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Caroline Thunbo Hansen

Kunsten trives på Nyborg Strand
Med den nye kunstpolitik beslutter Nyborg Strand at erhverve et større markant kunstværk årligt,
og forpligter sig på at inddrage kunstnerisk udsmykning i forbindelse med projektering og udførelse
af nybyggerier eller -anlæg i samarbejde mellem arkitekt og billedkunstner.
Udsmykninger og erhvervelser af ny kunst sker i dialog med Nyborg Strands identitet som historisk
mødested og moderne konferencecenter og omgivelserne; beliggenheden direkte ved Storebælt
med strand, den smukke skov og park. Visionen arbejder med at bringe disse omgivelser ind i
hotellet og med at skabe nye oplevelser under opholdet på Nyborg Strand.
Det afgørende kriterium for erhvervelserne er den kunstneriske kvalitet.
Inden for de sidste 10 år er der således blevet erhvervet en række markante værker både indendørs
og udendørs. Kunst der går i dialog med stedet og omgivelserne.
Nyborg Strand rummer kunstværker af en kaliber, der nærmest ville gøre det muligt at åbne et
moderne kunstmuseum.
Glæd dig til god kunst på Hele Danmarks mødested.

Tróndur Patursson
Den færøske kunstner Tróndur Patursson har, med inspiration fra sine
mange rejser på verdenshavene, skabt den monumentale glassøjle ved
hovedindgangen, samt en række mindre værker i Multifunktionshallen1.
Værkerne sender referencer til naturen og til områdets lange historie for
skibsfart gennem Storebælt, ud mod den store verden.

Henrik Have (1946-2014)
Flere steder på Nyborg Strand finder vi værker af Henrik Have, og det mest iøjnefaldende er hans
vandkunst i vandrehallen over for receptionen. Værket viser tekst på marmor, der spejler sig i et
bassin. Det kan være svært at gennemskue sammenhængen af ord, men ved hjælp af bassinet, kan
man læse sig frem til størstedelen;
DU KONGELYSETS NØLER
DU HAVSOMMERFUGL FORPUPPET I SUKNE BÅDE
DU STRANDKANT AF TANGFORLØST MYSTIK
DU BRÆNDENDE SLØR AF HIMMELSTYRTENDE HALER
DIT SALTE HJEMSTED I CIRKLENS KVADRAT
DINE TÅRER SADLET TIL KOMMAETS SOLRIDT
MUNDRUGERTANKER UNDER SORT MORGENDIS
DU SLOT AF PAPIR FORKLÆDT I VANDETS KULISSE
DU JERNBANE PÅ MÅNEFISKERENS KØLVAND
DU ER I VERDEN OG DET DU IKKE ER LIGGER BARE OG SOVER

Henrik Have er tidligere forfatter og billedkunstner. Han var fandenivoldsk både i ord og maleriske
handlinger. Hans malerier åbner sig ikke ved første øjekast, men kræver en nøjere beskuelse.
Kunstneren har også sat sit præg over i Skoven2, med sine litografier ”Gilgamesh”.
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Hovedindgangen.
Ny værelsesfløj fra 2010.
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Poul Anker Bech (1942-2009)
Denne danske billedkunstner, har i sit sidste leveår, malet
et triptykon3 til Nyborg Strands Vandrehal. Malerierne
opsummerer flere centrale symboler i hans kunst,
herunder årstidernes gang. De tre malerier Svævende
Sommer, Muldvarpejægerne og Vinterdag på Stranden er
alle fra 2009, specielt lavet til Nyborg Strand (alle billeder
er 120x220cm).
Alle malerierne er gådefulde. Den tilsyneladende naturalisme, modsvares af naturstridige
elementer og surreelle situationer. Malerierne tager afsæt i kunstnerens indre landskab og kan
tolkes som eksistentielle udtryk for hans tilværelsesforståelse.
Bevæger man sig ned mod Salon 32, hænger der endnu et værk, af samme kunstner. ”Efter
kampen” er malet i 1996, i forbindelse med Danmarks sejr i EM-finalen i 1992.

Holger Dall (1903-1986)
Holger Dall blev født i Sdr. Hygum i Sønderjylland. Han blev udlært som malersvend før han blev
optaget som elev på Kunsthåndværkerskolen i Hamburg i 1921. Senere kom han via den Tekniske
Skole i København ind på Kunstakademiet 1932-1935.
Holger Dall malede i starten af sin maleriske karriere, figurkompositioner og landskabsbilleder fra
Jylland. Han er repræsenteret flere steder på Nyborg Strand, med sine abstrakte portrætter især.

Holger Dalls malerier kan bl.a. ses i Salon 10, foran indgangen til Glassalen og i Sal F på første sal.
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Et tredelt billede: Et eksempel kunne være en altertavle med tre fløje der evt. kan klappes sammen.
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Bjørn Wiinblad (1918-2006)
Navnet minder dig måske om nogle af de keramiske platter, der hang i samtlige hjem i 60’erne og
70’erne. Eller måske nutidens vaser, stager og opsatser med kvindelige træk.
I vores vandrehal ved grupperum 12-16, finder man 5 billeder af Bjørn Wiinblad (2 af dem ses
nedenunder t.v.). Urtepotteskjuleren til højre, er et af de keramiske værker, han især er berømt for
i hele verden.

