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    Bentemarie Kjeldbæk bevæger sig på 
kunsthistorisk grund, når hun maler sine 
inciterende oliebilleder. Spansk glød, varme, 
streg, form og farveintensitet er hendes ken-
detegn. 

    Men især én faktor er helt speciel, nemlig 
hendes fascinerende linjeføring, hvis lige 
ikke findes hos andre end hende store span-
ske forgængere, hvor især Pablo Picasso og 
Diego Velázquez er hendes pejlemærker. 

    Kunstneren har en ganske speciel 
malemåde, hvor billedelementerne er re-
duceret til farveflader indfattet af konturlin-
jer, hvorved der opnås en næsten organisk 
forbindelse. Ja, farvefelterne virker som 
udklippede former i henrykkende farvekon-
traster. Og konturlinjerne er et kapitel for sig. 

    Bentemarie Kjeldbæk er inspireret af 
bl.a. Velázquez’ Las Meniñas fra 1656, som 
Pablo Picasso lavede sine parafraser over. 
Bentemarie Kjeldbæk skylder begge disse 
spaniolere meget, men evner at give sine 
malerier deres helt eget klare Bentemarie 
Kjeldbækske udtryk. 

   

    Man er derfor aldrig i tvivl om kunstnerens 
identitet, når det gælder hendes malerier.

    Men altså også parafraser over forgæn-
gernes værker.

    Ekkoerne fra andre kunstnere som de 
to verdensberømte nævnte er ment som en 
kompliment i Bentemarie Kjeldbæks  
tilfælde. 

    At det er spanske koryfæer, hun er inde 
over, må skyldes, at hun har boet og arbej-
det i en årrække i Spanien, som hun stedse 
besøger og kender indgående, hvad angår 
både den kunstneriske, historiske arv og 
det dagligliv, spaniolerne lever i dag, udtrykt 
i malerier med motiver fra markedernes 
madvarer af forskellig art, tyrefægterare-
naernes atmosfære med dyr og hos Ben-
temarie Kjeldbæk flamencodansere, der 
danser om natten i de tomme arenaer. 

    Men altså også parafraser over forgæn-
gernes værker.

    Disse værker og flere andre vil være at 
nyde, når Bentemarie Kjeldbæk indtager  
Galleri Brænderigården i Horsens.

GLØD OG INTENSITET
AF BENTE HAMMERSHØY

Margarita med hane 140  x 100 cm
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Diego og hofdamerne  
    Dette er den skønneste 
parafrase, jeg har set over 
Diego Velázquez’ hoved-
værk Las Meniñas (Hof-
damerne)!
 
   Skønt Picasso har lavet 
talrige: 58 - også fabelag-
tige - parafraser over dette 
værk, tager Bentemarie 
Kjeldbæk alligevel teten! 

    Hun er tro mod selve 
maleriets opbygning med 
hensyn til persongalleriet 
og den store hund i forgrun-
den. Men med en fantastisk 
blanding af mest kantede og 
dog ind imellem bløde linjer 
og farvekontraster fanger 
kunstneren hele sceneriets 
intensitet og gengiver det 
så udtryksfuldt, så man 
næsten kastes bagover ved 
første øjekast. Og smilende 
genser man værket - hver 
gang.

     At Bentemarie Kjeldbæk 
så har givet værket titlen 
”Diego og hofdamerne,” 
må være en bevidst, lille 
munter respektløs finte 
til den store forgænger. 
Man kender vel sine lus på 
travet!!! Og sit eget værd!

Diego og hofdamerne 175 x 140 cm

Carneval 140 x 118 cm
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Lille prinsesse    
   Hovedpersonen i Las 
Meniñas er den lille infanta, 
infantinden, den spanske titel 
på en prinsesse, Margarita, 
som alt drejer sig om i Velaz-
quez’ værk.

    Hende har Bentemarie 
Kjeldbæk afbildet i dette 
maleri med sit indgående 
kendskab til Velasquez’ maleri 
og til de andre portrætter, han 
malede af den lille prinsesse, 
fra hun var tre år gammel og 
til, hun var ni år.

    Prinsessen er her gengivet 
med den frisure, hun havde i 
Las Meniñas-billedet og med 
en lille fugl i hånden i stedet 
for den lille røde kande, hun 
tager imod i Velazquez’ bil-
lede. Men dette i farvehold-
ning specielle maleri af 
Bentemarie Kjeldbæk må 
dog være en parafrase af en 
parafrase! 

    For hovedet er et Picas-
sofragmenterede ansigt, 
hvor det frontale ansigt er 
sammenføjet med profilen 
til én form. Den ansigtsfrem-
stilling Picasso gjorde til sit 
kendemærke i 1930-erne, og 
som Bentemarie Kjeldbæk 
så fantastisk fører videre i sin 
helt egen udgave. 

Lille prinsesse 140 x 118 cm Las Mujeres con langosta 140 x118 cm
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    Bentemarie Kjeldbæk be-
væger sig fortsat på kunsthi-
storisk grund, idet hun i vær-
ket Mariana og Guernica 
bringer de to koryfæer 
Velazquez og Picasso sam-
men i ét værk. 

   Kvindeskikkelsen er atter 
infanta Margarita malet som 
niårig af Velazquez med den 
særprægede frisure, kraven 
og kjolen som Bentemarie 
Kjeldbæk også gengiver i 
sit værk med sin mesterlige 
linjeføring, det formende 
element, som igen og igen 
er kunstnerens helt eget 
karakteristikum. Ansigtet 
er så udtryksfuldt, og med 
læbernes og øjnenes kolorit 
fristes man til at læse det 
som måske endog en slags 
selvportræt?

