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Tyrehoveder Forsiden

Det er ikke for ingenting, ordet 
macho stammer fra spansk.  
Det betyder handyr, en udpræget 
mandig person.  
Og det forbinder man også med 
Bentemarie Kjeldbæks forside-
billede og tænker på  
Pablo Picassos Minotauromachia 
– hans arbejder fra 1930erne - 
hvor Minotaurus  
(blandingsvæsenet fra den 
græske mytolog:  
halvt menneske, halvt tyr) spiller 
hovedrollen i disse værker i blan-
dingen af linjeføringer og malede 
partier. 

Bentemarie Kjeldbæk er en vær-
dig arvtager til dette maleriske 
univers med sit maleri her, hvor 
hun vedkender sig traditionen 
fra Pablo Picasso med det store 
billede, der serielt viser mand og 
tyr på en helt anden led end den 
gængse Minotaurusskikkelse. 
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AZUL
Allerede med udstillingens titel AZUL har 
Bentemarie Kjeldbæk slået (farve)tonen an 
i den nye udstilling, der åbner med hendes 
malerier i Galleri Brænderigården fredag 
d.7.november. Azul er det spanske ord for 
azurblå. Og så er det hermed allerede påvist, 
at Spanien er et betydningsfuldt sted for  
Bentemarie Kjeldbæk og hendes andet 
fædreland. Det er her, hun i det hele taget  
tager afsæt: I den spanske kunst og kultur. 

Bentemarie Kjeldbæk er en skattet kunstner 
i galleriets regi. Hun laver mange variationer 
over det samme tema, og hun giver stedse 
nye allusioner til store gamle spanske  
mestre og forgængere som  
Diego Velázquez, Pablo Picasso og Joan 
Miró. Måske er Bentemarie Kjeldbæks mest 
uudtømmelige kilde Velázquez’ fabelagtige 
maleri Las Meninas (Hofdamerne) fra 1656, 
som hun parafraserer igen og igen og sæt-
ter sammen i en hver gang overraskende 
medrivende, malerisk udførelse. 

    

(Når en kunstner parafraserer, omskriver, 
udvider, udvikler og varierer kunstneren en 
andens værk/værker.)  

Farvetraditionen fra spansk maleri bruger 
Bentemarie Kjeldbæk naturligvis også, fordi 
de glødende farver findes, som man ser 
i malerierne, i den spanske rødgule jord, 
i oliventræernes grønne løv og i fiskenes 
orangefarvede ben for blot at nævne nogle 
farveimpulser.

Desuden er Bentemarie Kjeldbæks brug 
af komplementærfarver et kapitel for sig. 
Disse overfor hinanden liggende farver i 
farveskalaen giver kunstnerens malerier et 
helt særegent kendetegn i forbindelse med 
linjeføringen, tegningen, som hun i årenes 
løb har nået højder med, der er helt  
fabelagtige. 

   

Mariana med fugl 90 x 90 cm.

Mariana med fugl.  
Det er ikke et ukendt pigenavn i 
forbindelse med Bentemarie Kjeld-
bæks kunst, man præsenteres for 
her. Det navn kendes fra andre mal-
erier af kunstneren. Det er faktisk 
den spanske dronning Mariana, der 
stammede fra Østrig, og som blev 
gift med Philip IV. Diego Velázquez 
afbildede hende flere gange i midten 
af 1600-tallet. Bentemarie Kjeld-
bæk har her afbildet dronningen 
med præcis linjeføring og derefter 
malet hende i en lysende orange 
farve med blåt hårsmykke i den 
særprægede spanske hoffrisure fra 
dengang. Hun er udstyret med blå 
øjne. Desuden ses i forgrunden til 
venstre en fugl med blå vingespids 
som en af de fremherskende farver, 
hvor også dronningens røde mund 
ekkoes i fuglens næb, kløer og røde, 
højre kropsside.
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Margarita med rød  kande

Her dukker nok en kendt 
person op, som Bentemarie 
Kjeldbæk må have en 
særlig veneration for.  
Det er den lille - og senere 
lidt ældre- spanske in-
fanta – tronarvingen - fra 
Velázquez’ maleri Las 
Meninas. 

