Og for at sikre, at jeg sidder det samme sted
hver gang, placerer hun afmærkningstape med mine initialer på podiet, så hun véd,
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hvor hun har mig i forhold til andre, hun samtidig er i gang med at male. Og så begynder vi. Hun med sine farver og sin pensel og et lærred, hun har grunderet med en
blanding af først rosso herculanum for at skabe en varm tone og dernæst umbra naturel. Jeg med min fortælling om Pia Schutzmann og hendes billeder:

Det er ikke mange kulturelle forbindelser mellem Danmark og Bergamo. J.P.
Jacobsen (1847-85) skrev i 1881 den misantropiske novelle, »Pesten i Bergamo«, der
foregår i den norditalienske by. Og så er Pia Schutzmann født der i 1940. Dertil var
hendes forældre nået, da de måtte flygte fra det besatte Frankrig. I Paris i 1939 forelsker
Frans Schutzmann og Marie Louise Jørgensen sig i hinanden. Pia Schutzmanns far
var hollandsk statsborger født på Java og opvokset i Wien. Da nazisterne rykkede ind
i den østrigske hovedstad, tog hans mor sit eget liv.
Pia Schutzmanns far ernærede sig inden for hotelbranchen og blev siden direktør
for store hoteller i Europa, USA og det fjerne Østen, blandt andet det legendariske
Raffles Hotel i Singapore. Indtil for ikke så mange år siden var det sådan, at når man
åbnede en Schweppes tonicvand og lagde øret til flaskeåbningen, inden man hældte
noget af indholdet ned i ginnen, kunne man høre den sydende og brusende lyd af den
gamle verden: livet på terrassebaren på Raffles Hotel inden udbruddet af sidste verdenskrig. Af et billede i forbindelse med et usigneret og udateret avisudklip fra Berlingske Tidende engang i 1970’erne fremgår det, at han har været en flot, kosmopolitisk
udseende mand. En verdensmand.
Forholdet til moderen var … problematisk. I en endnu upubliceret erindringsskitse
har Pia Schutzmann fortalt, at »en psykiater, der gennem mange år havde haft min
mor i analyse, forklarede mig, da jeg var 21, at min mors følelsesliv fungerede sådan, at
hun kun var i stand til at fremkalde en følelse, der kunne minde om ømhed, ved først
at pine og derefter iagttage personen lide«.
Pia Schutzmanns mor var som ganske ung blevet optaget som elev på Det Kongelige Teater, og efterfølgende videreuddannede hun sig hos Max Reinhardt i Wien. Det
fører hende på rejser rundt i de europæiske metropoler og herunder til London, hvor
hun første gang møder sin kommende ægtefælle. I begyndelsen af Anden Verdenskrig
forlader hun ham og rejser gennem Hitlers Tyskland tilbage til København med sit
lille barn. Ikke for at give det en nem opvækst. Det ligger uden for denne fortællings
rammer at skrive om Pia Schutzmanns helt private forhold, men i det mindste kan
8

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 9

man nævne, at moderen havde en forestilling om, at Pia Schutzmann skulle være den
store skuespiller, hun ikke selv blev. Man kan måske også forsigtigt nævne, at hendes
mor næppe var rigtig rask, og at det på et tidspunkt kommer til et alvorligt brud, der
betyder, at de aldrig mere ser hinanden igen. Så. Nej. Det blev ikke verdens nemmeste
barndom. Til gengæld gav modgangen hende en forbløffende iagttagelsesevne.
Da første gang er overstået, skæver jeg – ikke alt for demonstrativt – til lærredet –
og må endnu en gang erkende, at kunst tager tid. For det omrids af et ansigt på lærredet – det har da ikke noget med mig at gøre!
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Anden gang

Vi begynder med at drikke te, og det bliver en vane og et ritual, mens vi taler om kunst,
vind og vejr. Om den danske kunstscene. Om Pia Schutzmanns modvilje mod såvel kuratorer som kunsthandlere og deres ønske om at bestemme over kunsten, og hvordan
den iscenesættes og udstilles. Om hvorfor sammenslutningerne nu pludselig skal afskaffes. Om hendes dårlige erfaringer med nogle af de gallerister, hun har været i kontakt med; »put noget blåt i, Pia, put endelig noget mere blåt i, det sælger så godt,« har
en af dem engang sagt til hende.
Vi placerer stolen på sin plads ved de markeringer på soklen, hvor der står TW, og
Pia Schutzmann begynder at aktivere sine farver. Hun bruger umbra naturelle, neapelgul, ultramarinblå, hvid og rose madder. Så kigger hun udforskende på mig. Det er
ikke nær så svært som første gang.
Det hedder sig, at alle børn tegner, indtil også dén glæde af en eller anden grund
bliver ødelagt for de fleste af os, bortset fra kunstnere selvfølgelig, og Pia Schutzmann
har også nogle erindringer fra barndommen om at tegne og om at forme, som tilmed
siger noget betegnende om den udprægede materialebevidsthed, der siden kommer til
at karakterisere dele af værket:
Fire år gammel er Pia Schutzmann på ferie ved en af de fagre danske kyster. Hun
klatrer op ad en skrænt og rører ved noget ler. Det er, fortæller hun, en skelsættende oplevelse at lære, hvordan hendes fingre sætter aftryk i det bløde materiale, og hvordan
hun kan forme det til figurer. Hun oplever det som et under. Hun ser, forvandler og forvandles, for nu at parafrasere en linje fra et digt af Knud Holst, der også passer til den
oplevelse, man kan få ved at se på kunst, Pia Schutzmanns såvel som mange andres. Pia
Schutzmanns billeder tager tid. Både for kunstneren der arbejder med dem, og for os
der kigger på dem. De forvandler sig over tid. De kan endog forvandle betragteren.
Og de handler om tid, hvis man kan sige det sådan. De undersøger og analyserer tid,
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og tiden – forhistorisk tid, fortid, nutid og fremtid, erindret og oplevet tid, levet tid –
er et vigtigt aspekt ved Pia Schutzmanns værker.
Ved en anden lejlighed gør hun en tilsvarende erfaring med farve. Hun sidder for
sig selv og tegner, som hun ofte gør det i sine helt tidlige år, og efter en pludselig indskydelse blander hun spyt i sine nye kridtfarver. Det er, fortæller hun, som om hun bliver draget ind i arbejdet med materialet. Det er en ligefrem magisk oplevelse, hun ikke
siden har glemt. Alligevel havde hun absolut ikke, da hun som ung havde taget sin studentereksamen, en forestilling om, at hun skulle være billedkunstner. Da hun er mellem 10 og 20, fægter hun blandt andet og overvejer på et tidspunkt at blive
møbelarkitekt. I 1962 kommer hun i snedkerlære, men trods givende samtaler med
Poul Kjærholm på Akademiets værksteder, står det hende klart, at det ikke er hendes
kald. I løbet af årtiet gifter hun sig, får to børn og bliver skilt. Indimellem maler hun
og eksperimenterer for den sags skyld også med grafik.
Det er arbejdet med det sidste, som bringer hende i forbindelse med Hans Jørgen
Brøndum, der på det tidspunkt afholdt nogle grafikkurser. Hans Jørgen Brøndum (født
1940) drev i næsten 40 år et legendarisk grafisk værksted og en tilhørende forretning i
Nansensgade, hvor han udgav bøger og tryk med en meget lang række af landets bedste kunstnere. I februar 1970 er Pia Schutzmann inviteret til et selskab hos Hans Jørgen Brøndum, hvor en håndfuld af tidens fremtrædende malere som Seppo Mattinen,
Svend Wiig Hansen, John Olsen og Søren Hjorth Nielsen er til stede. I dag beskriver
hun det, som om hun sad og var helt, helt stille, mens hun lyttede. Hun fik en oplevelse af stor fred. Af at have fundet hjem. Det var her, hun hørte til. »Det var min vej,«
siger hun. Da hun under middagen betror sig til Søren Hjorth Nielsen (1901-83), der
på det tidspunkt er professor ved Kunstakademiet, tilbyder han hende, at han kan se
på hendes ting. Og da hun nogle dage senere besøger ham på Charlottenborg, siger
han, at »joh, jo, der er noget. Men du kan ikke nå at lægge ud i år. Du må vente til næste
år. Og så gå på Glyptotekets tegneskole i mellemtiden«.
»De kender ikke mig,« svarer Pia Schutzmann. Skynder sig ud og køber otte lærreder og går i gang med det samme. I dag kan hun ikke huske, hvilken type maleri det
var, og det nytter i sagens natur ikke at spørge Hjorth Nielsen, hvorfor han fastholder,
at hun må vente et år, da hun nogle måneder senere viser ham resultaterne.
»Jeg var fortvivlet over afvisningen,« fortæller hun. »Jeg havde jo netop fundet min
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vej. Og jeg havde to små børn, jeg skulle brødføde. Jeg syntes også, at lyset i hans værelse på Akademiet var forkert. Så det endte med, at jeg alligevel sendte billederne ind
til bedømmelse mod Hjorth Nielsens råd. En dag kom så brevet fra Akademiet om, at
jeg var optaget. Jeg åbnede døren og fløj postbuddet om halsen. Gud véd, hvad han har
tænkt!«
Efteråret 1970 begynder Pia Schutzmann 30 år gammel på Det Kongelige Danske Kunstakademis grundskole, hvor hun bliver undervist af blandt andre Mogens Andersen (1916-2003). Det var ikke et ubetinget lykkeligt møde, forstår man på Pia
Schutzmann, der ud over at udtrykke sig meget direkte også kan mobilisere en udsøgt
fornemmelse for diplomati, når samtalen for eksempel drejer sig om kunstnerkolleger.
Så i stedet begynder hun at gå rundt på Akademiet og banke på hos de øvrige lærere. Undertiden kan man være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så kan man
være så heldig, at døren, den rigtige dør, åbner sig, og at nogen byder en inden- for til
noget, der skal vise sig at være et lykkeligt møde, en forløsning, en uvurderlig hjælp
på vejen. Måske selve vejen. Sådan var Pia Schutzmanns møde med Palle Nielsen. Han
forstod instinktivt hendes rastløshed og hendes søgen. Som hun åbnede døren, åbnede
han hende.
Palle Nielsen (1920-2000) var nærmest en selvstændig retning i sidste halvdel af det
20. århundredes danske billedkunst. Blot få år efter debuten på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1950 blev han anset for en af landets førende grafikere, og han opnåede
en betydelig udbredelse langt ud over traditionelt kunstinteresseredes rækker. Trods
sorgen og vreden, angsten og fortvivlelsen i de indtrængende apokalyptiske scenerier
fik hans billeder nærmest karakter af folkeeje.
Palle Nielsen var en fremragende håndværker, der beherskede et væld af grafiske teknikker, men det altafgørende i hans værk er hans bud på en tolkning af tilværelsen gennem de magtfulde scenerier af undergangsstemninger. Byen var et centralt motiv for
Palle Nielsen, og få formåede som han at fremmane storladne, men undertiden også
ofte sønderskudte bygninger i vidtstrakte bylandskaber under gudsforladte himle, hvor
mennesket angstfuldt som hos Svend Wiig Hansen søger overlevelse blandt ruinerne.
Krigens ruiner såvel som humanismens og anstændighedens. Protesten mod krig og
undertrykkelse er gennemgående i Palle Nielsens værk, som ikke unaturligt var præget af, at det især udfoldede sig under indtrykket af atomoprustning og kold krig, men
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egentlig ikke var tænkt som pessimistisk. Han er således ofte citeret for betragtningen
om, at i håbet ligger erkendelsen. Mennesket skulle forstå sin situation og handle efter
den, og det er en af de mest afgørende fortællinger i hans grafiske romaner. Også derfor blev Orfeus og Eurydike vigtige skikkelser, som Palle Nielsen gentagne gange
vendte tilbage til i en art fri fortolkning, der undslap illustrationens forpligtelse over for
forlægget. Myten om Orfeus, der forsøgte at hente sin elskede fra dødsriget, rejser sig
hos Palle Nielsen til et epos om mennesket på stadig jagt efter kærlighed og livsudfoldelse i et fjendtligt samfund. På samme måde har hans koldkrigsbilleder også en styrke,
der peger ud over den særlige politiske situation og efterkrigsstemning, de er skabt i,
for at antage almen karakter af kampen mellem det gode og det onde.
Da jeg tager afsked med Pia Schutzmann dén dag, er det vanskeligt at se noget
som helst af arven fra Palle Nielsen på billedet på staffeliet. Jeg synes også, det er vanskeligt at se noget af mig selv i omridset af det ansigt, der er på lærredet.
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Tredje gang

