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SOLOUDSTILLING  30. MARTS – 28. APRIL 2012 

 

Velkommen til Kresten Havgaards soloudstilling, der præsenterer en serie nye malerier udført gennem  

det seneste år.  

 

Kresten Havgaards maleri har sine rødder i den abstrakte kunst, nærmere bestemt i et maleri, der har 

mediets materie som sit fundament: malingen. Det er de mange lag af oliemaling blikket naturligt hæfter 

sig ved. Det maleriske rum er gennemtrængt af kunstnerens fascination af malingens væsen, hvor både 

overflade og dybde domineres af materialets stof og tekstur – farve, figur og grund. 

I centrum af malerierne ses ofte monumentale gestalter, geometriske former som firkanter, cirkler, 

kegler. Men frem for at skabe dybde, understreger de definerede felter billedets lukkede rum. Resultatet 

peger på det som ligger kunstnerens hjerte nærmest: stoffet, og det deraf følgende nærvær af 

sanselighed, stoflighed og struktur. Der er ikke tale om et monokromt maleri. Bag overfladen titter øvrige 

lag, og de kommer til syne som stærkt røde, blå, gule eller grønne områder. Og formen er til tider 

defineret af en klar, lysende signalfarve. Andre gange er den bare sort. Men man fornemmer at der i 

farvepigmenterne ligger et lys. Det findes i farven, i selve malingens stof som en usynlig aktør, der skaber 

rum, et nærvær på fladen.  

Der er spor af Havgaards arbejdsproces overalt. Han benytter sig af to overordnede og ofte 

modsatrettede greb: dels påfører han malingen med en bred spartel, dels bruger han penslen som 

modsætning. Her kan processen aflæses i tid. Både den langsomme og den umiddelbare. Billederne 

bliver til over en længere periode og efterlader ikke en oplevelse af spontanitet eller tilfældighed. Fokus 

er på malingens væsen som Havgaard i bogstaveligste forstand graver frem. De pastose lag, der 

gennemskæres på overfladen skaber en rå tekstur, ekspressivitet, og en stoflig tyngde som er malingens. 

Og som bliver en del af billedets egentlige organisme.  

 

Der er fernisering på udstillingen fredag d. 30. marts kl. 16-18, hvor Kresten Havgaard er til stede. 

 

Galleriet åbningstider: tirsdag – fredag 11.30-17 og lørdag 11 – 16.  

Sidste udstillingsdag er 28. april 2012 

 

For yderligere information kontakt galleriet, + www.gmw.dk  +  www.krestenhavgaard.com 

 

 

Vedh.: 
- Billede:  
  U.t.(Lørdag) – 45x54 cm 
  U.t.(Butterside down VII) – 67x72cm 
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