    Se, hvordan linjeføringen 
fortsættes i nederste halvdel 
af maleriet, hvor Bentemarie 
Kjeldbæk har fat i et andet af 
verdenskunstens store vær-
ker, nemlig Picassos Guernica 
fra 1937, hvor tyske bombe-
maskiner i Francos tjeneste 
ødelagde den lille baskiske by. 
Som Picasso har Bentemarie 
Kjeldbæk sans for linjens 
virkning på billedets udform-
ning. På hvordan linjeføringen 
har stadig skiftende funktion-
er, hvilket kommer fuldt ud til 
udtryk også i dette værk. 

Mariana og Guernica 175 x 140 cm

Toros 120 x 180 cm
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    Er det yderligere tyrehorn, 
der er afbildet over de blå øjne 
til venstre, eller er det flamen-
codansertrofæer i form af fire 
tyreører? Hen over tyreryggen 
ses en sko, der leder videre 
til maleriet Dancing Queen, 
hvor den blå baggrundsfarve 
er den samme karakteristiske 
blå som i den stribede fisk i 
det føromtalte maleri, og som 
her er den fuldendte baggrund 
for de spanske flamencosko 
ud for ansigtet til højre. 

    Skoenes røde hæle og in-
derlæder går igen i mundens 
røde. 

    Den hvide flænge oppe til 
højre er  detaljen, der viser 
mesteren.  

    Læg mærke til linjerne her, 
hvor konturstregerne er med 
om skoene som egentlige 
afgrænsninger

Dancing queen 140 x 118 cm

Tyr leger med Miró 120 x 180 cm hvor grafik var et af hans 
områder. 
   Det område, hvor linjen 
- stregen - betyder alt. Det 
har Bentemarie Kjeldbæk 
annammet og viser her dril-
lende tyren som midtpunktet 
i kompositionen.

    Bentemarie Kjeldbæk 
er qua titlen Tyr leger 
med Miró inde at ”lege 
med” et andet spansk 
forbillede, nemlig Joan 
Miró. Det er igen linjen, 
der fanger øjet først. Miró 
var en mangefacetteret 
kunstner, 



    Danser er en virtuost 
afbildet flamencodanser, hvor 
tyren anes bag baggrunden! 
Raffineret! Han er afbildet i ét 
nu, i en dansesituation.

    Bentemarie Kjeldbæks 
streg fornægter sig ikke. Det 
er bare mageløst, det her. 
Prøv at se, hvordan hænderne 
er antydet som klove: Mand 
og tyr er et! Ansigtet er igen 
udformet profil+ en face.

Danser 140 x 69 cm
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    Maja med fisk er det 
spanske ord for en pige af 
folket. Det indtryk kunne man 
godt få, at det er en sådan, 
når man ser på den titel, 
Bentemarie Kjeldbæk har 
givet sit herlige værk her, 
hvor kvinden står med et par 
blå fisk, hvis farve går igen i 
Majas øjne. Med blændende 
udførte streger, linjer, er kvin-
deskikkelsen ridset op. Men 
mantillen, den røde vifte og 
kjolens omrids får alligevel 
én til at sætte spørgsmål-
stegn ved, om dette nu også 
er et maleri af én af folkets 
døtre?” 

    Har Bentemarie Kjeldbæk 
mon ikke fat i en anden 
spansk stor maler, nemlig 
Goya, som malede Den 
Nøgne Maja og Den påklædte 
Maja?

    Her er det nu nok her-
tuginden af Alba i det sorte 
kostume, som majaer var 
iført, og som Goya afbildede 
hertuginden i, og som Bente-
marie Kjeldbæk må have haft 
i tankerne, da hun malede sin 
Maja med fisk.

Maja med fisk 140 x 69 cm
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Bubblegum
    Orange - der vil noget: 
Til venstre en spansk, nutidig 
señora med lille pilleæskehat, 
ørenring, halskæde og blomst 
i udskæringen laver det, man 
ikke må, hvad der ikke er 
ladylike: at blæse sit tygge-
gummi ud i en boble og nyde 
lyden, når boblen springer: Oh!

    Det er, som om damen med 
sin gule tyggegummiboble 
blæser de ”udrevne” barok-
prægede skikkelser fra Las 
Meniñasværket en respektløs 
tur ud til højre. Pang, siger det 
i orange med de sorte streger 
/ linjer, Bentemarie Kjeld-
bæks kunstneriske nerve, den 
tråd, der væver hen over de 
farvemættede flader og felter.

Bubblegum 140 x 118 cm Dameben140 x 118 cm
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Olga med fugl 140 x 69 Olga med and140 x 69
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Mariana med hummer    
    Her er det endnu engang 
Mariana med reference til 
infantaen med ansigtsomrid-
set, frisuren og kjolen med 
dens krave. 

    Denne skikkelse er som 
prentet ind i kunstnerens 
linjeføring og står som en 
storslået eksponent for  
Bentemarie Kjeldbæks  
kunstneriske formåen.

    Værket her kunne også 
danne overgang til - eller ind-
gå sammen med - en række 
malerier med ”Madmarkeds-
motiver” med titler som  
Olga med fugl (side 18), 
Olga med and (side 19),  
Margarita med hane (side 4) 
og Las Mujeres con langos-
ta (side 9).

    Men Mariana med 
hummer får lov at stå som 
et markant punktum for en 
markant kunstner: Bente-
marie Kjeldbæk.  

Marianna med hummer 140 x 69 cmBentemarie Kjeldbæk i sit atelier
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