»Du har et godt hoved,« siger Pia Schutzmann, da jeg er vel placeret på podiet, og hun
er i gang med arbejdet med farverne. Farverne har hun placeret i små depoter på en lille
glasbakke, der ligger i et plasticlåg. Såre simpelt.
»Tak,« svarer jeg og spekulerer på, hvornår nogen mon sagde dét til mig sidst. »Altså
set fra en malers synspunkt,« føjer hun forklarende til. »Dit ansigt hænger sammen.«
Som de forrige gange er jeg iført en lyseblå skjorte med button-down, altså små knapper til flipperne. Det nytter ikke noget, har hun indskærpet, at jeg har forskelligt tøj på
fra gang til gang. Ligesom jeg sidder i en bestemt stilling – omvendt på en stol som jeg
tit gør under møder – skal jeg have den samme farve skjorte på, og det er såmænd den
nemmeste del af øvelsen. Det er den type og farve skjorte, jeg ofte går i. Jeg kigger ud
ad Pia Schutzmanns vinduer og ned på Nikolaj Plads og tænker på kirken, hvor fluxuskoncerterne fandt sted for mange år siden, og på det stykke af pladsen, Peter Bonnén engang i midten af 1970’erne tilsåede med korn som en blanding af et stykke land
art og en kærlig hilsen til sin mor, så hun kunne have noget kønt at kigge på fra sine
vinduer. Hvordan kan det i grunden være, at Pia Schutzmann aldrig valgte den side af
kunsten? Hun søgte jo sin vej på et tidspunkt, da der for alvor skete noget i dansk kunst
fra Arthur Köpcke, fluxus og intermedia til Eks-Skolen og Århusavantgarden.
Pia Schutzmann følger Palle Nielsen i hele sin akademitid. Selv efter han holder
op som professor i 1973, kommer hun stadig regelmæssigt i Elsa Nielsens og hans
hjem i Lyngby og modtager vejledning. Der var en dyb kontakt mellem dem, forklarer hun, og hun har ved flere lejligheder – meget hengivent – fortalt om, hvordan det
var at være elev af Palle Nielsen. Eksempelvis efter hans død i Politikens kronik fra 28.
oktober 2000, hvor det blandt andet hedder: »Palle Nielsen lærte mig at lytte til min
inderste stemme og være tro over for den. Jeg havde svært ved at tegne model. Jeg
kunne ikke få arme og ben til at passe til de mål, jeg havde sat. Jeg var fortvivlet. En
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dag sagde jeg, når jeg ser skyggen på modellens hals, bliver jeg så betaget, at jeg glemmer, at hun har både arme og ben. Han svarede, »så tegn kun skyggen!«. Således kom
jeg til at gå fra skygge til skygge, og pludselig stod hun der på papiret. Mange år senere
var der modeltegning i baglokalet hos Clausens Kunsthandel. Men da gik den ikke
længere i mit tilfælde. Af en eller anden grund havde jeg fået en ubeskrivelig modvilje
mod at tegne model. Det ytrede sig således, at ca. tre minutter inde i seancen faldt jeg
i dyb søvn foran modellen med papir og blyant i hånden. Da det havde gentaget sig
nogle gange, sagde Palle Nielsen, »det kan umuligt være, fordi du er søvnig. Du må
vist hellere holde op«.
»Han var også,« fortæller Pia Schutzmann, »vanvittig omsorgsfuld. Han underviste individuelt, og han har fortalt, hvordan han, når han ikke kunne sove om natten, lå
og tænkte på, hvad han skulle sige til hver enkelt elev.«
Værkgennemgangen fandt sted på den måde, at hans elever hver anden måned
havde en samtale med ham, hvor de viste deres billeder frem, og hvor han så talte om,
at det, det drejede sig om, det var ikke, hvordan man førte hånden, men hvordan man
forstod, hvad man gjorde.
»Man bruger nok hånden, når man maler, men det er med følelserne – og med
hjernen – man arbejder. Man kan ikke klare sig uden tekniske færdigheder, det siger sig
selv, men det har først og fremmest noget at gøre med, hvordan man opfatter den verden og det liv, der er rundt omkring en. Hvordan man fordøjer verden. Det er faktisk
fordøjelsen af tingene, man ser på et billede, i et kunstværk. Det er, hvordan man opfatter livet, og hvor man selv er i livet i forhold til det, man ser.
Selv havde jeg så stor brug for at finde ud af, hvor jeg var i livet, og hvordan jeg
skulle opfatte mit liv. Jeg tror, alle former og genstande repræsenterer en følelse, en
gentagelse af en følelse indeni. På et tidspunkt begyndte jeg at tegne rum. Jeg kunne
sidde i timevis med en plade og en sten og tegne. Jeg har et billede fra det gamle Charlottenborg, »Opus 14/1973«. Det var for at finde ud af, hvor jeg var henne. Det var, som
om jeg kradsede i selve murene. Det var sådan, jeg fandt den verden, der blev min.«
Som nævnt begyndte Pia Schutzmann på Akademiet i 1970. 1970. Det er året, da
Bjørn Nørgaard slagter en hest. Det er året, da en kreds af danske kulturpersonligheder ryger hash på Kulturministeriets trappe. Klaus Rifbjerg er en af dem, og det er da
også det år, han udsender den humoristiske roman Marts 1970 (Gyldendal, 1970). Må15
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neden efter anlægger Robert Smithson sin »Spiral Jetty« i Great Salt Lake i Utah.
Massakren i Mai Lai finder sted i 1970. Janis Joplin og Jimi Hendrix dør med blot få
ugers mellemrum, og set i retrospektiv kan man have en fornemmelse af, at den fantasifulde del af ungdomsoprøret allerede er blevet overtaget og fremover administreres
med hård hånd af universitetsmarxisterne. Spydspidsen i ung dansk kunst – kredsen
omkring Eks-Skolen og dens jyske pendant, Århusavantgarden – eksperimenterer med
forskellige former for konceptkunst, mens andre arbejder videre med tilsyneladende
endeløse variationer af det abstrakt-ekspressionistiske maleri eller et geometrisk funderet, nonfigurativt udtryk. Kun et mindre kompagni af yngre kunstnere – Niels Strøbek, Niels Wamberg og Niels Winkel – havde med nyrealismen i begyndelsen af
1960erne forsøgt at forny det figurative maleri i Danmark. Men alligevel. Et halvt århundrede efter Duchamps pissoirkumme, efter kubismen og dadaismen og de andre
retninger, der radikalt forandrede billedkunsten, sidder Pia Schutzmann på Kunstakademiet og arbejder intenst med sine små, fine billeder af rum og lys, der falder ind i
dem. Hvorfor det?
»Det havde vel noget at gøre med, at jeg gik hos Palle Nielsen. Han sagde til os, at
han ikke kunne lære os at lave kunst. Han kunne kun lære os at se. Undervisningen foregik navnlig ved, at han lærte os at se. Blive gode til at se lys og skygge, dybde, farvenuancer osv. Vi øvede os i at se størrelser i forhold til hinanden. Hvad er foran, hvad
er bagved? Rum er vel lige så interessante som at slagte en hest? Det var i hvert fald dét,
der tiltrak mig. At se og gengive rum. Hjorth Nielsen havde sagt, at han kun arbejdede
med det, der overraskede ham. Det er det samme, jeg har forsøgt at gøre. Det der rører
mig. Det der rører noget indeni. En lille tegning kan vel – hvis den kommer fra hjertet – være lige så revolutionerende som at slagte en hest. Politisk kunne sympatien være
samme sted som hos Palle Nielsen, hvis arbejder var udpræget analytiske, men sådan
kunne jeg ikke arbejde. På den anden side tænker man ikke mindre på det, der sker i
verden, fordi man tegner en blomst.«
Så er sessionen ovre, og jeg kigger på billedet. Jeg ligner i hvert fald ikke en blomst.
Jeg ligner et vandhoved.
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Fjerde gang

Jeg ligner stadig et vandhoved på lærredet, da jeg sætter mig på min stol på podiet, for
Pia Schutzmann arbejder ikke med sine portrætter, når modellen ikke er til stede. Sådan
er det. »Billedet bliver til i den stemning, der er mellem os,« forklarer hun. »Og det færdige billede rummer den stemning.«
Venner har været forbi Pia Schutzmanns lejlighed, siden jeg har været der sidst, og
de har åbenbart fornemmet, hvem billedet skal forestille. »Gud, det er jo Torben,« har
historikeren Kristian Hvidt, der en årrække var anmelderkollega på Berlingske, sagt. Jeg
synes det ikke, men jeg er om ikke fortrøstningsfuld så da tillidsfuld, fordi jeg kender
en lang række af Pia Schutzmanns portrætter og har blandt andet lejlighed til, mens jeg
sidder for hende, at følge, hvordan hun bliver helt færdig med sit maleri af nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen.
Blandt de mange kloge ting, Palle Nielsen sagde til sine elever, var, at de skulle lade
være med at udstille. »I har noget nu,« sagde han, »noget I aldrig mere vil opleve i hele
jeres liv. I har fem-seks år, hvor I kan arbejde uden at blive bedømt og uden at skulle
kunne leve af det. Det er en gave. Helt at kunne hengive sig til at arbejde med kunst.
Det er et stort privilegium.«
Set fra dagens hektiske kunstliv, hvor eleverne opdages i akademiernes kuvøser af
kunsthandlere og samlere, og en museumsudstilling allerede inden afgangen ikke længere er usædvanligt er der noget af et spring tilbage til 1970’erne. Trods opbrud – ikke
mindst fra kredsene omkring Eks-Skolen og Århusavantgarden – var de censurerede
udstillinger stadig meget vigtige porte til kunstlivet. Selv om det var voldsomt interessante ting, der skete i de nye kunstnermiljøer, nye former for kunst, som siden skulle
blive toneangivende og normdannende, var det dengang meget beskedent, hvor mange
der overhovedet interesserede sig for, hvad der foregik i avantgarden. Kunstlivet var et
meget langt stykke hen ad vejen sammenslutningerne.
17
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Efter adskillige år som udstiller på de censurerede kunne man så så småt gøre sig
håb om at blive inviteret som gæst af en af sammenslutningerne for måske siden at
blive medlem, eller man kunne endda få tilbudt en separatudstilling i en af landets dengang ganske få gallerier.
Pia Schutzmann følger på dét punkt ikke sin lærers råd. I 1973 sender hun ind til
Charlottenborgs Forårsudstilling. Og bliver antaget. Ifølge Berlingske Tidendes daværende kunstkritiker, Ejgil Nikolajsen, har hun også noget at komme med. Hun er i
hvert fald en af de ganske få, han fremhæver. For som det hedder i anmeldelsen: »En
koloristisk nerve som i maleren Alsing Nielsens »Bølgeblikskure, Tagensvej«, og en
følsomhed for blyanten som i tegneren Pia Schutzmanns fine debutblade hører desværre til undtagelserne.«
Året efter deltager hun dels i en udstilling, Syv grafikere, i Galerie Gammel Strand
og dels i en udstilling med 40 elever af Palle Nielsen i Clausens Kunsthandel, hvor hun
to år efter har sin første separatudstilling. Om den skriver Virtus Schade i Berlingske
Tidende blandt andet, at »tingene omkring hende er hendes modeller, et nybagt brød
inspirerer hende og bliver ikke spist, en ost får lov til at overmodne, for nu skal den omgøres til kunst. I hendes værker mærker man en holdning til tingene. Bemærk: Til tingene, måske ikke til livet. Hun er tingenes kunstnerinde, ikke det levendes. Det sker,
hun er tæt, tæt i stregen. Og det sker, hun maser modellerne tæt sammen i sine ting,
flasker og vaskebræt. Man forstår godt, anmeldere har nævnt Morandi. Men der er en
anden følelse i Schutzmanns billeder, lidt mere tragedie, den samme tragiske, intense,
vemodige stemning som i en butiksrude, der afspejler de forbikørende bilers lygter, en
fornemmelse af håbløshed, forladthed, ensomhed, glemthed. Hun belever den øde
gang, det gamle vaskebræt, tragtene i vinduet, den hvide kande …«
Hvad er det, der tiltrækker os ved Pia Schutzmanns tidlige tegninger og raderinger ud over den håndværksmæssige kunnen, som trods alt stadig appellerer til et stort
publikum, der sætter pris på den tekniske perfektion? Hvad er det, der trods dadaisme,
konceptkunst, fluxus, happenings og aktioner alligevel drager én mod disse billeder af
tyste rum, der skønt lette at overskue kun langsomt åbner sig for betragteren. Kun ved
at give dem tid fornemmer man nuancerne og perspektiverne og bliver efterhånden
klar over tonerne i det afdæmpede sprog.
Pia Schutzmanns tidlige arbejder er figurative. Mange havde ellers forventet, at
18
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noget så håbløst gammeldags som maleriet i almindelighed og det forestillende i særdeleshed var afskaffet, overflødiggjort af fotografiet og skyllet væk af de store ismer
inden for billedkunsten i det 20. århundrede. Men nej. Fra sin barndom havde Pia
Schutzmann opøvet en evne for psykologisk iagttagelse, og på Palle Nielsens skole var
hun blevet trænet i at se tingene. Begge dele bruger hun til fordybelse i genstandenes
karakter og stedernes mening. Hun gør de døde ting levende. For Pia Schutzmann er
genstande aftryk af liv. Enhver genstand skylder mennesker sin tilblivelse, og hun fortæller, hvordan hun på Glyptoteket falder i staver over vaser, der måske er frembragt
på kort tid for tusinder af år siden, og hun spørger sig selv, om den er blevet til i et lykkeligt øjeblik? Drejet af et lykkeligt menneske?
Hjemme i sin lejlighed begynder hun at gengive omgivelserne på en besjælet måde.
Rum og trapper. En øde gang. Vinduer og lyset gennem dem. Skyggerne. Og så en
række genstande fra hverdagen. Konkylier, kander, nogle flasker, et cigaretui, et vaskebræt, en gravsten. Siden endog et forkætret motiv som blomster der hos Pia Schutzmann måske ikke overraskende kan være knækkede eller mere eller mindre visne. Som
sindbilleder på mennesker, der forkrøbler eller blomstrer alt efter hvordan de bliver behandlet. Og gennem sine billeder fastholder hun nogle stærke, nærmest arketypiske,
menneskelige erfaringer som navnlig isolation og forladthed. Få kan vel se på Pia
Schutzmanns billeder fra de tidlige år uden i sig selv at finde et ekko af ensomhed eller
længsel efter et andet menneske eller måske blot noget vagt og udefinerligt, der har med
behovet for menneskeligt fællesskab at gøre. Pia Schutzmanns billeder er nok gengivelser af ting og rum – det kan man jo se – men de er også og navnlig beskrivelser af
nogle eksistentielle grundvilkår.
Kombinationen af det figurative og det afdæmpede i udtrykket, motivkredsen af
opstillinger frem for eksempelvis landskaber eller mennesker er givetvis også det, der
gennem tiderne har fået mange til at tænke på Morandi og for den sags skyld Vilhelm
Hammershøi, skønt han altså også holdt af at gengive mennesker i sine tyste rum, hvor
man undertiden kan se støvfnuggene danse i solstrålerne. Når man undertiden kan
komme til at tænke på Hammershøi, skønt Pia Schutzmann og han altså er fra to forskellige tidsaldre og arbejder ud fra forskellige erfaringer, er det, fordi også Pia Schutzmann gennem sine disponeringer af lysere og mørkere partier kan føre betragterens
syn videre gennem åbentstående døre til en række af rum, hvorved vi erkender rum19
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menes og lysets forskellighed. Og så har Pia Schutzmann i sine billeder en enestående
fornemmelse for både stilheden og fraværet, hvisken snarere end råb, antydninger i stedet for postulater.
Nogen tid forinden har jeg set Tate Moderns fabelagtig udstilling med Giorgio
Morandi (1890-1964), og da jeg fortæller om den og om min betagelse af hans billeder med opstillinger af små krukker og vaser mod en næsten monokrom baggrund,
man i reglen altid kan se nogle håndfulde af på et af Londons fineste små museer,
Estorick Collection i Islington, siger Pia Schutzmann, at Palle Nielsen var meget optaget af Morandi. Han viste sine elever bøger med billeder af ham. Det er en del af
godset fra akademitiden, og Pia Schutzmann har besøgt Morandis museum i Bologna,
men ellers ikke tænkt på ham i flere år. Vi finder Gertrud Købke Suttons dejlige bog
om Morandi frem fra reolen, og blot gensynet med hans billeder giver hende en umiddelbar lyst til at male tingene på køkkenbordet. »Jeg har ikke malet som Morandi,«
siger hun som et indirekte svar på anmeldelserne fra for omkring 35 år siden. »Men jeg
vedkender mig gerne inspiration fra andre kunstnere – helt tilbage fra det præhistoriske
hulemaleri – og jeg opfatter alle malere som ét stort dyr. Et stort dyr sammensat af
kunstnere som alle kigger på hinanden men søger i forskellige retninger. Det er netop
undersøgelsen, der er det centrale for kunstneren. Det er processen, der er det interessante. Om resultatet – maleriet – er godt eller ej, er i denne sammenhæng sekundært.
Kunstnerne er en sammenhængende organisme, og nogle kan hjælpe hinanden videre.
Hammershøi. Jo, ja, jeg er jo også optaget af rum. Og Morandi. Han minder mig om
morfars billeder, opstillinger er jo ikke et nyt motiv i kunsten, og jeg skal ikke kunne
sige, hvorfra det, der nu er mit, er kommet. For mig har det centrale været, at jo mindre, der sker, jo mere sker der.« Noget tilsvarende kommer til at gælde for Pia Schutzmanns senere billeder; dem med farverne.
Efterhånden kan jeg ikke løbe fra, at billedet begynder at ligne mig. Det er, som om
jeg træder mere og mere frem for hver gang lidt på samme måde som en video, »Miroir«, af den finske billedkunstner Elina Brotherus, der tilhører kunstmuseet Arken:
Først ser man et dugget spejl, og efterhånden som duggen forsvinder, ser man ansigtet af et menneske komme til syne. Mig.
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Femte gang