Margarita var datter af  nys 
omtalte spanske dronning 
Mariana af Østrig og kong 
Philip IV. Velazquez malede 
prinsessen flere gange ud 
over i Las Meninas, og der 
har Bentemarie Kjeldbæk 
altså også gjort ham kun-
sten efter!

Det er et bedårende, 
kvadratisk maleri lig det af 
moderen. Men her anvendes 
den lysende blå farve som 
hovedingrediens med 
mesterlig sort linjeføring i 
ansigtet og den røde vase 
til højre. Den røde farve 
går igen rundt i maleriet i 
en stiliseret blomst, som 
hårpynt og mund og en rød 
lille hånd til venstre. Midt for 
forneden ses omridset af et 
blad og en blomst. 

Margarita med rød kande 1     90  x 90 cm. Margarita med rød kande 2       90  x 90 cm.
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Madmarkedsdame med 
kanin 
 
Madmarkedsdamer med 
and 

Madmarkedsdamer med 
jordbær  

Er farveeksplosioner, der 
ligeledes møder én, når man 
besøger spanske mad-
markeder. Man ser fisk og 
skaldyr, vildt, bær og frugter 
en masse arrangeret, så der 
ikke er et øje tørt! 

Alt dette gengiver Bentemarie 
Kjeldbæk eminent i sine 
øjenfangende malerier. 

Vildt i de to første og bær i det 
sidste af disse ”madmalerier,” 
der glimrer ved deres forskel-
lige farvemæssige indtryk og 
linjeføringsudtryk af højeste 
karat! Værkernes forskellige 
størrelse gør ikke oplevelsen 
af disse tre værker mindre. 

De understreger og indkreds-
er motiverne.

Madmarkedsdame med kanin 93 x 39 cm.

Madmarkedsdamer med and 135 x 160 cm.



10 11

Madmarkedsdamer med jordbær 135 x 160 cm.

Harlequin med tyr 140 x 68 cm.

 
Harlequin med tyr 

Bentemarie Kjeldbæk kan  
også sin Picasso!  

Med dette skønne maleri hil- 
ser hun nok en stor forgænger.  

Pablo Picasso begyndte i tiåret 
fra 1916- 1926 at søge nye 
udtryksmidler i malerkunsten 
og valgte måske derfor forbil- 
leder fra kunsthistorien.  
Linjer og kanter blev vigtige 
og helt nye ingredienser i hans 
værker, hvor hans maleri fra 
1926 ”Paul som Harlekin” kan 
ses som tilskyndelse til dette 
Bentemarie Kjeldbæk maleri.

At hun så sætter sin Harle-
kin sammen med en tyr, gør 
dette billede om muligt endnu 
mere fængslende, og det er en 
yderligere hilsen til Picasso, 
som jeg omtalte ved forsidens 
maleri. 



12 13

Azul 

Ordet azul stammer oprin-
deligt fra spansk og betyder 
himmelblå. Det giver i hvert 
fald mening i dette maleri, 
hvor denne farve er den 
fantastiske baggrund for de 
hvide linjer, de hvide teg-
ninger, de helt specifikke fra 
Bentemarie Kjeldbæks hånd.

Det er som at se en genkom-
men lystegning i Pablo Picas-
sos ånd, her isprængt røde 
input. Til højre ses en af de 
elegantklædte madmarkeds-
damer, der i respekt for deres 
- ofte letfordærvelige og 
kostbare – varer er klædt fint 
på i blå kitler, blå forklæder 
og omridset af en hvid krave 
og det, der ligner et hårnet for 
hygiejnens skyld. 

De fisk og andet godt fra 
havet, som de sælger, har 
også fundet plads i dette 
skønne Bentemarie Kjeldbæk 
- maleri. Et tydeligt kunst-
nerspor er den røde palet! 
Og den uimodståelige, røde 
kvindemund mangler heller 
ikke her.

At en af hofdamerne og den 
store hund fra Velázquez’ 
Las Meninas er med her til 
venstre i værket, gør maleriet 
endnu mere attråværdigt.

