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Fernisering lørdag d. 5. september 2015 kl. 13-15: 

Nis Schmidt 
En billedverden med uudsletteligt indhold ! 

Der går ligesom en dirren-
de malerisk tone gennem 
Nis Schmidts værker. En 
tonestreng han spiller på 
og bevæger sig rundt 
med. Det gælder såvel 
form-, farve- som motiv-
mæssigt. 
En farvernes salmetone, 
der hviler på Nis Schmidts 
dybe tro, der således ma-
nifesterer sig igen og igen 
i hans værker på en kraft-
fuld måde, som gør et 
varigt indtryk på beskue-
ren af malerierne. 
Han har gjort det igen og 
igen og nu atter en gang, 
Nis Schmidt. Vist og viser 
os værker, der rører én 
helt ind i sjælen, fordi de 
indeholder værdier, man 
ubevidst kender ind til mar-
ven.  
Der er tonalitet og taktilitet til stede, pastose og på-
faldende elementer i malerierne med eller uden 
collageagtige indslag à la et begreb som palimp-
sest. Det betyder, at man har taget et gammelt 
stykke pergament / en gammel tekstside og skrabet 
det oprindeligt skrevne af og genbrugt pergamen-
tet / tekstsiden. Mange gange skinner den originale 
tekst dog igennem det nytilførte maleri. Sætninger 
skrevet med ”tavlekridt” indgår ligeledes.  
Denne teknik ses i flere af Nis Schmidts værker, 

hvor eksempelvis ind-
fældede tekstfragmenter 
ofte i form af latinske 
bibelcitater som ét lag 
er sat ind og farver hen-
over, hvorved farver og 
ord indgå i en symbio-
se. Dermed sætter Nis 
Schmidt ordet og farven 
i skak og fastholder vo-
res nysgerrige blik.  
Der er værker med i 
flere størrelser beskåret 
og sat op, så ens øjne 
får hvile og indsigt.  
At forgængelighed, for-
fald kan udtrykkes så 
distinkt, som Nis 
Schmidt gør det, er ikke 
enhver beskåret. Men 
Nis Schmidt evner det 

på sin egen indtrængende 
måde, så hvert maleri fremstår som et sakralt relikt/
et artefakt. Brugsting som gamle især hvidemalje-
rede vandkrus med rustpletter værende som ar ef-
ter et langt livs tjeneste, krus, andre ville have 
smidt væk for længst, får deres egen betydning sat 
ind i billedrummet inden for rammerne i Nis 
Schmidts malerier. Kruset er Nis Schmidts emblem, 
hans kendemærke. Det er som et symbol på alter-
kalken gjort ydmygt i denne udformning. 

 

 

Et nyt element i de seneste malerier hos Nis 
Schmidt er ”billedet i billedet!” Det ses i værket 
”Foran Tavlen,” ikke altertavlen, men skoletavlen 
med det enkle kors antydningsvist tegnet med kridt. 

Der er intet ba-
stant over korset. 
Det virker, som 
kunne det pustes 
væk eller fjernes 
med en enkelt 
håndbevægelse. 
På bordet foran 
tavlen ses hvilen-
de i en hvid lys-
kegle det slidte 
krus i gullighvidt.  
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2015 

I m
aleriet ”K

rus foran” ses sam
m

e elem
enter: 

krus og kors, hvor det i dette væ
rks billede i bil-

lede er sorte kors, der spejler hinanden og fort-
sæ

tter ind i m
aleriets baggrund. H

er er spotly-
set erstattet af et hvidt, pastost felt på bordet, 
der lø

fter kruset lidt op som
 en helliggjort ting i 

stil m
ed en alterkalk, der jo er en kum

m
e på en

 
ophø

jet fod. 
 E

ndnu tydeligere gø
r dette ophø

jede sig gæ
l-

dende i ”K
rus og tavle, ” hvor kruset hviler på et 

ophø
jet hvidt felt, og hvor der på billedet i bille-

det ses buer antydet som
 overfø

rt fra den ro-
m

anske kirkebyggestils enkle, rene form
er- her 

som
 et let strø

g m
ed en latinsk indskrift som

 
ledsager.  
 K

raniet er m
ed i m

aleriet ”H
åb.” D

et ultim
ative

 
sym

bol på dø
den. H

vo
r alt  udenom

svæ
rket e

r 
skræ

llet af helt ind til benet, så m
an er inde ved 

substansen – dér, hvor vi i sidste ende alle er 
ens. K

raniet i profil sat op på en udhæ
vet tavle

 
som

 et alterbillede over bordet. T
eksten - som

 
en afrevet b

ogside - indeholder foruden et kors 
de latinske ord, vi kend

er fra T
rosbekendelsen: 

”P
å tredje dag opstanden fra de dø

de, opfa-
ret…

..” H
åbet, troen sat i relief m

ed dette m
ale-

ri. 
 O

g ”In P
rincipio:” I begyndelsen

 er titlen på det 
fem

te m
aleri her – som

 de andre kvadratisk: 80 
X

 80 cm
, et gådefuldt m

aleri, hvor m
an kan op-

fatte titlen som
 begynde

lsen til dels Johannes - 
E

vangeliet og dels som
 livets begyndelse. H

os 
Johannes hedder det: ”I begyndelsen var O

rdet, 
og O

rdet var hos G
ud, og O

rdet var G
ud.” I den

 
anden udlæ

gning som
 æ

gget, der sym
boliserer 

O
pstandelsen. Æ

gget er afbildet på en helt sort 
baggrund, og fra æ

gget ses det, der ligner blod-
årer – det livgivende - ned foran en hvid firkant. 
E

ller er det m
åske et træ

 m
ed træ

stam
m

e og
 

sæ
rpræ

get 
krone: 

E
r 

det 
Livets 

træ
 

i 
N

is 
S

chm
idt-udgave?  

S
o

m
 det frem

går af billedgengivelserne her på indbydelsen, er 
det 

kruset, 
der 

er 
det 

stadigt 
fre

m
herskende 

m
otiv 

for 
N

is 
S

ch
m

idt. D
e

t er storladne væ
rker i ordets bedste betydning. N

is 
S

ch
m

idt fyldte 83 år i februar og ser m
an rundt i udstillingen, er 

kruset det, der falder én fø
rst i ø

jnene. D
ette hverdagssym

bol, 
vandkruset, det arrede m

etalkrus, so
m

 tidens tand har gjort noget 
ved. D

et er N
is S

chm
idts em

ble
m

, det billedelem
ent, der om

 no-
get er H

A
N

S
 kendem

æ
rke, altid genkendeligt. 