Jeg får øjne! I hvert fald er det første vandblå lys ved at materialisere sig på lærredet.
»Det andet øje er altid det sværeste,« forklarer Pia Schutzmann. »Det skal passe til det
første, og det skal passe til ansigtet. Det er godt, du har et godt hoved. Jeg har en god
fornemmelse af billedet.«
Jeg nikker imødekommende. Hvad andet kan jeg gøre end at klamre mig til stolen
og lægge mit ansigt i hendes hænder, der med små, fine pensler gør et eller andet ved
billedet, som jeg ikke kan se. Og for resten. Hvordan kan jeg insistere på, at hun ikke
blander sig i mit manuskript, medmindre jeg til gengæld afholder mig fra at komme
med gode råd og forklaringer om, hvordan jeg i virkeligheden ser ud? For slet ikke at tale
om, hvem jeg egentlig er! Som allerede nævnt har jeg tillid til hende. Og så er det jo
umuligt andet end at føle en vis ærefrygt over at blive portrætteret af den, der har malet
så store skikkelser i dansk kunst som Louisianas stifter, Knud W. Jensen (1999), og
Kobberstiksamlingens tidligere leder, Erik Fischer (2002). For ikke at tale om kongefamilien og om rækken af borgmestre, præster, erhvervsledere og andre, der har haft
mulighed for at bestille et billede af sig selv til ophængning i repræsentative sammenhænge.
Sådan set havde Pia Schutzmann ikke umiddelbart forestillet sig, hun skulle arbejde med portrætter. I hvert fald ikke, at hun skulle være en kendt portrætmaler. Hun
havde forsøgt med mormoderen, Louise Jørgensen (1972), og med stedfaderen, Knud
Lund (1976), men hun var på dét tidspunkt optaget af noget andet, og billederne af
nogle af hendes nærmeste var netop forsøg på at undersøge, hvad der skete, når man
udskiftede et rum, et vindue, et æble eller andre steder og genstande med levende modeller. Så. Portrætter? En mulighed, javist, men det lå dengang ikke lige for som en påtrængende del af de kunstneriske problemstillinger, hun beskæftigede sig med. I 1976
skulle Nordisk Fjers bestyrelse imidlertid portrætteres. Palle Nielsen, hendes professor,
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og Viggo Clausen (1916-92) fra kunsthandlen af samme navn i Toldbodgade skulle
komme med bud på, hvem kunstneren kunne være. De skrev hver især tre forslag på et
stykke papir, og da Pia Schutzmanns navn som det eneste stod på begge sedler, var det
i sagens natur en så stor tillidserklæring, at hun ikke kunne sige nej.
Om resultatet skrev Bente Scavenius i Børsen, at tegningen »er meget fin og
enkel og yderst traditionel i kompositionen med de forskellige medlemmer (af bestyrelsen) siddende rundt om et bord, men samtidig er man ikke i tvivl om, at den er udført af en af tidens kunstnere. Det er vigtigt at tænke på, når man skal lade sig
portrættere, at ikke blot skal det være en god kunstner men også en tidstypisk kunstner, for derved får værket en varig kunsthistorisk værdi«.
Siden billedet af Nordisk Fjers bestyrelse har Pia Schutzmann aldrig arbejdet med
at afbilde genstande eller omgivelser i sine portrætter. Mange gør det. Niels Wamberg
brugte ofte bygninger og interiør til at karakterisere sine modeller, Niels Strøbek har
ved flere lejligheder gengivet ting i sine billeder, der er indgået som led i fortællingen
om den portrætterede. Niels Winkel skaber ligefrem en slags collage bag sine personer,
der refererer til deres baggrund, deres indsats, deres interesser og passioner. Ikke Pia
Schutzmann. Hun har ingen kommentarer til, at andre gør det, og hun vil ikke tage stilling til, om det gør portrættet bedre eller det modsatte. Hun gør det blot ikke selv, for
for hende drejer det sig om at se mennesket indefra som menneske og ikke føje noget
til om deres liv, forklarer hun. Mange portrætmalere arbejder også med fotografier, og
skønt man undertiden i anmeldelser og andre fremstillinger kan støde på nedladende
betragtninger om brug af fotografier til støtte for malerier, er der intet odiøst i det. Fotografier er blot en moderne form for skitser. Og skitser – det er ikke noget, Pia Schutzmann arbejder med, når det drejer sig om portrætter. Her er det mødet mellem to
mennesker og de stemninger, der opstår. Pia Schutzmann har selv forholdt sig til mødet
mellem maleren og modellen i en kronik i Politiken, »Nu sidder næsen lige i øjet«, der
blev bragt den 18. oktober 1998, hvori hun blandt andet skriver om det givende »i den
fælles ro, som sænker sig i stuen, og hvor en vis mental sammensmeltning finder sted«.
Og senere i samme tekst: »Som maler kommer jeg i en mærkelig splittet tilstand, for
med én del af mig oplever jeg som sagt en art sammensmeltning, som måske endda
rummer en kærlighed, en næsten total hengivelse til det, jeg ser. Det er en måde at
trænge igennem den ydre skal. Men samtidig er jeg iskold, iagttagende og vurderende
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og registrerer hvert lille udtryk, hver lille bevægelse hos personen over for mig« (…) »for
alt hvad vi foretager os, fortæller om vores indre verden, og det er den, jeg skal finde
ind til. En bevægelse med en hånd kan fortælle mere end lange rækker af ord«. Og det
er, tror jeg, det, der er en kerne i Pia Schutzmanns værk. Hendes portrætter såvel som
de andre arbejder. Portrættet er et øjebliksbillede, al den stund vi gennem livet forandrer os kropsligt og mentalt. Det ville være en interessant erfaring, hvis en kunstner malede det samme menneske med nogle års mellemrum; lidt ligesom impressionisterne
gengav det samme motiv på forskellige tidspunkter og dermed i forskellige former for
dagslys. Pia Schutzmann fastholder med stor præcision indtryk, der er skabt over længere tid. Intet under hun som barn kunne få timer til at gå med at fiske uden at fange
noget. Begge dele drejer sig om iagttagelse og fastholdelse, tålmodighed og koncentration på et nærmest zen-agtigt plan.
Vi taler i øvrigt ikke om de andre, Pia Schutzmann har malet. Det ville være uetisk.
Samtalen mellem kunstneren og hendes model bør være fortrolig, for det er et arbejde,
der strækker sig over lang tid, og skønt Pia Schutzmann ikke spørger til private forhold,
er det en proces, hvor man kan lære hinanden godt at kende. Selvfølgelig er jeg nysgerrig og spørger eksempelvis til Jørgen Gustava Brandt (1929-2006), som Pia Schutzmann malede i 2000, for ham har jeg altid sat højt som lyriker. Men nej. Samtalerne
under møderne mellem kunstneren og hendes modeller forbliver i rummet mellem
dem. Pia Schutzmann har både malet og tegnet Dronningen, og én historie om hende
vil Pia Schutzmann gerne fortælle, for den har hun selv skrevet en – endnu ikke publiceret – tekst om.
Portrættet, der er fra 2003, er i helfigur. Dronningen sidder majestætisk på en stol,
og figuren synes at træde frem af baggrunden, hvor Pia Schutzmann har arbejdet med
nogle af de samme farveklange som i Dronningens kjole. Dronningen er et menneske
med temperament og en påfaldende tilstedeværelse i situationen, men det er Pia
Schutzmanns historie, så hun skal selv have lov til at fortælle den:
»Hele vinteren havde jeg malet på Dronning Margrethes portræt. Sommeren var
forbi. Nu manglede jeg kun at male hænderne. Det var blevet efterår, og igen mødtes
vi i min lille stue i Fiolstræde. Jeg havde forestillet mig Dronningens hænder roligt
hvilende oven på hinanden i mit portræt. Men netop det øjeblik, jeg begyndte arbejdet, var Dronningen i færd med at fortælle en dramatisk historie. Hænderne forvand23
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lede sig til en ballet af fingre, der dansede i alle retninger. Med den ene hånd holdt
hun fast i den anden hånds to fingre, for ligesom ikke helt at flyve væk i sin fantastiske fortælling. Det var en gave fra himlen. Hænderne fortalte mig pludselig om et voldsomt temperament og en stor fantasi kombineret med en jernstærk vilje til kontrol.
»Rør Dem ikke. Sådan skal Deres hænder males!« Over flere gange sad Dronningen
tålmodigt for mig med de strittende fingre. Da der var gået en måneds tid, og vi havde
haft fire-fem møder, opdagede jeg, at der var 11 fingre på maleriet. »Undskyld, Dronning Margrethe, hvor mange fingre har De?« »Jeg har ti fingre,« svarede hun stille og
så ned på sine hænder.«
Jeg kigger på billedet, da jeg rejser mig for at tage afsked. 11 fingre – det er da ikke
noget. Jeg har kun ét øje.
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Sjette gang

Måske var det mindre velovervejet, at jeg aftalte med Pia Schutzmann, at jeg kunne
sidde omvendt på stolen, som ellers er en temmelig afslappende stilling, for det betyder, at jeg læner mig frem, og at partiet under hagen vokser til en ordentlig klump kød.
Men som den nu desværre afdøde komponist og billedkunstner, Henning Christiansen, engang har sagt, så er »ethvert åndedrag et håb«, og Pia Schutzmann forsikrer mig
om, at resultatet nok skal blive fornuftigt. Jeg trækker vejret dybt og sætter mig til rette.
Pia Schutzmann må have følt en stor tilfredsstillelse ved at arbejde med sine små,
fine studier af rum og mennesker. Hun elsker koncentration og fordybelse, det timelange arbejde med tegningerne og trykpladerne. Og så opnåede hun tilmed succes. En
betydelig succes på begge områder. Anerkendelse såvel som salg. Adskillige af landets
toneangivende anmeldere var opmærksomme på hendes talent. For nu blot at tage et
enkelt men karakteristisk eksempel fandt Bente Scavenius i en anmeldelse af Decembristernes 50-års jubilæumsudstilling i 1978 således, at Pia Schutzmann, der det år var
sammenslutningens gæst, formåede »at indkredse en atmosfære, som man ikke har set
så fuldkomment siden Hammershøi. Blot den måde, hun lader lyset falde gennem et
åbent vindue, er utroligt følsomt gengivet …« Ikke alene var anmelderne opmærksomme på Pia Schutzmann. Hun kunne endda sælge sine arbejder.
Ib Schierbeck i Magasins bogafdeling havde fortalt hende, at der var noget, der
hed firmakunstforeninger, og blandt dem turnerede i nogle år passende udvalg af hendes grafiske arbejder, hvilket har betydet, at mange har haft chancen for at erhverve et
værk af Pia Schutzmann til en favorabel pris, der sammenlagt med andre salg gjorde
det muligt for Pia Schutzmann at overleve. Langsomt supplerede hun rækken af motiver. Efter hjemmet og dets ting blev det en overgang tid for sarte, næsten kun antydede, symbolske billeder af visne blomster i krukker, hvor omgivelserne var bortvalgt,
så nogle af billederne fik en nærmest nonfigurativ karakter af organiske mønstre, og
25
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mødet med Israel blev i første omgang blot en udvidelse af motivkredsen med gengivelser af eksempelvis et træ foran et hus, det skarpe sollys gennem vinduet, gamle bygninger og mure og glimt fra hellige rum med fastholdelse af genstande som eksempelvis
syvarmede lysestager, men samtidig synes det, som om Pia Schutzmann gennem billederne af husene, murene og træerne, de enkelte genstande, fortæller om mennesker,
der lever ikke blot dér, men lever i det hele taget.
Det var Politikens daværende chefredaktør, Herbert Pundik, der introducerede
hende og Jørgen Gustava Brandt hinanden. Blandt de konkrete resultater af, hvad der
skulle blive et årelangt venskab, var først bogen Oh Israel (Samlerens Forlag, 1978), der
snarere end en grafikers illustration af en lyrikers digtsamling, er to kunstneres ligeværdige udsagn om mødet med landet, og siden Til Raoul Wallenberg (1982), der ud
over billeder af Pia Schutzmann og et digt af Jørgen Gustava Brandt også rummer tekster af Jacques Berg, Per Aage Brandt, Aage Jørgensen, Leif Hjernøe og Richard Raskin. I sin omfangsrige erindringsbog, Mit liv, fortæller Jørgen Gustava Brandt om Pia
Schutzmanns billeder i Israel-bogen, at de »var ualmindeligt præcise i deres poetiske
indfangen af det indre Jerusalems dybt fredsommelige hverdagssfære, hvor man alligevel aner en latent dramatik. Disse blade var rum og lys, sten, mure, luft, de var fremkaldelser af hvælvede rum, spidsbuer, trappetrin, dybe vinduesnicher. Ting og konturer
på én gang æteriske og konkrete. Nogle af tegningerne er udblik – eller indblik – til gadens og smøgens skakt – eller lyse glimt af en klynge træer, et overglidende interiøreksteriør. Der er overhovedet ingen personer eller levende væsner på billederne. Det er
stedet og tingene, der taler.«
Men personer var der nu i gaderne, hvor Pia Schutzmann sad og arbejdede, og
nogle af dem talte også. I en erindringsskitse har Pia Schutzmann fortalt, hvordan hun
er i færd med at tegne en bestemt hvælving i den gamle bydel i Jerusalem og pludselig
fornemmer, at der står en og iagttager hende: »Det var en glohed sommerdag i august.
Jeg var gået op til den gamle by i Jerusalem, hvor jeg nogle dage forinden havde fundet denne smukke hvælving, som jeg nu ville prøve at gengive som radering. Hvælvingen stod på en lille plads dybest inde i den del af byen, hvor de ortodokse jødiske
familier bor. Luften glødede af varme. Et fint lag støv, som ørkenvinden chamsin havde
blæst ind fra den judæiske ørken, lå overalt og lyste i solen. Jeg havde sat mig på en
bænk over for hvælvingen, og var sunket i dyb koncentration, mens radernålen gravede
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sig gennem den bløde bivoks, ned til kobberpladen og sten for sten beskrev det gamle
bygningsværk.
Det værste jeg ved, er at blive afbrudt i den næsten meditative koncentration, som
jeg kommer i, når jeg sidder og tegner. Det føles, som at blive revet ud af en dyb drøm.
Lige så distraherende er det, hvis nogen stiller sig bag mig og følger med i det, jeg tegner.
Jeg havde siddet der længe, da jeg mærkede en skygge til højre for mig. Jeg anede,
at der var én, der stod og iagttog mig. Sammenbidt, for ikke at blive afbrudt, fortsatte
jeg mit arbejde et stykke tid endnu. Så kunne jeg ikke længere. Jeg skævede til siden.
Midt i solen stod en ældre mand i en tung sort ulden frakke. På hovedet bar han den
runde hat omgivet af pelsværk, som ortodokse jøder bærer om lørdagen. Et langt gråt
skæg hang ned over den sorte frakke og blandede sig med ørelokkerne, der voksede ud
under hattens pelsværk.
Hvorfor stod denne hellige mand mon så længe her midt i solen og så på mig, mens
jeg sad og tegnede? Jeg kunne mærke, at der var noget, han ville mig. Jeg vidste, at man
ikke må arbejde på Shabat. Var det mon det, han ville sige? Jeg kiggede på ham, og uden
ord lod jeg forstå, at jeg gerne ville høre, hvad det var, han havde på hjerte.
Efter lang tid, hvor han så frem for sig, kom ordene stille og med dyb fast stemme
sagde han, – I want to fuck you –.«.
I 1983 bliver Pia Schutzmann medlem af Koloristerne, og allerede i 1977, det år
hun forlader Akademiet, udstiller hun for første gang i Galerie Admiralgade 20, der i
mange år bliver hendes faste base ved siden af udstillingerne med sin sammenslutning.
Galerie Admiralgade 20 tog uden at flytte fra adressen i den københavnske gade tæt
ved Nikolaj Kirke i begyndelsen af 1990’erne navneforandring til Galerie Dahl efter
ejeren, Ole Andreas Dahl, som Pia Schutzmann portrætterer i 2004. Ole Andreas Dahl
(født 1942), der i 2006 efter 30 år lukkede sit galleri, er en bemærkelsesværdig skikkelse
i nyere dansk kunst. Hvor langt de fleste gallerier end har overlevet ved at føre en flakkende linje – én måned abstrakt ekspressionisme, den næste konceptuelt fotografi, den
tredje surrealisme, den fjerde blandede bolcher – har Ole Andreas Dahl gennem årene