Orange    175 x 140 cm. Azul  175 x 140 cm.
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Toros 175 x 140 cm. Hombres 175 x 140 cm.
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Grøn madmarkedsdame 
med tapa 

En tapa, denne lille span-
ske himmerigsmundfuld, 
som også mange andre 
end spaniolerne elsker, 
spiller en central rolle i 
maleriet. 

Bentemarie Kjeldbæk 
har besnærende ladet 
madmarkedsdamen 
fremstå i en linjeføring af 
blandede farvestreger, der 
nærmest står taktilt frem 
fra baggrunden. Denne 
baggrund er en næsten 
barokagtig en af slagsen, 
hvor en mørk ensfarvet 
flade fremhævede det eller 
de udvalgte motiver. 

Bentemarie Kjeldbæk 
viser en nutidig udgave af 
baggrundsflade ved at lade 
farvespor i grønlige nuan- 
cer nærmest flyde ned bag 
den centrale kvindeskik-
kelse.  

Bubblegum 140 x 118 cm

Grøn madmarkedsdame med tapa 175 x 140 cm.Grøn madmarkedsdame med fisk 175 x 140 cm.
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Miró danser 

Dette er i sandhed en hom-
mage fra Bentemarie Kjeld-
bæk til den spanske maler 
Juan Mirós præcise, organi-
ske linjeforløb fra hans senere 
malerkarriere i slutningen af 
1940-erne.  
(Han levede fra 1893- 1983!) 

Her ses Bentemarie Kjeldbæk 
- hyldesten, hvor hun med sin 
tilsvarende, nutidige lin-
jeføring dels fortsætter Mirós 
linje dels tilfører linjerne en 
helt unik, ganske betagende, 
speciel baggrund. 

Dermed fremhæves den 
dansende, og formatet 92 x 39 
cm får skikkelsen rammet ind 
og understreget.

Miró danser 1     92 x 39 cm.

Miró ser på       106 x 206 cm.
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La Boqueria 

Farveeksplosioner er det, der 
møder øjet, når man besøger 
spanske madmarkeder. 

Et af Bentemarie Kjelbæks 
hofmadmarkeder er La 
Boqueria ved Ramblaen i 
Barcelona. 

De intense sanseindtryk har 
hun i dette blodrøde maleri 
koncentreret om et kvindean-
sigt, en af madmarkedskvin-
derne, som Bentemarie 
Kjeldbæk kender fra sine årle 
morgenbesøg og hermed 
hylder. 

Man skal stå meget tidligt op i 
begge udtrykkets to betyd-
ninger for at kunne hamle op 
med disse kvinder. Men det er 
Bentemarie Kjeldbæk kvinde 
for! Hun møder dem i øjenhø-
jde og fastholder dem i dette 
– kun i formatet lille - maleri 
med dets næsten følbare gule 
mund, der får genklang i an-
dre gule delemner i værket. 

Bentemarie Kjeldbæk i sit atelier.

La Boqueria 45 x 39 cm.
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Malerierne er fra 2014. Olie på hørlærred, med inspiration fra Barcelona og Madrid

Violet Las Meninas Bagsiden

Bentemarie Kjeldbæk er ikke 
alene om sin fascination af 
Velazquez’ Las Meninas. Pablo 
Picasso udførte også adskillige 
parafraser over dette billede. 
Her får man det sidste farve-
bombardement – og hvilket 
vidunderligt ét - fra Bentemarie 
Kjeldbæk - med et nærmest col-
lageagtigt maleri med enkeltdele 
fra det berømte værk fra 1656  
sat sammen med yderligere  
velkendte detaljer fra  
Bentemarie Kjeldbæks maleriske  
vokabularium. 

Med det udvalg af værker, Bente-
marie Kjeldbæk har med i denne 
udstilling viser hun sin maleriske 
spændvidde, der påvirker så godt 
som alle sanser. Bentemarie 
Kjeldbæks hånd og ånd har atter 
sat sig markante billedlige udtryk 
med denne skønne udstilling i 
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