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Her ligger Sommerpige 3. ”Hun er glad for tilværelsen, en livsnyder”, siger 
fynboen Flemming Holm. Han er født 1948, har levet i den sene modernisme 
og dens overgang i postmodernismen, og han debuterede på Kunstnernes på-
skeudstilling 1988. Denne modernisme har sat afgørende præg på ham. Alle-
rede i hans ungdom var i vesten et langvarigt opgør med hele traditionens 
kunst ført til ende. Denne kunst var gået ud på at skabe enhed og dybde i 
kunst og liv ved at se det Sande, virkeligheden, i lys af vi menneskers ind-
byrdes etik, det Gode, så den kun skildrede os som Skønne, hvis vi var i 
stand til at vise omsorg for næsten og gøre noget for fællesskabet. 
   Da det forehavende mislykkedes totalt for den vestlige kulturs borgerskab, 
der førte os ud i 1. verdenskrigs helvede, gik den modige tidlige modernisme 
for alvor til angreb på borgerskabet, der lod som om det stadig levede efter 
idealet. Folk som Duchamp, Max Ernst og Dali viste, at det Gode og det 
Skønne ikke var til at finde, fordi magten og pengene havde gjort borgerne 
kyniske, så det Sande forsvandt ud af deres virkelighed, hvor de levede helt 
forstilt, hult, tomt, glædesløst. 
   Andre kunstnere begyndte i reaktion mod borgermusikken at lave billeder 
af billeder i stedet for af virkeligheden, hyppigt værker med abstrakte, smuk-
ke, men uvirkelige former og farver, fordi mennesker ikke var til at holde ud 
at se på. På den måde fjernede man totalt det Skønne fra det Gode og det 
Sande. Fra 60´erne gik opgøret i glemmebogen, og næsten alle, også kunst-
nerne flest, blev mere og mere ubevidste om alt andet end penge og forbrug, 
så de ikke mere anede, hvorfor det var blevet praksis at lave kunst som ren 
æstetik. De gjorde det, fordi det var blevet vane, og borgerne var glade for 
denne kunst, fordi den lagde vægt på det lyse og lette og samtidig var eksi-
stentielt ufarlig.   Sommerpige 3 er et produkt af denne nye kunstnerpraksis, 
som Holm tog op med stor teknisk dygtighed og formsans.    Hun ligger med  
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løftet hoved, åbent skød og løftet højre ben og ser ud til siden. Hun er skabt 
med yderst abstrakte former og uden bryster og ansigtstræk.  Og Holm er 
stolt over hende. ”Se, hvor flot højpoleret hun er”, siger han, ”elegant, næsten 
svævende, for jeg er perfektionist”. ”Hvordan ser du selv på livet”, spørger 
jeg. ”Jeg er en glad fynbo”, svarer Holm, ”født optimist, og jeg elsker livsny-
delse”. ”Og din kvinde dér?” ”Hun er et menneske, der kender sig selv og ny-
der sig selv. Hvordan verden er beskaffen, bekymrer hende ikke, hun har nok 
i sig selv og er glad for livet”. ”Har hun selvværd”? ”Ja, det har hun”. ”Men 
hvordan kan hun have det, hvis hun har nok i sig selv”, spørger jeg. Det vil 
Holm ikke nærmere ind på. ”Mine figurer inviterer ikke til dybdetolkning”, 
svarer han. ”For mig drejer det sig om det æstetiske”. 
   Det gør det også i Holms andre værker, således i den grønpatinerede bron-
zeskulptur Presto, hvor en skikkelse dukker frem af den nubrede form med 
en poserende attitude. En anden smuk figur er granitskulpturen Drapist. Her 
er mennesket reduceret til en fraværende krop, så hans klædning bliver en 
drapering,  der vikles om sig selv.    Værd at nævne er også en række charme- 
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rende, helt stiliserede dyrefigurer, som han har lavet, og mange abstrakte 
skulpturer med mere eller mindre organiske former, der ofte er inspireret af 
naturens former. De er fremstillet med stor teknisk dygtighed, erfaring og 
formsans, og som de dekorationer, de er ment som, vil de i høj grad tage sig 
ud i hjem og haver. 
   Et spørgsmål rejser sig dog i forbindelse med Holms menneskefigurer. Kan 
en kunst med nok æstetiserende abstrakte, men trods alt antropomorfe former 
undgå, at et eksistentielt indhold sniger sig ind bag om ryggen på kunstneren, 
selv om han kun er ude på at dyrke det æstetiske og skabe en smuk ydre form? 
Vi har i vor tid skabt en praksis helt modsat grækernes. De skabte i arkaisk og 
højklassisk tid et utroligt smukt menneske, fordi de satsede på dette menne-
skes indre værd i en udvikling mod demokrati, så det Skønne, det Gode og det 
Sande bragtes sammen.    Glæden, livslysten, men også tragedien var til stede,  



fordi det gang på gang ikke lykkedes. Det var på basis af tragedien, glæden 
gnistrede. Det samme var tilfældet i den vestlige kulturs store tid i gotik og 
renæssance.Spørgsmålet er, hvad der sker, hvis man vil fjerne tragedien, som 
Holm og vor tids kunstnere. Hvor glade og livsbekræftende kan man så skil-
dre mennesker? Får de så ikke som også Sommerpige noget selvaflukket over 
sig, der på den anden side gør dem til ægte udsagn om vor tid, så de i virke-
ligheden ikke bliver så fjernt fra Jan Esmanns mennesker, som man skulle 
tro? Og det poserende i Presto og det forsvundne indre med den fraværende 
krop i Drapist, er det ikke udtryk for en tilsvarende moderne tilstand, hvor 
mennesket er stærkt på vej til at blive til ingenting mentalt? Har noget ube-
vidst skabende i Holm selv ikke modvirket hans bevidste vilje til at gøre 
menneske og kunst til blot og bar æstetik? Og skal man ikke glæde sig over 
det? For er det i sidste instans ikke det, der gør, at hans menneskefigurer ikke 
bliver ligegyldige? 
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Flemming Holm er født på Fyn i 1948. 
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for såvel private som offentlige instanser, foruden salg til kunstfor-
eninger, pengeinstitutter m.v.  
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