afholdt regelmæssige udstillinger med en kreds af kunstnere, der skønt forskellige alligevel har haft det til fælles, at deres billeder, og i sjældnere tilfælde skulpturer, har repræsenteret en vis afdæmpet inderlighed med vægt lagt på det
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håndværksmæssigt gennemarbejdede. Kunstnere som Teodor Bok, Lea Boruszek, Gitte
Harslev, Aka Høegh, Inge-Lise Koefoed, Bodil Kaalund og Kurt Rasmussen. Det har
altid været den stille kvalitet, man har mødt i de små lokaler i det sympatiske galleri.
Og heriblandt så Pia Schutzmann, der udstillede en halv snes gange gennem 27 år.
Ofte med bevågenhed fra anmelderne, som en lille håndfuld citater viser.
I en anmeldelse i Politiken af Pia Schutzmanns første separatudstilling i Admiralgade 20 tager Bertel Engelstoft således udgangspunkt i en roman, Tingene ser, fra 1913
( Jespersen og Pio, 1929) af den i dag glemte franske forfatter, Edouard Estaunie (18621942), hvori et spejl, et ur og et chatol taler sammen. Sidstnævnte siger i romanen, at
»man bør ikke mistro tingene, man aner ikke, at de har øjne, at de gør deres betragtninger, at de husker. Men det er os, som er menneskets sande vidner, de eneste over for
hvem de ikke tager i betænkning at blotte sig helt, og de eneste, som ikke glemmer«.
Og i forlængelse af det skriver Bertel Engelstoft så, at »Pia Schutzmann har det samme
forhold til tingene som Estaunie: Hun lytter til dem – og da hun er billedkunstner,
svøber hun dem i et lys, der slet ikke kan fremstilles ved hjælp af bogstaver. Det mildt
silende lys, hvad enten det falder over en bygning eller en stol i bygningens indre, er på
en vis måde hendes motiv. Men også kun på en vis måde. Bag det atmosfæriske og bag
de rent grafiske arbejder ligger der en drøm om at forløse en poetisk oplevelse.«.
»Pia Schutzmann er en god iagttager,« indleder Gunnar Jespersen sin anmeldelse
i Berlingske af udstillingen i Admiralgade 20 i november 1979. »Hun har et sikkert øje
for de former, som modelleres frem af lyset. Dem gengiver hun med blid intensitet.
Hendes metode har noget at gøre med at reducere og få det overflødige til at forsvinde.
Raderingen (…) handler bare om en vissen rose, der er knækket i stilken, og lysets
brydning i glasset, den er blevet anbragt i. Billedet indeholder en fin essens. Lidt, men
godt.«
Tre år senere skriver Peter Michael Hornung i Berlingske om Pia Schutzmanns
separatudstilling i Admiralgade, at »i sine seneste arbejder tager kunstneren sit udgangspunkt i tilfældige oplevelser i nære omgivelser. Det kan være et staffelis skyggespil mod væggen som i de gråstemte oliebilleder – eller formrytmen i træstammer og
trappeløb eller atelieret som et stilleben i de grafiske blade. Eller det kan en sjælden
gang være en menneskelig oplevelse, som når kunstneren i to stofligt rige bronzerelieffer skildrer et nært familiemedlems hendøen i hospitalsomgivelser. Det værk på ud28
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stillingen, hvor kompositionen fornemmes mest afrundet, er det store zinkografi, hvor
atelierets mørke truer med at opsluge de forladte stabler af rammer og billeder. Dette
en kunstners portræt af en kunstners miljø er set både retvendt og spejlvendt men først
og fremmest set.«
Efter Pia Schutzmann en 12-13 år havde arbejdet med sine smukke studier i lys og
skygge, begynder de at blive mindre. Og mindre og mindre og til sidst meget, meget
små. Hun var ved at være færdig med dem og på vej mod noget nyt. Det var blandt
andet det, der skete under rejserne til Israel og USA. Pia Schutzmann forlader – i hvert
fald på nogle områder – figurationen. For så siden at genoptage den.
Tilsyneladende er det så let med Pia Schutzmanns arbejder. Hvis de ikke forestiller noget, er de forestillingsløse. I al sin banale enkelthed kræver dén konstatering alligevel en præcisering.
Efter min opfattelse er de af Pia Schutzmanns værker, der ikke decideret gengiver
noget som rum, genstande og personer, ikke abstrakte, skønt det ofte omtales som sådanne. Abstrakte billeder er kunstværker, der er abstraherende gengivelser af et eller
andet. De refererer til noget – et motiv, et synsindtryk – uden for lærredet. En mark.
En ko på en mark. En skovsø. Et lille torv. Osv. Sådan er Pia Schutzmanns billeder
ikke. Titlerne henviser ikke til motiver eller bestemte lokaliteter som »Æbler i skål«
eller »Udsigt over dalen«, og de er ikke indtryk af natur eller for den sags skyld en by,
der så blot er forvrænget.
Som betragter kan man til gengæld sagtens lægge sine egne forestillinger ind i billederne, sine egne fortællinger og oplevelser, det man synes, man ser. Forfaldne mure
er nærliggende associationer. Udsnit af landskaber, andre som underbygges af den stoflige fornemmelse af noget organisk, hvor det mindste i naturen spejler sig i det største
og omvendt. Nogle finder de forestillingsløse billeder stærkt erotiske, andre opdager figurationer i dem, og det er heller ikke umuligt at se eksempelvis nattestemninger i
nogle af de mest mørke billeder, mens man i de lysere synes at blive mindet om vejrligets forandring og årstidernes skiften. Og dermed igen om den beskrivelse af såvel ensomhed som evighed, der synes at være faste temaer i Pia Schutzmanns arbejder. Som
de figurative rum er tomme, er også de nonfigurative det. Rytmen og rumligheden har
de også til fælles.
Nej, Pia Schutzmanns forestillingsløse billeder forestiller virkelig ikke noget. De er
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konkrete i betydningen ikke-figurative. Kan man forsøgsvist sige, at hendes realistiske
billeder af rum og opstillinger minder om nogle opstillinger og interiørmalerier af Giorgio Morandi og Vilhelm Hammershøi, så er det den konkrete kunst, de nonfigurative
billeder på sin vis er beslægtet med. Ikke af udseende, slet ikke, men i måden at opfatte
maleri på. Det konkrete maleri er en tradition, der strækker sig op gennem det 20. århundrede fra russiske konstruktivister over Bauhaus og De Stijl og til den form for
maleri, som eksempelvis Richard Mortensen repræsenterer. Idealet har været, at værket ikke forestillede noget, det refererer ikke til andet end sig selv. Det er en konstruktion, der udelukkende handler om maleri som form, som flader og linjer, ren
komposition. Helt så renfærdigt er det på den anden side heller ikke. De russiske konstruktivister var inspireret af maskineri og produktion, og mange af Richard Mortensens billeder kan mere eller mindre direkte henvise til forskellige geo grafiske lokaliteter
som Normandiet eller Venedig. Pia Schutzmann afviser selv, at det er tilfældet for hendes maleri, og måske er det os som betragtere, der lægger forestillinger om israelske eller
sydfranske landskaber ind i vores oplevelser af billederne. Kernen ved dem er imidlertid, at de – ligesom det geometrisk funderede, nonfigurative maleri – er billeder, der er
blevet til som billeder. Ikke som illustrationer og ikke som abstraktioner i forhold til en
konkret virkelighed. Billeder slet og ret.
Efter mødet dén dag kommer jeg til at tænke på Balzacs novelle om det ukendte
mesterværk (»Le chef-d’æuvre inconnu«) og Jacques Rivettes fire timer lange, mesterlige film fra 1991, »La Belle Noiseuse«, på dansk »Den skønne strigle«, som fortæller
om en maler, der er så besat af at skabe det fuldendte billede, at han til sidst murer det
inde, så det kun er hans alene. Historien er en fortælling om kunstens – eller måske snarere kunstnerens – vilkår, og jeg spekulerer på, om noget tilsvarende gør sig gældende
for Pia Schutzmann. Om arbejdet med portrættet – processen – ikke er det eneste afgørende. Og om jeg ikke blot er den tilfældige model. Det er måske nok et billede af
mig, men det er hendes billede af mig
.
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Syvende gang

Sådan en vinterdag med hammershøigrå himmel over Nikolaj Plads og silende regn i
Københavns gader kan man nemt komme til at længes efter solskinnet og varmen og
en café på torvet i en lille by i det sydlige Frankrig. Det kan Pia Schutzmann og jeg sagtens blive enige om over teen forud for arbejdet ved staffeliet.
I 1989 købte hun et dengang faldefærdigt landhus i Lherm; en meget lille by omgivet af marker med græssende får og bjerge i det fjerne. Her er skov og eroderede vinmarker, mosbevoksede stengærder og forladte kapeller ved kanten af hjulsporene.
Sommer var det og varm og mættet, mørk nat, som man oplever det i Sydeuropa,
første gang jeg ankom for at besøge Pia Schutzmann i Frankrig, og hun hentede mig
ved stationen i Cahors for at køre mig til den kro, hvor hun havde reserveret et værelse
til mig. Vejen gik gennem, hvad der forekom at være en labyrint af bjerge og skov, og
efter en halv dags rejse mod nat gennem den lidt syrlige luft i det transeuropæiske net,
var det en stor oplevelse af køre gennem en så insisterende duft af træer, og da jeg tilmed næste dag så udsigten fra Pia Schutzmanns hus, forstod jeg, at et af de første
spørgsmål, jeg ville blive nødt til at stille hende, måtte være, hvorfor hun dog ikke var
naturalist. Hvordan kan man som maler og som grafiker bo og bevæge sig rundt i et
landskab af en sådan visuel styrke uden at få lyst til, nej have behov for at gengive det?
Pia Schutzmann tog det meget roligt. Der skal såmænd nok være andre, der har
spurgt hende før. Og hvis man gennem en længere årrække hver sommer har tilbragt
hen ved fire måneder i en meget smuk del af det sydvestlige Frankrig, har man vel også
overvejet en tilværelse som landskabsmaler. Andre har i hvert fald, fremgår det af de

mange udstillingsplakater, der hænger i forretninger og på restauranter i området. Uden at deres i bedste fald charmerende og dekorative billeder nu formår at ændre
vores syn på landskabet. Eller på billedkunsten for den sags skyld. Pia Schutzmanns billeder gør.
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Det skal nok have været en skuffelse for nogle af dem, der havde fulgt Pia Schutzmann gennem 1970’erne og en del af 1980’erne, at hun skiftede udtryk, men for hende
var det en naturlig konsekvens af, at hun i hvert fald for en tid var nået til et slutpunkt,
for så vidt angår grafikken, og havde besluttet sig for at intensivere arbejdet med maleri. Allerede i begyndelsen af 1980’erne havde hun arbejdet med nogle afdæmpede og
forfinede, næsten monokrome malerier, der besad noget af den samme stilfærdige, sarte
og poetiske kvalitet, man kan finde i hendes tegninger og grafik, men under et længerevarende ophold i Israel i 1986 sker der en radikal forandring i hendes arbejde. Forud
for rejsen til Israel havde hun besluttet sig for, at hun ville male under sit ophold, men
hun havde ikke medbragt farver eller andre materialer. I stedet opsøger hun en forretning i den gamle by i Jerusalem. Indehaveren tager en halv snes beduinkjortler fra sit
skab og foreslår hende at male på dem. Pia Schutzmann lytter, forklarer hun, til dette
vink fra skæbnen og beslutter sig for at gøre det. Hun river dem i stykker i passende
størrelse og lægger dem i blød i et kar med vand for at gøre dem modtagelige for de farver, hun også køber på stedet.
Det bliver en ganske anden, meget, meget kraftig palet i forhold til den gråtoneskala, hun har arbejdet med gennem mange år, man fornemmer måske – eller også er
det blot, fordi billederne umiddelbart forbindes med Israel – solen, lyset, ørknen, tørken og sandet, og nogle af billederne forsyner hun med vaseagtige former. Ikke tænkt,
pointerer hun, som billeder forestillende vaser men blot ren form. Det er farver og farvernes møde, det drejer sig om. Som hun erindrer det, vælter hun sig i farver.
Det er billeder, hvor det drejer sig om at trænge ind i farven, og hvor man nærmest
kan få en fornemmelse af, at Pia Schutzmann efter de mange års udforskning af gråtonernes godt nok rige muligheder nærmest forelskede sig i de stærke farver, og i hvilke
muligheder der lå i det kraftige farvepigment, hun siden har erhvervet sig i rigelige
mængder, og som uvilkårligt udgør et stærkt dekorativt element i hendes værksted,
hvor hylde oven på hylde er pakket med glas fyldt med dybe farver; nogle varme, nogle
tørre og støvede, andre nærmest syrlige. Et regulært farvernes bibliotek, der minder
mig om et mosaikværksted, jeg engang har set i Venedig, hvor et meget stort antal små
hylder i en lav, gammel industribygning var fyldt med prøver på alverdens farver.
Det er også under opholdet i Jerusalem i midten af 1980’erne, at Pia Schutzmann
træffer den amerikanske kunsthandler, Bertha Urdang, der inviterer hende til at udstille
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i sit galleri i New York. Bertha Urdang er begejstret. I et interview med Berlingske Tidendes daværende korrespondent i New York, Martin Burchardt, forklarer hun, at »det,
der slog mig, var den stærke fornemmelse af tid og sted i hendes arbejder. Det specielle lys i Jerusalem stod frem. Hun er så udpræget en moderne maler men har samtidig kendskabet til de gamle mestres teknik. Det giver en stilhed og følsomhed i
billederne«. Af samme artikel fremgår det, at Pia Schutzmanns første udstilling hos
Bertha Urdang bliver en kommerciel succes, og opholdet betyder tilmed, at Pia Schutzmann igen finder en ny motivkreds og en ny teknik.
Over teen fortæller Pia Schutzmann, at hun i New York sov på en båd, der lå forankret ud for Manhattan. En morgen vågner hun på skibet og kigger ind på byens skyline, der også har været et af hendes motiver, og får lyst til at lave et aftryk af byen, et
aftryk af New York, og hun kommer på ideen med at lægge et stykke japanpapir på fortovet, for tættere ville hun ikke kunne komme på byen, synes hun, ikke tættere på en
by, hvor så mange mennesker fra så mange dele af verden går rundt i myretuen. Så med
et ganske andet formål, men teknisk ikke helt ulig Max Ernst og hans eksperimenter
med frottager, gnider Pia Schutzmann på fliserne, så der opstår strukturer på papiret
af mere eller mindre bevidst karakter, som hun så bearbejder yderligere til nogle store
gråtonebilleder, som betragteren selv må lægge sin egen fortælling i. Det er ikke billeder af fortove, det er landskaber set fra luften, bølgende bevægelser, verden set gennem
et mikroskop, mønstre, der stedvist samler sig til figurationer, der minder om de mennesker, som billederne på sin vis også leder tanken hen imod. Fliserne er lagt af mennesker, og billederne afspejler ikke alene øjeblikke – det tidspunkt, frottagerne er blevet
udført – men med deres revner og ar og ru mærker også nogle af de menneskeskæbner, der går rundt på dem.
Nogle gange arbejder Pia Schutzmann flere gange med det samme udsnit, gnider
fem eller seks gange, andre gange holder hun op efter at have taget det første aftryk.
Resultatet er organiske og centrumsløse billeder, for strukturerne, hun fastholder med
sine gnidninger, fortsætter ud over papirets format. Hun erindrede i den forbindelse
også sin morfar, maleren og skuespilleren Emanuel Jørgensen (1885-1971), der under
en spadseretur i København pegede på en flise og spurgte den dengang 16-årige Pia
Schutzmann, hvilken farve den havde? »Den er grå, morfar«. »Nej, kan du da ikke se,
der er mange farver. Kig engang, der er både grøn og blå og violet …«
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New York-billederne blev samme år – 1988 – vist i Galleri Admiralgade 20, og i
sin anmeldelse i Berlingske Tidende skrev Henrik Wivel blandt andet, at Pia Schutzmann »arbejder med de udsøgte nuancer og forskydninger i farver og linjer, uendeligt
fintmærkende og koloristisk overbevisende. Det er storbyen som materiale, stoflighed,
abstraktion, der interesserer hende. Hvordan dens liv afsætter sig i bygningernes og
gadens tekstur. Sat på lærredet af små strøg og skraveringer i materialerne: akryl, oliefarve, lim og kit. Det giver billederne en egen smuk patina. En forfaldets og sliddets
æstetik, der får sin valør i billedernes afdæmpede jordfarver.«
Et udvalg af gnidebillederne fra New York blev i foråret 1990 udstillet på Ny Carlsberg Glyptotek, og i Politiken fandt Peter Michael Hornung, at »om motiver er det
vanskeligt at tale. Som med Bissen-salens terrassogulv kan tegningerne bringes til at
forestille alt, blot man stirrer tilstrækkelig længe og fantasifuldt på dem. Afhængig af
temperament kan man blive mindet om tæt buskads, røntgenbilleder, concept kunst,
Moshe Kupferman og Leonardos vandstudier. At noget ikke fremstiller en entydig virkelighed, gør det ikke nødvendigvis abstrakt. For Pia Schutzmanns billeder er i realiteten stadig aftryk af New York«.
Efter erfaringerne med de frottageagtige billeder fra New York og arbejdet med
de stærke farver fra opholdene i Israel og siden i Sydfrankrig udvikler Pia Schutzmann
som et vigtigt spor i sit værk et forestillingsløst maleri, hvor hun også inddrager andre
materialer end lærred og farve. I nærheden af sit hus i Frankrig finder hun således stabler af mosgroede skiferplader farvede af sollyset og regnvandet, og også dem begynder
hun at bearbejde koloristisk. Materialet forærer hende en struktur, som hun anvender
som udgangspunkt for en nænsom men grafisk præcis bearbejdning. Fra denne tid –
slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne – stammer også serier af billeder,
hvor det er, som om Pia Schutzmann har skåret stykker af støvet jord. Andre malerier
fra de år minder uvilkårligt betragteren om forfaldet i omgivelserne, og kunstkritikeren Gunnar Jespersen sammenfatter indtrykket af mange af billederne fra den tid, da
han i en anmeldelse af en udstilling i Galleri Tiro i København i 1987 i Politiken skriver, at billederne »minder os om den skønhed, man kan finde i afskallede mure. Det
giver dem en melankolsk tone af forfald og minder os om nedbrydning og opløsning.«
Nedbrydning og opløsning – tja, det passer for så vidt også alt for godt på portrættet af mig.
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Ottende gang

Pia Schutzmann er ved at skrive en kronik til Politiken, der bliver bragt den 17. februar 2008. Det er absolut ikke noget, hun behøver min hjælp til, for hun skriver godt,
og hun véd, hvad hun har på hjerte, men hun vil gerne diskutere teksten og meningen
med den, for jeg er sådan en, der står og kigger på det hele udefra.
Hun er forarget over, at sammenslutningerne er blevet smidt ud af Charlottenborg.
Hun taler varmt om det fællesskab, hun selv oplever i Koloristerne, og som hun også
følte natten mellem den 18. og 19. februar 2007, da hun sammen med kunstnerkammerater fra blandt andet Grønningen besatte udstillingsbygningen. I øvrigt til stor
moro for medierne, der navnlig hæftede sig ved, at der var tale om ældre kunstnere, og
ældre kunstnere har pr. definition intet at gøre i et moderne dynamisk kunstliv. Ældre
kunstnere skal sige tak for den tid, de fik, og så diskret trække sig tilbage og overlade
scenen til andre.
Første udstilling, efter Charlottenborg er blevet transformeret fra en udstillingsbygning til en kunsthal, er Bo Nilssons Danskjävler, der præsenterer enkelte værker af
en kreds af yngre danske kunstnere, og en af Pia Schutzmanns pointer er, at i stedet for
sammenslutningernes udskældte salgsmesser er det nu gallerierne, der er rykket ind på
Charlottenborg, al den stund der ved de fleste af værkerne er henvisninger til, i hvilke
gallerier man kan købe dem. Jeg siger, at jeg egentlig synes, at gallerier er en vigtig del
af kunstverdenen. Kunsthandlere har historisk set været uvurderlige samarbejdspartnere
for mange kunstnere. Van Goghs bror for nu lige at nævne ham som eksempel. Kunsthandlere som Vollard og Kahnweiler havde stor betydning for Picasso og hans samtidige, Børge Birch og Willy Omme havde det for Jorn og hans generation. Nye
gallerister har med stort talent ført udvalgte, yngre kunstnere frem i både ind- og udland. Den dygtige kunsthandler er til, for at kunstnere skal få arbejdsro. Kunstneren skal
arbejde, kunsthandleren skal sælge hans eller hendes værker. På den måde gør hver
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især, hvad de er bedst til. Jo, men så skal det vel være et ligeværdigt forhold, svarer hun
og fortæller om kunsthandlere, der vil have 60 procent af alt, hvad hun sælger, uden at
kunne garantere hende en fast indkomst, eller ukendte kunsthandlere, der har ringet
hende op og tilbudt at anbefale hende til en portrætopgave. Selvfølgelig mod at få halvdelen af honoraret.
Det var ikke kun varmen og freden og muligheden for mental genopladning, der
førte Pia Schutzmann til Sydfrankrig. Pia Schutzmann er meget optaget af de hulemalerier, man finder i bredfyldt mål i området; blandt andet grotterne i Pech Merle, der
ligger omtrent 30 km øst for Cahors i nærheden af byen Cabreret. I grotterne i Pech
Merle finder man store drypstenshuler, men måske mest fascinerende bevarede fodaftryk fra forhistorisk tid og billeder på væggene forestillende mammutter og heste- og
hjortelignende dyr, der er blevet malet mellem 25.000 og 10.000 år f. Kr. Under en
frokost i det grønne foran Pia Schutzmanns hus fortæller hun om sin tiltrækning af den
præhistoriske billedverden, hvor hun både aflæser en påfaldende renhed i udtrykket og
en menneskelig styrke og kraft, som hun synes kalder en slags oprindelighed frem i
hende selv, når hun med sine egne ord gnaver og kradser i sine billeder. Hun har i øvrigt også skrevet om stedet – i Politikens kronik fra 18. oktober 1998 – hvor det blandt
andet hedder, at »gennem sprækker i jorden, ad hemmelighedsfulde gange, i kulde og
mørke har de præhistoriske jægere fundet vej dybt ned i underbevidstheden. Dernede
i Jordens indre, på de kolde og fugtige vægge har de malet og kradset de dyr, som hele
deres liv, deres eksistens, var afhængig af. (…) Renheden og klarheden i tanken, kraften og præcisionen, som lyser ud af dyrene på væggen, afspejler jægernes egen menneskelige forfinelse og det enkle, traditionsrige liv, de har levet, som har dannet grobund
for deres kunst«.
Til den ovennævnte udstilling af gnidebillederne fra New York på Glyptoteket blev
der udgivet et uprætentiøst katalog, hvori kunsthistorikeren Jens Peter Munk meget
præcist konstaterer, at det »at se på hulemalerier, samle potteskår eller ved et tilfælde
falde over et parti nepalesisk papir er for Pia sider af samme sag. Det har noget med
sporene af håndens og åndens arbejde at gøre, og det handler om sans og sanselighed
i forhold til materialernes præg af oprindelighed«.
Jyllands-Postens Jørgen Hansen bemærker i øvrigt i slutningen af en anmeldelse af
en udstilling i 1992 i Gallerie Nord i Randers, hvor han skriver om nogle af Pia Schutz36
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manns nonfigurative malerier, at »hendes billeder er som gamle strukturer set på ny.
Som noget før set sanset på ny«, og i samme anmeldelse skriver han, at Pia Schutzmann
i sine billeder »skaber en struktur som i et stykke stof eller klæde, understreget i opbygningen af mønstre. I nogle tilfælde tror man at stå over for et vattæppe, indtil man
kommer tættere på. Så stofligt virker det. I andre tilfælde ligner maleriet en mur, hun
har kradset i, eller en ræverød jernplade med ridser og huller«.
En anden anmeldelse bør citeres. Den er skrevet af Ole Nørlyng i Berlingske
Tidende i forbindelse med en udstilling i Galerie Egelund i København, hvor Ole Nørlyng ser Pia Schutzmanns farvestærke billeder som en decideret reaktion på skolingen
på Akademiet og slutter anmeldelsen: »Det er blevet til en række vidunderlige koncentrater af ren farve og ren stoflighed. Billeder, der hver på deres måde fortæller om
jagten på det oprindelige. Blåt er rum og rejse, brunt er jord og dybde, rødt er ild, blod
og lidelse men også kærlighed, forløsning og frelse. Lærredernes store flader deles op
af de påmonterede lagners syninger, folder og sammenføjninger, eller kunstneren arbejder med mere metalliske, krakelerede og porøse overflader, alt efter hvilke egenskaber i farven der skal fremmes eller hæmmes. Pia Schutzmann viser os med denne
indlevede og næsten mystiske brug af farven – der sine steder ligger tæt op ad den store
amerikanske maler Mark Rothko – at det apollinske og ophøjede ikke kun hører til i
tegningen, men også findes i farvens væsen.«
Jeg kigger flygtigt på billedet på vej ud af atelieret, og Pia Schutzmann kigger på
mig med et af sine mere uudgrundelige smil, som om hun morer sig eller måske inde
i sig selv nynner »Giv tid, giv tid« ligesom fuglen i Ingemanns kønne sang: »Giv tid!
og hver en kvist får blad,/ giv tid! – hver blomst udspringer«. Og så fortæller hun en
historie om en tegning, hun i sin tid lavede af sin stedfar. Da han så den, bad han hende
lægge den væk, fordi han syntes, han så så gammel og trist ud. Efter et halvt års tid kom
han på besøg og opdagede, at tegningen nu stod fremme i Pia Schutzmanns lejlighed.
Han kiggede på den igen og syntes nu, at han så både mild og glad ud. »Hvad har du
gjort ved den?« ville han vide. Men ingenting var svaret til ham – svaret til mig er
måske, at den slags tager tid, og at billedet med tiden vil modnes i mig.
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Niende gang

»Du har tabt dig,« fortæller Pia Schutzmann. Ingen andre, heller ikke jeg selv, har opdaget det. Men Pia Schutzmann, der nu i timevis har gransket mit ansigt og i måneder fra tid til anden set på billedet, kan selvfølgelig se det, og det skal nok passe. Efter
rygeloven er trådt i kraft, har en typisk selskabspiberyger som jeg, der i alovervejende
grad har røget til fester og på restauranter, været meget tilbageholdende med at gå ud
og spise, men det går ikke, det går slet ikke, siger Pia Schutzmann, der forsøgsvis slanker mit ansigt på billedet. Det gør det ikke meget bedre, synes jeg, men det er der ikke
noget at gøre ved. Det er hendes portræt.
Vi har drukket te, som vi plejer, og jeg sidder for hende, som jeg plejer. Der er en
meget intens og stille stemning i rummet. Jeg koncentrerer mig om at sidde ubevægeligt, og hun koncentrerer sig om sine farver. Stilheden er tæt i rummet. Kun et tikkende ur. En sjælden gang den svage lyd af en bus nede på Bremerholm.
Lad os lige resumere. Under og efter akademitiden arbejder Pia Schutzmann med
sine fine tegninger og grafiske tryk. Fra billederne af genstande, af genstande i rum, af
rum og af lys og skygge i rum udvider Pia Schutzmann arbejdsfeltet med portrætter,
tegninger såvel som malerier, der bliver et blivende og væsentligt spor i hele værket.
Efter en årrække må hun have en pause i arbejdet med de små billeder, og maleriet
trænger sig på. Et særligt betydningsfuldt ophold i Israel gør hende optaget af stærke
farver, hvad hun udvikler til et nonfigurativt spor, der måske også er det, der giver hende
lyst til siden at genoptage arbejdet med tegninger som nogle sene i værket forestillende
eksempelvis krogede træer, hun har set i Frankrig. Mødet med New York resulterer
blandt andet i frottagerne, og hendes fascination af materialer og deres særlige stoflighed får hende til at arbejde med blandt andet billeder på skiferplader, ligesom hun på
et tidspunkt begynder at interessere sig for en art assemblage sammensat af fundne
ting. Måske er det for meget sagt, at der er gået en arkæolog tabt i Pia Schutzmann,
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men fascinationen af det glemte og brugte, af det fortidige og af de kulturelle spor er
stor. Det kan være gamle bygninger i København såvel som Jerusalem som motiv, fliserne i New Yorks gader som afsæt for billeder eller kasserede skiferplader som materiale, hele hendes fascination af fortidig og af antikkens kunst som bestræbelse og
udtryk, hun som billedkunstner føler sig beslægtet med. Trods afstanden i tid.
Pia Schutzmann både søger og finder. En række værker består af potteskår og
andet, hun har samlet og sat sammen til en fortælling, der ikke er litterær eller lineær
men snarere handler om formundersøgelse – og om tiden. På samme måde kan man
synes, at man møder tiden i hendes billeder, hvad enten det er de tidlige arbejder, eller
det er de forskellige former for malerier i mere eller mindre stærke farver, som hun har
arbejdet med til i dag. Man aner en mere eller mindre åbenbar, underliggende struktur – tydeligst når hun eksempelvis arbejder med skiferplader – som hun svækker eller
forstærker gennem forskellige former for mønstre, men som på grund af de lag på lag
på lag af farver, hun påfører, eller partier af tyndt bemalede områder skiftende med
tykkere øer som på et landkort over bjergrygge får denne karakter af noget, der er gammelt og brugt igen og igen. Lidt ligesom når man skræller lag på lag af tidligere beboeres tapeter i en gammel lejlighed, hvor man selv skal til at leve sin egen fortælling.
Der er fuger og revner, som fortæller om historie og hverdag og en lang række af menneskelige hændelser. Pia Schutzmann undersøger tiden. Hendes egen tid. Den forhistoriske tid. Tidens gang og tidens fylde. Tiden er et tema i hendes kunst – og det
samme er historien og forandringen.
Også portrættet af mig forandrer sig, men som hendes morfar, Emmanuel Jørgensen, så rigtigt sagde til sit barnebarn: »Den maler, der ikke kan begynde med Jesus på
korset og ende med Napoleon til hest, er ikke en rigtig maler.«
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Tiende gang

Ms. Cole er død, fortæller Pia Schutzmann. Ms. Cole er en engelsk kvinde, der gennem et halvt hundrede år har boet i Lherm, den lille by i Sydfrankrig, hvor Pia Schutzmann har et hus. Pia Schutzmann tegnede hende i 2004. Hun blev 97 år, så det
kommer måske ikke så overraskende, men trist er det. Inde i byen er der blevet plantet et træ til minde om hende.
Under et af besøgene hos Pia Schutzmann i Sydfrankrig traf jeg ms. Cole, og det
var som at træde ind i en ældre engelsk roman. Da vi kørte ind foran stenhuset, kunne
vi høre, at hun øvede sig på nogle etuder af Chopin, og siden sad vi så i det stort set
eneste beboede rum i huset, mens ms. Cole fortalte om sin forkærlighed for kinesisk
porcelæn. ms. Coles far havde samlet på den ældre del af det, hun på den yngre del. Af
porcelænet var intet spor, men vi kunne høre musene i panelerne. »Modbydelige kræ,«
sagde ms. Cole på sit smukke oxfordengelsk. »De spiser mine gigtpiller.« Hun havde
et både forfinet og furet ansigt, og jeg forstår sagtens, at Pia Schutzmann har tegnet
hende – eller for den sags skyld malet den unge kvinde fra naboejendommen, Arielle
Gouillard, som jeg også træffer og genkender, allerede inden vi er blevet præsenteret.
Pia Schutzmann fortæller om en meget gammel mand, hun har lyst til at tegne. Hun
har truffet ham nogle dage tidligere på en markvej i området. »De har et hjerte, man kan
række ud efter,« har han sagt til hende.
Der er det særlige ved Pia Schutzmanns tegninger, at hun altid begynder midt i ansigtet. Hun måler ikke op, som ellers var en metode, Palle Nielsen lærte sine elever på
Akademiet, men hun ser, og så begynder hun mellem øjnene ved næseroden. Og så
ganske langsomt – streg for streg, område for område – bevæger hun sig væk fra udgangspunktet, indtil ansigtet er en helhed. Mange af de mennesker, hun har tegnet,
har hun selv fundet, men også på dette område har hun udført en række bestillingsopgaver. Blandt de mest kendte er Dronningen, hvor den færdige tegning, der er fra 1999,
40

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.10 Side 41

dannede forlæg for et frimærke udsendt i anledning af regentens fødselsdag i 2000,
men hun har også tegnet Dronningens søstre, Dronning Anne Marie og Prinsesse Benedikte, samt Dronning Ingrid.
Det store maleri af Dronningen blev efter sin færdiggørelse udstillet på først Glyptoteket og dernæst Aarhus Kunstmuseum, inden det blev sendt til London for at indtage sin plads på Oxford and Cambridge University Club, der ligger på Pall Mall. Trods
en høflig skriftlig forespørgsel er det umuligt for et member of the public at få adgang til
at besøge klubben og se billedet, men i forbindelse med udstillingen i Danmark skrev
Eva Pohl om maleriet i Berlingske Tidende, at »kunstneren fokuserer på de slanke,
dansende hænder og det sjælelige, der udtrykkes i det indadvendte, drømmende ansigtsudtryk. Pia Schutzmann har skabt et portræt, der både viser Dronningens selvkontrol og følsomhed (…) Pia Schutzmanns karakteristiske stoflige malemåde præger
portrættet, hvor de varmt violette farver spiller en fremtrædende og indrammende rolle.
Det er tydeligt, at det har været en berigende oplevelse for kunstneren at skabe portrættet. Der er et sitrende liv i den elegante, fortællende håndstilling og i perlekædens
nervøse bevægelse. Den særlige sårbarhed, der kommer frem, trods den ranke holdning
og den erfarent smilende mund, vidner om en intens maleproces«.
I stedet kigger jeg på billedet af mig selv. Armbåndsuret er forsvundet og med det
den øverste kant af stoleryggen. »Det blev for stift,« forklarer Pia Schutzmann. »Det
var, som om stoleryggen skar billedet over som en streg. Man skal antyde og ikke overdrive, og det er vigtigt, at beskueren selv arbejder med billedet og lægger til. Opgaven
bliver nu at antyde forklaringen på, hvorfor din kropsholdning er, som den er.« Det
håber jeg, hun gør. Uden stoleryggen ser det ud, som om jeg har en pukkel.
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Ellevte gang

Og pludselig er der gået mere end trekvart år. Pia Schutzmann er blevet opereret, har
været på rekonvalescens, har været nogle måneder i Frankrig, har skullet forberede sig
til Koloristernes udstilling i januar 2009 og er flyttet. Det er ikke nødvendigvis sket i
den rækkefølge – men det med flytningen gør mig umiddelbart mest nysgerrig med
hensyn til hendes arbejde med portrætter – og mit eget i særdeleshed.
For hvad nu? Hvad nu med den faste plads, hvor stolen har stået så præcist på podiet siden første gang? Hvad med lyset, der faldt ind fra Nikolaj Plads? Hvordan med
lyset i den ny lejlighed tæt ved vandet og øverst i en ejendom nær ved Københavns
havn? Skal der store ændringer til? Skal vi til at begynde forfra? Eller er maleriet i virkeligheden så langt fremskredent, at skiftet i lys og rum er af mindre betydning?
Jeg tænker på Pia Schutzmanns nysgerrighed, der har ført hende på mange og lange
rejser, delt året mellem tre fjerdedele i Danmark og resten i Frankrig og for den sags
skyld resulteret i hyppige flytninger, men det slår mig, at det ikke er dét, der har ledt
til skift i hendes måde at arbejde på eller hendes behov for at finde nye materialer og
udtryksformer. Det er hendes appetit på materialer, og det er hendes lyst til at forsøge
sig i nye medier.
Blandt de mindre kendte resultater er et par udsmykninger, Pia Schutzmann har foretaget på to skoler i københavnsområdet. Dels Krogårdskolen i Greve i 1983 og dels
Dyssegårdsskolen i Gentofte året efter. I begge tilfælde geometrisk opbyggede, hængende skulpturer – mobiler – hvor Pia Schutzmanns intention har været at anbringe
nogle bevægelige streger i rummet, ligesom hun i øvrigt gør i nogle af sine billeder. Et
interessant aspekt ved Pia Schutzmanns forestillingsløse billeder i dybe farver er, at
hun ofte maler nogle stave i mere rene eller klare farver i billedfeltet, antagelig for at
forsyne malerierne med en indbygget modstand frem for at lade betragteren svømme
helt hen i smukke farvetåger.
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Og apropos dem – og mere i overensstemmelse med Pia Schutzmanns forestillingsløse billeder end mobilerne – skal også nævnes gavludsmykningerne, hun har skabt
til det offentlige rum, dels et trefløjet gavlmaleri til Møllegade på Nørrebro i København 1995 og dels et gavlmaleri til Arbejdstilsynets bygning i Landskronagade ligeledes i København i 2006. Jeg nærer selv en vis reservation over for gavlmalerier –
antagelig fordi så få af dem forekommer vellykkede i sig selv eller for den sags skyld som
kunstværker skabt til stedet – men jeg er nu ikke utilbøjelig til at mene, at netop Pia
Schutzmanns arbejde med dybe farver og hendes billeders stoflige karakter gør netop
hendes gavlmalerier velkomne. Det er, som om hun forstår, at høje vægge i mere eller
mindre arkitektonisk urolige byrum kræver en form for samling, og det er, som om
hun vedkender sig, at ved opgaver af denne art er »dekorativ« ikke et skældsord.
I samme forbindelse kan nævnes en række farvesætninger og indendørs udsmykninger, Pia Schutzmann har foretaget, blandt andet i Nationalbanken og Lægeforeningens Hus samt på Københavns Universitet, hvor hun i alle tilfælde fortrinsvis arbejder
med farvesætning og dekorative elementer, der indgår i den eksisterende arkitektur.
Udsmykningen på Københavns Universitet er skabt til et gangareal i det tidligere Zoologiske Museum i Krystalgade – i sig selv en fantastisk bygning tegnet i 1860’erne af
Christian Hansen – hvor Pia Schutzmann på en helt anden måde end i sine malerier
har tænkt på stedet, udsmykningen er skabt til. Associationerne til himmel og hav,
klippevægge, geologi, brudflader, skabelse, natur og udvikling er således tydelig, og man
kommer til at tænke på en oplevelse af Pia Schutzmanns billeder, som Suzanne Brøgger beskriver i sit forord til en gendigtning af »Vølvens spådom«, som Pia Schutzmann
illustrerede i 2002. Efter et besøg hos Pia Schutzmann satte Suzanne Brøgger sig »på
en bænk i martssolen på Vor Frue Plads og lukkede øjnene. Her så jeg alle Pia Schutzmanns billeder af jord og himmel, ild og vand glide frem for mit indre blik. Og jeg så
dem som sjælstilstande, både mine egne og dem, billedkunstneren havde set gennem
sine »døde øjne«, som i samme bevægelse flød sammen med den gamle vølves syner af
en verden, der opstår, trues, indefra og udefra, går til grunde og igen opstår med en
forhåbentlig rigere ballast af – erindring og dermed fornyet skaberkraft. Ud af vores
øjne flyder de verdner, vi har set«.
En anden, ganske ukendt side af Pia Schutzmanns virke er nogle tegninger, hun på
et tidspunkt i slutningen af 1980’erne lavede i Tønder. Tilfældet havde bragt hende til
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byen nogle år tidligere, og under et besøg på Tønder Slot opdagede hun på væggene i
nogle bevarede fængselsceller, der nu indgik som en del af museet, nogle udskæringer
i træ, der tidligere havde fascineret en anden dansk kunstner, Asger Jorn.
Dengang cellerne var i brug, tog man åbenbart ikke værktøjet fra fængslede håndværkere, som til gengæld ikke brugte det til, hvad man ellers kunne synes, var det mest
nærliggende formål, nemlig at komme ud og væk. I stedet havde de indsatte hugget og
skåret tegninger i cellernes egetræsvægge og indgraveret deres navne og initialer eller
hele sætninger som »Var her i 1897 i seks Uger for at tænke over mine slette Gerninger«. Pia Schutzmann var dybt fascineret og vidste, at hun måtte forholde sig til udsagnene på væggene. Hun brugte teknikken med gnidebilleder, som hun senere også
anvendte i New York, og tog aftryk af store områder i fængselscellerne for siden mere
præcist at fremhæve motiverne af skibe og fugle, huse og masker, blomster og kvinder.
Og skønt kvinderne – med Pia Schutzmanns ord – havde pæne skørter på, var deres
køn altid markeret.
Pia Schutzmann tager tegningerne frem og viser de pergamenttynde blade. Selv er
hun ligeglad, om det er kunst eller ikke-kunst, for hun har i virkeligheden placeret sig
et sted mellem ren dokumentation og bearbejdning med henblik på at komponere sine
egne billeder. Forlægget er afsættet – resultatet er billedkunst. Og som når hun maler
et menneske, gengiver en genstand, eller som da hun fastholdt mere eller mindre nedbrudte strukturer fra fliserne i New Yorks fortove, oplevede hun også med de mange bearbejdede gnidebilleder fra arresten i Tønder, at fortiden, genstanden, mennesket blev
levende og nærværende for hende. Hun arbejdede med billederne mange timer dagligt
i adskillige uger og opnåede en fornemmelse af at lære de mennesker at kende, der engang havde fordrevet tiden under deres ufrivillige ophold med at gengive erindringer
om verden udenfor.
Vi taler blot den dag, og da jeg ser billedet, bliver jeg overrasket. Pia Schutzmann
har haft sit ufærdige maleri af mig med til Frankrig i den forgangne sommer, og stik
mod, hvad hun ellers plejer, når hun udfører portrætter, har hun arbejdet på det i mellemtiden. Det er helt forandret. Det er blevet mere koncentreret. Det er ved at nærme
sig sin færdiggørelse. Jeg kan se, at Pia Schutzmann har fanget noget karakteristisk ved
mig. Og så har jeg skiftet skjorte!
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Tolvte gang

Vi sætter os i Pia Schutzmanns nye atelier med det stærke, grålige vinterlys fra himlen
over havet, og jeg kigger igen undrende på det billede, der er blevet så forandret, siden
vi sidst sad over for hinanden.
»Det nyttede ikke noget med den lyseblå skjorte,« forklarer Pia Schutzmann. »Derfor har jeg malet den mørk. Der var ikke andet at gøre. Jeg synes også, resultatet er
bedre.« Det har hun ret i. Der er kommet samling over kompositionen. Baggrunden og
personen hænger sammen. Billedet er blevet til en helhed. Jeg ved stadigvæk ikke, om
jeg som privatperson bryder mig om portrættet af mig selv, men jeg er nok også den,
der er mindst upartisk – lidt forfængelig er man jo – og under alle omstændigheder: Jeg
kan ikke længere løbe fra, at det er mig. Pia Schutzmann har fanget noget centralt ved
mig. Desuden: Der er jo det med tiden, der er karakteristisk for Pia Schutzmanns kunst.
Først når billedet er færdigt, vil det efterhånden begynde at afgive sin fortælling om det,
Pia Schutzmann har set som noget karakteristisk, mens hun skabte sit portræt.
Blandt afgørende begivenheder for Pia Schutzmann i det nye årtusinde er to vægtige museumsudstillinger i 2004 i henholdsvis Vejle Kunstmuseum og Faaborg Museum efterfulgt i foråret 2006 af endnu en omfangsrig udstilling i Kunstcentret
Silkeborg Bad. Dertil kommer deltagelse i Koloristernes årlige sammenkomst på Den
Frie samt forskellige galleriudstillinger og en ophængning på Jeppes Badehotel, det
sidste vægmæssigt ikke det mest velegnede sted i kongeriget at vise billeder af Pia
Schutzmanns tyste karakter men et sted af særlig betydning, fordi det er kunstnere,
der inviterer kammerater til at udstille på det charmerende værtshus i en sidegade til
Nyhavn. Det er med andre ord en ære.
Udstillingerne i Vejle og Faaborg rummede billeder, der viste både tiden og bredden i Pia Schutzmanns værk, altså billeder fra begyndelsen til i dag og billeder inden
for alle udtryk. Litografier, portrætter, nonfigurative malerier. Men skønt udstillin45
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gerne havde retrospektiv karakter, var den ikke kronologisk disponeret. De besøgende
kunne ikke begynde med begyndelsen og slutte med nogle af de seneste værker. I stedet havde Pia Schutzmann i samarbejde med museerne skabt en ophængning, hvor
vidt forskellige billeder, med en beslægtet problematik eller farvetone eller for den sags
skyld det modsatte, blev konfronteret og derved fortalte om såvel spændvidde i Pia
Schutzmanns værk som den indbyrdes sammenhæng mellem de forskellige udtryk.
Sammenblandingen af forskellige slags billeder resulterede derudover i nogle helstøbte
rum, og man kan sige, at blandingen af portrætter med andre typer maleri kom til at
betyde, at man så på portrætterne som netop maleri. Typisk vil betragteren stående
over for et portræt forsøge at be- eller afkræfte sit indtryk af vedkommende, forudsat
hun kender til ham eller hende, eller – når det er en person, der ikke er kendt i offentligheden – begynde at danne sig et billede af den pågældende. Det har publikum utvivlsomt også gjort ved denne og tilsvarende lejligheder – jeg gjorde det i hvert fald selv –
men ikke desto mindre: At blande portrætter med billeder, der ikke var portrætter,
skærpede opmærksomheden over for portrætter som maleri med de stoflige og koloristiske virkemidler, Pia Schutzmann gennemgående anvender.
I modsætning til tidligere er det beskedent, i hvilket omfang de store museumsudstillinger anmeldes. Pia Schutzmann har været forvænt med (gode) anmeldelser, og nok
omtales udstillingerne i Vejle, Faaborg og Silkeborg i aviserne, men det er småt med anmeldelser. Faktisk løber Pia Schutzmann og mange andre af hendes jævnaldrende kolleger i disse år ind i et markant skifte i dansk kunstkritik. Nogle aviser har gradvist
gennem den seneste halve snes år fravalgt kunstanmeldelsen helt. Andre nedprioriterer billedkunsten til fordel for andre områder inden for kulturlivet. Og andre igen prioriterer på forskellig måde deres dækning af den del af kulturstoffet, eksempelvis ved at
satse på udstillinger, der forventes at have en meget stor interesse blandt publikum.
Årtiet er samtidig karakteriseret af fremkomsten af en indtil videre meget levedygtig,
ung galleriscene, der mere strategisk, end det hidtil har været tilfældet herhjemme, formår at arbejde for deres kunstnere ved ikke blot at sælge deres værker, men især placere
værkerne hos de rigtige købere samt satse på at vise dem i udlandet. Også for på dén
måde at øge interessen for dem på hjemmemarkedet.
Hele det paradigmeskift dækkes på kongenial vis af årtiets nye medier. Nettet er
ikke nyt, og det har længe været anvendt til præsentationer af kunstnere og til at sælge
46
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billeder pr. postordre, men nettets egnethed som medie for formidling bliver tydeligere.
Hjemmesider og elektroniske nyhedsbreve slår igennem, og her er vægten altovervejende lagt på to ting. Det er unge kunstnere, det drejer sig om. Og frem for at anmelde
udstillingerne bliver kunstnerne og eventuelt særligt hippe kunsthandlere og kuratorer interviewet, ligesom nettets natur med den i princippet uendelige plads lægger op
til at bringe omfattende dokumentation i form af mange fotografier fra ophængningerne.
Pia Schutzmanns udstillinger på Vejle Kunstmuseum og Faaborg Museum bliver
altså ikke anmeldt i aviserne, og den tilsyneladende eneste dagbladsanmeldelse af udstillingen på Silkeborg Bad bringes i Midtjyllands Avis, hvor Stig Winding tager udgangspunkt i ideen med den blandede ophængning og blandt andet konstaterer, at der
er en sammenhæng i Pia Schutzmanns værk:
»Sammenhængen ligger i Pia Schutzmanns intensitet og omhyggelige håndværksmæssige arbejde med hendes materialer. Man mærker processen i hvert et billede, den
er så at sige indlejret i det færdige resultat. Dermed får hun sjælen med i sine portrætter, og dermed får hun afdækket hver eneste lille nuance i de jordfarver, hun tydeligvis
har forelsket sig i.«
Tiden iler, som det hedder. Tiden går hurtigt i godt selskab. Den tid, der går godt,
kommer ikke dårlig tilbage. Og så videre. De to timer, vi hver gang har afsat sidst på
eftermiddagen, er endnu en gang forbi. Det er fortællingen også snart, for det er portrættet ved at være.
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Trettende gang

Utroligt som lyset skifter i Pia Schutzmanns nye lejlighed og værksted, der ligger øverst
i en nyopført ejendom tæt ved hovedstadens havneløb. Vinduerne er store, og den
mindste forandring i skybilledet på himlen har konsekvenser for, hvordan hun arbejder med billedet. Der er væde i luften dén dag, og himlen er ved at blive grå. Hun opgiver at ændre på partierne med hud – den bliver grå og død i dét lys – og koncentrerer
sig i stedet om mit øre, som fremtræder rødt, fordi det er gennemlyst af sollyset.
Jeg kommer til at tænke på et fotografi af Pia Schutzmann selv, der hang på en opslagstavle i stuen i hendes tidligere lejlighed på Nikolaj Plads. Billedet er taget af Suste
Bonnén som et i en større serie af danske kunstnere, der har været på scenen i mange
år. Billederne, der kan findes på nettet, blev i 2007 vist på udstillingen De Seje på Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
Pia Schutzmann er i sandhed en af de seje i dansk kunst. Som mange andre billedkunstnere arbejder Pia Schutzmann med sine billeder, fordi hun ikke kan lade være. Sit
liv som kunstner har hun brugt til at undersøge sig selv og sin tid og til at udforske grafikkens og maleriets muligheder for hende selv. Billederne er undersøgelser af, hvad
der sker, når man tegner sådan eller sådan eller bruger bestemte typer farver og materialer. Kunst er et spørgsmål om arbejdet med billeder, skulpturer, installationer osv.
Salget er en biting, der imidlertid er nødvendig, fordi kunstnere i lighed med alle andre
mennesker overraskende nok også modtager rudekuverter med posten og ikke kommer uden om at skulle have mad på bordet. Billedkunst er et eksistentielt anliggende.
Men de fleste bliver alligevel hen ad vejen tvunget til at give op, kaste håndklædet i ringen eller i det mindste trække sig tilbage fra kunst- og udstillingslivet. Det er sejrherrerne, der skriver historien, og kunsthistorien udgøres kun af sejrherrerne. Set i historisk
perspektiv består hver årgang af kunstnere kun af nogle ganske få. Resten erkender, at
der ikke er plads til dem, eller at andre behov trænger sig på.
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Pia Schutzmann er blevet ved. Hun har udvidet motivkredse og arbejdsområder og
fundet nye former for materialer. Hun har mødt åbne og lukkede døre og været heldig
og uheldig. Der har været gode gallerier og interessante opgaver, og hun er blevet erhvervet af vigtige samlinger og har haft adskillige museumsudstillinger. Alt sammen
takket være talentet og sejheden. Der er en udtalt djærvhed over Pia Schutzmanns person og en ukuelighed til stede i hendes liv, hvis udfordringer kunne have bremset mindre standhaftige naturer. I sit forhold til kunstlivet har Pia Schutzmann formået både
at fastholde sin tilknytning til det og forblive den enspænder, hun nu er. Bortset fra
fællesskabet i Koloristerne er Pia Schutzmann en kunstner, der mere eller mindre holder sig for sig selv og i timer og dage kan blive fuldstændig fortabt i sit arbejde. Huset
i Frankrig fungerer hver sommer som et midlertidigt eksil; et rum for mental genopladning, koncentration og arbejde med lærred og farve.
I modsætning til så mange andre kunstnere har Pia Schutzmann kun i ringe grad
haft sæde i dansk kunsts institutioner og faglige fora. Kun en enkelt gang har hun siddet i en censurkomité. Til gengæld har hun ved flere lejligheder rejst vigtige principdebatter på kunstens vegne. Hendes harme over, at kunstnersammenslutningerne skal
skubbes ud til fordel for et langt mere kommercielt styret kunstliv, er allerede omtalt.
Ved en anden lejlighed tog hun nogle dømte graffitimalere i forsvar, og i begyndelsen
af 1990’erne skabte hun en debat om en vederlagsordning for de statsstøttede kunstmuseer, der resulterede i et ministerielt udvalgsarbejde, som igen førte til, at loven blev
ændret. For det modtog hun i øvrigt FTF’s pris på 100.000 kr. i 1990. FTF er Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, der hvert tredje år i forbindelse med kongresser uddeler en pris til personer eller institutioner, der har bidraget til at gøre
samfundsdebatten kvalificeret.
Nævnes må også Pia Schutzmanns bidrag i 1981 til en konkurrence udskrevet af
Akademiraadet om en N.L. Høyen-medalje. Niels Laurits Høyen (1798-1870) var
Danmarks første kunsthistoriker og kunstkritiker med stor betydning for navnlig guldaldermalerne, som han opfordrede til at male billeder af landet på et tidspunkt, da det
undergik afgørende historiske forandringer. Med medaljen opkaldt efter Høyen kan
»Akademiet udmærke et menneske, der har ydet en indsats af høj kvalitet inden for
forskning, fortolkning eller formidling af de skønne kunster«. Hun finder modellen
frem, og jeg synes faktisk, det er et godt og overraskende bidrag. Hun har ikke form49
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givet den som en konventionel medalje. Hun har lavet en lille æske, en kube i messing.
Man kan åbne den – og indeni finder man en polygonformet klods, man kan tage ud.
Formen er inspireret af et romersk vægtlod, Pia Schutzmann engang fandt i Jerusalem
– og symbolikken er klar: Forskeren og formidleren skal veje sine ord.
Pausen fra de fine små billeder, som Pia Schutzmann tog i midten af 1980’erne, da
hun opdagede muligheden i farverne under et afgørende ophold i Israel, var velgørende. Både fordi det kastede nye billeder af sig og resulterede i et helt nyt sprog for
Pia Schutzmann, men også fordi lysten til at tegne med tiden vendte tilbage. Fra de senere år stammer nogle urimeligt krogede og gamle træer, som imidlertid er helt i overensstemmelse med virkeligheden.
Sådan ser de ud forskellige steder i nærheden af hendes bopæl i det sydvestlige
Frankrig. I øvrigt overlevede gråtoneuniverset fra de tidlige år i portrættegningerne –
de bestilte såvel som portrætterne af mennesker, hun selv opsøger med henblik på at
tegne dem, fordi de har et ansigt, der fascinerer hende.
Noget skematisk, måske endda stærkt forenklet, kan man sige, at der er tre hovedspor i Pia Schutzmanns værk gennem de sidste godt 40 år, siden hun fandt sin vej og
efterfølgende blev optaget på Kunstakademiet.
På Akademiet lærte hun glæden ved at gengive rum, lyset i rum og nogle af de
genstande, man finder i rum.
Tiden på Akademiet blev også afsæt for det spor, der hedder portrætmalerier. Altså
gengivelser af mennesker. Og det spor har hun forfulgt med stor succes og et voksende
portrætgalleri som resultat.
Og endelig er der malerierne, der er forestillingsløse, og som i virkeligheden ikke
handler om virkeligheden men om billederne selv. Og glæden ved farven og glæden ved
at skabe billeder, hvor en indbygget modstand – eksempelvis i form af nogle stave i
overvejende klare farver – sikrer dem mod den karakter af noget facilt, der ofte lurer,
når man skaber smukke billeder. Som et underspor til denne kreds af billeder kan man
– og dette er stadig meget skematisk – tælle billeder, hun har lavet med andre materialer end farve på lærred. Altså billeder på skiferplader eller samlinger af ting, hun har
fundet. Som man har kunnet konstatere ved flere af hendes senere museumsudstillinger samt på hendes væg under Koloristernes årlige ophængning i Den Frie Udstillings
Bygning, er disse forskellige typer billeder fuldgyldige og jævnbyrdige dele af Pia
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pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.10 Side 51

Schutzmanns værk. Der er ingen modsætning mellem måderne at arbejde på. Det er
billeder, der har et indbyrdes befrugtende forhold til hinanden.
Jeg ser på billedet af mig selv. Armlænet er så småt ved at komme til syne men kun
som en antydning og som en forklaring af den stilling, jeg har indtaget. Pia Schutzmann
har også arbejdet med munden. Da jeg satte mig, så det ud, som om jeg er lige ved at
græde. Sådan ser det ikke ud længere. Jeg ser noget mellemfornøjet ud, men jeg kan
konstatere, hvordan hun har fået magt over billedet, og hvordan det er ved at samle sig
til en helhed.
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Fjortende gang

Det er, som om det er vanskeligt at komme i gang denne gang.
Vi sidder længe over teen og taler sammen. Og da jeg indtager pladsen foran Pia
Schutzmann og hendes staffeli og kigger ud mod havet og efter mågerne og de rygende skorstene og den grå himmel, bliver jeg opmærksom på hendes uro. Hun arbejder lidt her og lidt der på lærredet. Lægger til og trækker fra. Forsøger at gøre noget
ved det stykke af min hånd, man kan se, men fortryder. Billedet er ved at være færdigt.
Det er manuskriptet også. Pia Schutzmann og jeg har skabt et dobbeltportræt på en
anden måde end ellers. Hun har malet mig, som hun har set mig, og jeg har skrevet om
hende og hendes billeder, som jeg har oplevet hende og dem gennem den efterhånden
lange tid, vi er mødtes i forbindelse med portrættet.
Hun spørger, om det har været vanskeligt at sidde stille, mens hun har malet mig,
og hun fortæller så en historie om dengang, hun malede Knud W. Jensen. Alle, der
har truffet Louisianas stifter, der døde i 2000, har en klar erindring om ham sammensat af få eller mange møder, og det var ham, der efter en afsløring af et af hendes billeder på Frederiksborgmuseet selv spurgte, om hun ville male ham:
»Knud W. ville, at det skulle blive et lille portræt. Han valgte selv målene 54 x 44.
Et beskedent format i forhold til hans stilling. Jeg fornemmede, at det skyldtes en ydmyghed i hans væsen og en vis uvilje mod det etablerede borgerskabs selvforherligelse.
20. maj 1999 skriver han i et brev til publikum i forbindelse med en midlertidig ophængning af det færdige portræt: ›På vejen gennem det gamle Louisiana-hus har I
måske bemærket en midlertidig ophængning af et portræt af mig, udført af Pia Schutzmann, som efter min mening er den fineste portrætmaler i kongeriget. Det bliver genophængt engang, når jeg er ude af billedet‹.
Arbejdet stod på over to år. Jeg kunne fortælle om mange fine hændelser fra den
tid. Én især vil jeg aldrig glemme. Det var svært for Knud W. at skulle sidde stille. Han
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var en eksplosion af ideer og indfald. En dag, da han kunne mærke, at min tålmodighed var ved at briste, tog han sig voldsomt sammen og satte sig med lige ryg i stolen
og stirrede som en artig model koncentreret ud i luften. Der var stille i stuen. Jeg begyndte at male. Sådan havde vi siddet et stykke tid, da jeg hørte Knud forsigtigt rømme
sig. Der var noget, han ville sige. Så kom det. ›Pia, gør det noget, hvis jeg tænker?‹«
Pludselig er portrættet af mig færdigt. Tilbage er nu, når billedet er knastørt, at behandle overfladen med voks, så det bedre modstår tidens nedbrydning. Mange malere
bruger forskellige former for lak, men Pia Schutzmann bryder sig ikke om skinnende
og blanke overflader på sine malerier. Jeg kigger på billedet en sidste gang. Det ville også
være forkert. Det er, som det skal være. Det er mig. Eller rettere: Det er Pia Schutzmanns portræt af mig, og det rummer hendes fortælling om mig.
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En verden af former
– Pia Schutzmanns billeder
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En verden af former

For mig er verden abstrakt. Alt omkring os er former og rytmer, der bevæger sig mellem hinanden. Nogle former giver vi navne. Så bliver de begreber.
Under et hvilket som helst billede, om det er nok så naturalistisk, ligger der en abstrakt rytme, som et stykke matematik. Går dette ikke op og er i balance, er billedet ikke
noget værd, om det er nok så nydeligt malet.
Når jeg tegner et ansigt, er det for mig som at gå på opdagelse i et landskab. Jeg
bevæger mig fra kindens bakketop ned ad stejle skrænter og følger rynkernes fine netværk ad smalle stier. Så står jeg i åbningen til næseborets grotte og kigger ind i mørket.
At jeg har flere udtryksformer er blot forskellige sider af samme sag.
Jeg er nysgerrig, og jeg bruger alle midler, når jeg arbejder. Jeg har tegnet frimærker. Jeg har også malet gavle. Jeg har lavet billeder med potteskår og indtørrede firben.
Jeg går efter det, der overrasker og bevæger mig. Det giver mening.

PIA SCHUTZMANN
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Biografi

Oversigten bygger på Weilbachs Kunstnerleksikon, KRAK’s Blå
Bog og kunstnerens egne oplysninger. Se tillige www.piaschutzmann.dk

1940

Født den 6. august 1940 klokken 13.15 i Bergamo, Italien, som datter af Frans Schutzmann
og Marie Louise Jørgensen.

1962

Begynder som møbelsnedkerlærling.

1966

Mor til Simon.

1967

Mor til Camilla.

1970

Optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Pia Schutzmann går på Akademiet frem til
1977. De to første år på Palle Nielsens skole; herefter modtager hun privat vejledning af Palle Nielsen. Formelt er hun tilknyttet Willy Ørskovs og
Svend Wiig Hansens skoler.

1972

Modtager Kunstmaler Gerda Iversens Mindelegat og Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelses
Legat.

1973

Debuterer på Charlottenborgs Forårsudstilling.
Modtager Professor Aug. Schiøtts Mindelegat.

1973

Modtager Kraft Legat frem til 1975.

1974

Deltager i gruppeudstillingerne Syv grafikere i
Galerie Gammel Strand og Palle Nielsen og hans
elever i Clausens Kunsthandel. Udstiller separat i
Politikens forhal. Udfører udsmykning til Amtsrådsforeningen i København.

1975

1976

1977

Udstiller separat i Clausens Kunsthandel og deltager i gruppeudstilling i Lunds Kunsthal. Modtager arbejdslegat fra Statens Kunstfond.
Udstiller separat på Ribe Kunstmuseum, på Museet på Koldinghus samt Kobberstiksamlingen på
Statens Museum for Kunst. Modtager Vekselerer
Villiam H. Michaelsens Legat for unge tegnere
samt Ernst Goldschmidts Legat.
Udstiller separat i Galerie Admiralgade 20, Galerie Richter, Tel Aviv, samt på Hässelby Slot,
Stockholm. Modtager arbejdslegat fra Statens
Kunstfond.

1978

Gæst hos Decembristerne. Udgiver sammen med
Jørgen Gustava Brandt »Oh Israel«.

1979

Udstiller separat i Galerie Admiralgade 20. Deltager i udstillingen Sætstykker af en virkelighed i
Kastrupgårdsamlingen samt gruppeudstilling i
Galleri Wallner i Malmø. Gæst hos Grønningen.
Illustrerer Poul Borums gendigtning af Sergej
Aksákov »Den lille røde blomst«.

1980

Udstiller separat i Kastrupgårdsamlingen. Deltager i udstillingen Ti år med dansk realisme i
Kunstforeningen Gl. Strand, i Danske Grafikeres
udstillingen i Nikolaj samt Charlottenborgs Efterårsudstilling. Medlem 1980-81 af censurkomiteen for Kunstnernes Påskeudstilling.

1981

Deltager i udstillingen Billedvæv og grafik på
Vejen Kunstmuseum. Modtager legat fra Nationalbankens Jubilæumsfond samt legat fra De
Neuhausenske Præmier.

1982

Udstiller separat i Galerie Admiralgade 20. Udfører illustrationer til Marie Finks digtsamling,
»Første ophold«, samt til antologien »Til Raoul
Wallenberg«. Modtager arbejdslegat fra Statens
Kunstfond.

1983

Gæst hos Koloristerne. Udfører skulptur til Krogårdskolen i Greve. Modtager legat fra De Neuhausenske Præmier.

1984

Udstiller separat i Galerie Admiralgade 20. Medlem af Koloristerne. Deltager i sammenslutningens udstillinger stort set alle efterfølgende år.
Udfører skulptur til Dyssegårdsskolen i Vangede.
Modtager Gerhard Hennings Legat.

1985

Udstiller separat i Nordens Hus i Reykjavik. Udstiller separat (sammen med Maria Buras) i Galleri Sct. Agnes i Roskilde.

1986

Udstiller separat i Mishkenot Sha’ananim i Jerusalem samt på Sønderjyllands Kunstmuseum,
Franz Pedersens Kunsthandel i Horsens og Galerie Admiralgade 20.

1987

Udstiller i Galerie Tiro i København. Modtager
Poul S. Christensens Legat.

1988

Udstiller separat i Bertha Urdang Gallery i New
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Repræsenteret
Kobberstiksamlingen
Kastrupgårdsamlingen
Statens Kunstfond
Ny Carlsbergfondet
Det Grafiske Selskab
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
Israel Museum, Jerusalem
The Herbert Johnson Museum, Cornell University, Ithaco,
New York
Brenda Kroos Permanent Collection, Columbus, Ohio

York samt Galerie Admiralgade 20.
1989

Udstiller separat i Bertha Urdang Gallery i New
York.

1990

Udfører udsmykning til Københavns Universitet
(det tidligere Zoologisk Museum i Krystalgade i
København). Modtager FTF’s Kulturpris.

1991

Udstiller separat i Ny Carlsberg Glyptotek samt
på Esbjerg og Skive kunstmuseer, separat i Galerie Egelund og Bertha Urdang Gallery i New
York.

1992

Viser udstillingen Tolv portrætter på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
Udstiller separat i Galerie Nord i Randers.

1993

Udstiller separat i Galerie Dahl (Admiralgade
20), København.

1994

Udstiller separat i Galleri Elise Toft i Kolding.

1995

Udstiller separat (sammen med Ole Sporring) i
Munkeruphus i Dronningmølle, Vejle Kunstforening samt Galleri Hummeluhre i Århus. Udfører
trefløjet gavlmaleri til Møllegade på
Nørrebro i København.

1997

1998

Portrætter

Olie på lærred

Udstiller separat i Galleri Elise Toft i Kolding.
Udfører vægudsmykning til Nationalbanken, København.
Udstiller separat i Galerie Dahl (Admiralgade
20), København.

2000

Udstiller separat i Bispegården i Kalundborg.

2002

Udstiller separat på Listasavn Føroya (Færøernes
Kunstmuseum) i Torshavn. Udfører illustrationer
til Suzanne Brøggers gendigtning af »Vølvens
spådom«. Modtager Niels-Prisen (Legat til
minde om tidligere kulturminister, Niels
Matthiasen).

1986

Borgmester Carl Emil Hansen. 90 x 116. Tilhører Nakskov Rådhus.

1987

Direktør John Hornemann. 100 x 76. Privateje.

1989

Hrs. Bent Nebelong. 113 x 86. Tilhører Københavns Rådhus.
Direktør Ebbe Wedell Wedellsborg. ??? x ???.
Tilhører Magasin, København.

1990

Direktør Ole Scherfig. 96 x 76. Tilhører Det
Berlingske Hus.

1991

Fotograf Rigmor Mydtskov. 69 x 53. Tilhører
Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg
Slot, Hillerød.
Kontorchef, cand. jur. Albert Skeel. 76 x 61. Tilhører Roskilde Kloster.

1992

Skuespiller Bodil Kjer. 95 x 75. Tilhører Teater
Museet, Christiansborg Slot.

2003

Udstiller separat i Galleri Deco i Aalborg. Modtager Gerhard Hennings Legat.

2004

Udstiller separat på Vejle Kunstmuseum og Faaborg Museum samt Galerie Dahl (Admiralgade
20), København.

1993

Provst Claus Harms. 78 x 68. Tilhører Holmens
Kirke, København.

2005

Udstiller separat i Palæet i Roskilde og på rådhuset i Lherm.

1994

Dr. Phil. Erik Dal. 87 x 65. Tilhører Videnskabernes Selskab.

2006

Udstiller separat i Kunstcentret Silkeborg Bad.
Udfører gavlmaleri til Arbejdstilsynet, Landskronagade, København samt udsmykning af Yngre
Lægers bestyrelseslokale. Det Plessenske Palæ,
Kristianiagade 12, København.

1995

Direktør Peter Langager. 120 x 80. Tilhører
DSB.

2007
2010

Udstiller separat i værtshuset Jeppes Badehotel i
København samt i Galleri Jacobsen i Hjørring

Camilla Schutzmann Steuch. 69 x 60. Tilhører
Camilla Schutzmann Steuch.

Forhenværende formand for Lægeforeningen
Jens Kristian Gøtrik. 65 x 86. Tilhører Lægeforeningen.
1996

Torben Weirups bog om kunstneren udkommer.
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Direktør Lauritz Thygesen. 96 x 75. Tilhører
Dansk Arbejdsgiverforening.
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Grethe Iversen, Soderup. 54 x 44. Privateje.

Direktør Erik Lyngby. 77 x 60. Tilh. Vester Kopi.
1997

Borgmester Benny Sonne. 115 x 90. Tilhører
Nakskov Rådhus.

1998

Borgmester Hans Thustrup Hansen. 100 x 77.
Tilhører Københavns Rådhus.
Direktør Henning Østergaard. 119 x 80. Tilhører
Nomeko.

1999

2000

2010

Kunstkritiker Torben Weirup. 56 x 46 cm. Tilhører kunstneren.

Blyant på papir
1972

Direktør Knud W. Jensen. 54 x 44. Tilhører
Louisiana Museum of Modern Art.

Skuespiller Louise Jørgensen (kunstnerens mormor). 20 x 16.
Tilhører kunstneren.

Arielle Gouillard. Le Mas Sarrat, Frankrig. 54 x
44. Tilhører kunstneren.

1975

Gammel græsk kvinde. 31 x 27 Radering.
Kreta. Tilhører kunstneren.

Borgmester Arne Nielsen, Kalundborg. 80 x 64.
Tilhører Kalundborg Rådhus.

1976

Læge Knud Lund (kunstnerens stedfar) 44 x 28.
Tilhører kunstneren.
Nordisk Fjers bestyrelse. 100 x 140 Blyant
på stof. Tilhører Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot, Hillerød.

Læge Susanne Hegedüs. 54 x 44. Privateje.
Forfatter Jørgen Gustava Brandt. 54 x 44. Tilhører Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot, Hillerød.

2001

Amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen. 98 x
79. Tilhører Amtsgården i Vejle.

2002

Operasanger Winnie Merete Barrett. 54 x 44.
Privateje.

En italiener. Tegnet i Rom 19??. ?? x ??. Tilhører
kunstneren.
Skuespillerinde Louise Jørgensen. 29 x 22. Tegnet på stof.
1982

Dr.phil. h.c. Erik Fischer. 54 x 44. Tilhører
kunstneren.

Hendes Majestæt Dronning Ingrid. 50 x 34
Tilhører Svenska Gustafsförsamlingen.
Direktør, Cand. Polit. Kjeld Christensen. 55 x
40. Privateje.

2003

Hendes Majestæt Dronning Margrethe. 125 x
90. Tilhører Oxford and Cambridge University
Club, London.

1992

Prinsesse Benedikte. 50 x 34. Tilhører Dronning Margrethe.

2004

Direktør Frank Uhrenholt. 130 x 93. Privateje.

1998

Dr.phil. h.c. Hakon Lund. 39 x 31. Tilhører
Kunstakademiets Bibliotek.

Galleriejer Ole Andreas Dahl. 54 x 44. Tilhører
kunstneren.

2000

Dronning Anne Marie. London. 50 x 34. Gave
fra Dronning Ingrid til Kong Konstantin.

2005

Seminarierektor Knud Erik Bang. 100 x 75. Tilhører Silkeborg Seminarium.

2006

Borgmester Bjørn Dahl. 100 x 75. Tilhører Roskilde Rådhus.

2006

Biskop Elisabeth Dons Christensen. 83 x
62. Tilhører Ribe Stift.

Dronning Margrethe 53 x 38. Tilhører Dronningen.
2004

Monica Cole. Lherm, Frankrig. 42 x 31. Tilhører kunstneren

Borgmester Bjørn Dahl. 100 x 75. Tilhører Roskilde Rådhus.

Raimondo Gessa. 42 x 31. Tilhører kunstneren.

2007

Mag. Art. Torben Damsholt. 54 x 44. Tilhører
Vartov Valgmenighed.

2005

2009

Professor Hans E. Zeuthen. 85 x 63 Tilhører
Nationalbanken.

2006

Claus Helweg Ovesen. 42 x 31. Tilhører kunstneren.
Peter Marstrand. 42 x 31. Tilhører kunstneren.
Marie Jeanne Sain Marc. Cazals, Frankrig. 42 x
31. Tilhører kunstneren.

Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen.
100 x 72. Tilhører Nationalbanken.
Politidirektør Hanne Bech Hansen. 70 x 54. Tilhører Københavns Politigård.

Yvette Mouly. Lherm, Frankrig. 42 x 31. Tilhører kunstneren.

Walter Levino. Benage, Frankrig. 42 x 31. Tilhører kunstneren.
2007

Steef Hogelander. Lascalpernade, Frankrig. 42 x
31 Tilhører kunstneren.
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Pia Schutzmann.
Katalog til udstillingen på Ny Carlsberg Glyptotek
med tekst af Pia Schutzmann og Jens Peter Munk.
1991.
Pia Schutzmann: Tolv portrætter.
Katalog til udstilling på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Tekst af Erik Fischer og
Tove H. Thage samt forord af Mette Bligaard, 1992.
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Værkfortegnelse af billedsiderne 55-120

cm. 2002

Side 55. Portræt. Kunst- og arkitekturanmelder Torben
Weirup. 54 x 44 cm. Olie på lærred. 2008

Side 68. Opus 106. Litografi »Malerier op ad væggen«.
39 x 30 cm. 1982

Side 58. Opus 51/02. Mixed media på lærred. 100 x 75
cm. 2002

Side 69. Opus 80 »Chanukastage«. 27 x 17 cm. 1979
Side 59. Opus 49/02. Mixed media på lærred. 100 x 75
cm. 2002

Professor, arkitekt M.A.A., fhv. rektor for
Kunstakademiet Tobias Faber.
Blyantstegning 2010

Side 60. Opus 56. Stengravure »Nedløbsrør i kælder«.
38 x 27 cm. 1977

Dr. phil.h.c. Hakon Lund. fhv. Overbibliotekar
på Kunstakademiets Bibliotek.
Blyantstegning 1998

Opus 44. Stengravure »Trappe i Clausens Kunsthandel«. 41 x 27 cm. 1977
Side 61. Blyantstegning. »Blåregn« Les Arques, Frankrig.
2007

Side 70. Opus 65. Radering »Hvælving I Jerusalem«
21 x 16 cm. 1977

Side 62. Udsnit af Dronningeportræt. Rubin i halskæde.
2003

Opus 63. Radering »Malerierop ad væggen i måneskin«. 31 x 22 cm. 1977

Side 63. Hendes Majestæt Dronning Margrethe. 125 x
90 cm. Tilhører Oxford and Cambridge
University Club, London. 2003

Opus 74. Radering »Skygger på væggen«. 25 x
23 cm. 1979

Side 64. Opus 85. Radering »Roser«. 19 x 23 cm.
1979
Opus 84. Radering »Rose«. 24 x 23 cm. 1979
Side 65. Opus 29. Stengravure »Konkylie I vindue«. 38 x
27 cm. 1975
Side 66. Opus 1/99. Mixed media på skiffer. 32 x 22 cm.
1999
Opus 9/00. Mixed media på skiffer. 32 x 22 cm.
2000

Side 71. Fhv. Rigsantikvar Peter Marstrand. 42 x 31 cm.
Blyantstegning 2006
Side 72. Opus 88. Zinkografi. »Glasvase«. 39 x 29 cm.
1979
Opus 43/03 Mixed media på lærred 50 x 50
2003
Side 73. Opus 1/07. Mixed media på lærred. 100 x 75 cm.
2007
Side 74. Illustration til Vølvens Spådom
2002
Opus 25 Stengravure »Konkylie«. 13 x 17 cm.
1977

Opus 4/00. Mixed media på skiffer. 32 x 22 cm.
2000

Opus 145 »Oliventræ i Vence«. 33 x 24 cm.
1987

Opus 9/00. Mixed media på skiffer. 32 x 22 cm.
2000
Side 67. Opus 60/02. Mixed media på lærred. 100 x 75

Side 75. Illustration til Vølvens Spådom
2002
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Opus 14. Stengravure »Charlottenborg«
22 x 28 cm. 1973

Opus 32/07. Mixed media på lærred. 25 x 25 cm. 2007
Side 76. Opus 121 Radering »Min stue”. 29 x 24 cm.
1982

Side 87. Opus 11. Stengravure »Dørene«. 40 x 26 cm.
1973

Side 77. Fotograf Rigmor Mydtskov. 69 x 53cm.
1991. Tilhører Det Nationalhistoriske Museum
på Frederiksborg Slot. Hillerød.

Side 88. Opus 69. Stengravure »Dør i mit soveværelse»
30 x 37 cm. 1978

Side 78. Opus 55 »Vindue i Jerusalem«. 19 x 26 cm.
1977
Side 79. Opus 57 «Hvælvinger i Jerusalem«. 19 x 26 cm.
1977
Tegning. »Spejling«. 18 x 21 cm. 1977

Side 89. Opus 105 Zinkografi
din«
50 x 32 1981

Side 90. Fhv. Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen 1990-2005. 100 x 72 cm. 2008
Side 91. Opus 15/03. Mixed media på skiffer. 32 x 22 cm.
2003
Opus 142. »Træer I Vence«. 33 x 24 cm.
1987

Opus 7. »Talas have. Jerusalem«. 25 x 19 cm.
1978
Side 80. Opus 143 »Træer i Vence« 33 x 24 cm. 1987

»Vindue bag gar-

Side 92. Aftrykstegninger. 100 x 62 cm. New York
1988

Opus 144 »Træer i Vence« 33 x 24 cm. 1987
Opus 4/10. Bemalede antikke polske mursten.
26 x 12 cm. 2010
Opus 6/10. Bemalede antikke polske mursten 26
x 12 cm. 2010
Side 81. Opus 2/10. Antikke polske mursten. 26 x 12
cm. 2010
Opus 5/10. Antikke polske mursten. 26 x 12 cm.
2010
Opus 1/10. Antikke polske mursten 26 x 12 cm.
2010
Side 82. Læge Knud Lund 1907-1989. Kunstnerens
stedfar 44 x 28cm. 1976

Side 93. Hendes Majestæt Dronning Margrethe
Tegning. Forlæg til frimærke i anledning
af Dronningens 60 års fødselsdag. 42 x 31cm.
2000
Side 94. Hendes Majestæt Dronning Ingrid.Tegning.
Tilhører Svenska Gustafsförsamlingen. 1982
Side 95. Aftrykstegninger. 100 x 62cm. New York
1988
Side 96. Opus 41/07. Mixed media på lærred. 100 x 75
2007
Opus 11/08. 1/08. 6/08. 9/08. 3/08. Antikke polske mursten 26 x 22 cm.
Side 97. Opus 10/08. Antikke polske mursten. 26 x 22
cm. 2008

Side 83. Opus 17/08. Mixed media på papir. 32 x 24 cm.
2008

Opus1/07. Mixed media på lærred. 100 x 75 cm.
2007

Side 84. Skuespillerinde Louise Jørgensen. 1885 – 1980.
20 x 16 cm. Kunstnerens mormor.
Blyant på stof. 1976
Kunstnerens mormor. Portrættegning. 20 x 16
cm. 1972

Opus 42/04. Mixed media på lærred. 100 x 75
cm. 2004
Side 98. Opus 13/08. Antikke polske mursten 26 x 12
cm. 2008
Opus 6/08. Antikke polske mursten 26 x 12 cm.
2008

Side 85. Opus 46. »Min mormor i sengen». 20 x 13 cm.
1977
Side 86. Opus 15. Stengravure »Plante i vindue«.
23 x 18cm. 1973

Side 99. Opus 7/08. Antikke polske mursten 26 x 12 cm.
2008
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Forfatter Jørgen Gustava Brandt. 54 x 44 cm.
2000. Tilhører Det Nationalhistoriske Museum
på Frederiksborg Slot. Hillerød.

Opus 8/08. Antikke polske mursten 26 x 12 cm.
2008
Opus 4/08. Antikke polske mursten 26 x 12cm. 2008

Side 114. Gavlmaleri i Møllegade. 1995
Side 100. Nordisk Fjers Bestyrelse. Blyant på stof. 100 x
140 sm. 1976. Tilhører Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg Slot. Hillerød.
Side 101. Raimondo Gessa

Tegning 42 x 31

2004

Steef Hogelander

Tegning 42 x 31

2007

Side 102. Dr. Phil.h.c. Erik Fischer
54 x 44 2004
Tilhører Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg Slot. Hillerød.

Side 115. Gavlmaleri i Møllegade. 1995
Side 116. Opus 32/08. Mixed media på lærred. 50 x 50
2008
Kontorchef. Cand. Jur. Albert Skeel. 76 x 61 cm.
1991. Tilhører Roskilde kloster.
Side 117. Opus 32/01. Mixed media på lærred. 20 x 20 cm.
2001
Opus 3/ 07. Mixed media på lærred. 100 x 75cm. 2207

Side 103. Opus 48/02. Mixed media på læred. 100 x 75
cm. 2002
Collage »Fransk firben«. 22 x 22 cm.
2008
Side 104. Fhv. Borgmester i Roskilde Bjørn Dahl.100 x 75
cm. 2005

Side 118. Aftrykstegninger af udskæringer i fængselscellerne på Tønder Museum. 1989
Side 119. Opus 15/08. Mixed media på papir. 32 x 24
2008
Side 120. Mixed media på lærred.New York. 41 x 41
1988

Opus 10/04. Mixed media på lærred. 50 x 50 cm.
2004
Side 105. Galleriejer Ole Andreas Dahl 54 x 44 cm.
2004
Side 106. M. Yvette Mouly. Lherm Frankrig. 42 x 31 cm.
2004
Side 107. Mrs. Monica Cole. Tegning. 42 x 31 cm.
2004
Side 108. Hendes Majestæt Dronning Anne Marie. 42 x
31 cm. 2000
Gave fra Dronning Ingrid til Kong Konstantin.
Side 109. Arielle Gouillard. Frankrig. 54 x 44 cm. 1999
Side 110. Fhv. Politidirektør i København Hanne Bech
Hansen. 70 x 54 cm. 2009
Side 111. Kgl. Skuespillerinde Bodil Kjær. 95 x 75 cm.
1994
Tilhører Teatermuseet. Christianborg Slot.
Side 112. Dir. Knud W. Jensen. Louisianna Museet.
54 x 44 cm. 1998
Tilhører Louisianna Museet Humlebæk
Side 113. Dr. Phil. Erik Dahl. 87 x 65 cm. 1994. Tilhører
Videnskabernes Selskab.

.
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