William Rosenberg (1920-2014)
William Rosenberg gengiver her sin oplevelse af en udstilling, som han besøgte i den gamle
kunstbygning på Filosofgangen i Odense. Maleriet skal forestille kunstnerens ensomhed. Maleren
der har sin udstilling klar og som venter på sit publikum.
I

vores

trappeopgang

til

første

etage

ved

hovedindgangen, ses dette store 220x250 billede.
”Udstilleren” fra 1994.
William Rosenberg blev uddannet skuespiller på Det
Kongelige Teater i 1946, og senere hen fortsatte han sit
arbejde på Odense Teater. Mange udstillinger i billedkunstens tegn er det også blevet til.
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Jørgen Glud (f. 1942)
Jørgen Glud er keramiker/billedhugger og han fylder godt i vores Fit&Relax område (og andre
steder). Vi har meget af Jørgen Gluds keramik og man ser tydeligt, at værket er hans.

Ud over de keramiske værker, har vi 3 billeder (akvarel),
som også er udarbejdet af Jørgen Glud. Han har også
forsøgt sig med billedkunsten, men vi kender ham mest
fra han stenkunst.
De 3 billeder af Jørgen Glud hænger alle i Bistroen og var
en gave af hotellets personalet i 1979.

Anne Sofie Meldgaard (f. 1974)
”Epos Triptykon” er til at få øje på i Salon 7 (de 3 nedenstående billeder på række). Anne Sofie er
født i Seoul (Korea), men opvokset i Randers (Danmark). Hun er uddannet på Det Kongelige Danske
Kunstakademi i 1994-2000.
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Malene Landgreen (f. 1962)
Malene Landgreen har i skabt en abstrakt motivverden
med enkle geometriske former i farverige variationer.
Hun har ladet sig inspirere af arkitekturen og udsigten
mod

Storebælt.

Udsmykningen

sender

således

referencer til der maritime og til sommerlige scenarier,
strand, sol, parasoller og badebolde. På væggenes
teglsten er der opsat striber af farvet spejl. De
genkalder solens eller månens stråler der rammer
havoverfladen. Billedet kan ses i Glassalen.

Erik A. Frandsen (f. 1957)
Erik A. Frandsen skabte i 2013 et meget fint pauserum ved den nye værelsesfløj Buen på Nyborg
Strand. Grundlaget for motiverne i Frandsens værker er ofte øjebliksbilleder af tilfældige situationer
eller stilleben4. Han søger at omsætte flygtige øjeblikke til solide materialer. Udsmykningen til
Nyborg Strand består af en lang frise i fiberbeton med indgraverede fotografiske motiver af bl.a.
morgenmaden i kunstnerens private hjem, samt to store monumentale blomsterkompositioner.

Alle 3 værker af Erik A. Frandsen kan ses i
Salon 33 (nær auditoriet).
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Opstillede genstande fx blomster i vase.
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Arne Christensen
Billedet er sammensat af 14.000 frimærker og lavet af Arne
Christensen i 1971, som brugte 3 måneder på at skabe dette
billede. Fra 1962 blev en del frimærker trykt på specielt
klorpapir, disse frimærker ændre karakter ved belysning med
ultraviolet lys, dette medfører at billedets karakteristiske skær
ændres ved UV belysning. Disse firmærker er brugt i
slotsvinduerne og træerne. Billedet kan ses på 1 sal i
trappeopgangen til værelserne i Syd fløjen.

Jesper Christiansen (f.1955)
Maleriet ”Pergolamaleri” fra 1999 viser Jesper Christiansen utraditionelle måde, at arbejde med rum
& billede flade. Alt svæver mellem tanke og virkelighed, mellem det moderne (det abstrakte) og det
traditionelle

(det

perspektive,

figurative).
Billedet kan opleves både fladt og
rummeligt på en gang. Selve motivet
med planterne – let stiliserede og
alligevel en metafor for vækst passer fint
til placeringen her på Nyborg Strand.

Værket er 170x170 cm i akryl og gesso5.
Placeret i Vandrehallen ved Fit&Relax.
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Grunder af gips og animalsk lim.
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Viera Collaro (f.1946)
Lyskunstneren Viera Collaro har med inspiration fra bilernes lys over Storebæltsbroen ved aftenstid,
skabt en fin udsmykning af indgangspartiet ved værelsesfløjen. De oplyste felter af spektralfarver
sender reflekser ud på de omgivende glaspartier, så den besøgende næsten får fornemmelsen af,
at træde ind i værket.

Jørgen Haugen Sørensen (f.1934)
Jørgen Haugen Sørensen er en af Danmarks betydningsfulde billedhuggere. Han har lavet alt fra
smukke og sjove skulpturere, til uhyggelige og bizarre skulpturere.
Her på Nyborg Strand står to skulpturer. Den første her, er en meget afbalanceret sten-skulptur fra
1980’erne. Den ses i Vandrehallen ved Salon 32, ”Sten på Sten” (venstre + midt).

Den anden skulptur fra 1977 ”For glat til korset” kan ses ved vores Fit&Relax område (højre).
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”Hommage á Max Ernst” af Robert Jacobsen (1912-1993)
Robert Julius Tommy Jacobsen var en dansk kunstner, som var
autodidakt og abstrakt som skulptør og grafiker.
Foran receptionen finder man skulpturen af Robert Jacobsen
(1980), som er uddeponeret fra Ny Carlsberg fonden.
De to skulpturer af Jørgen Haugen Sørensen er også en
uddeponering af Ny Carlsberg fonden.

”Svømmende isbjørn” Christian Rosing (f. 1944)
Christian Rosing er født i Nuuk, og i Grønland er
isbjørnen et symbol på kraft og styrke.
Granitskulpturen er valgt af Christian Rosing selv,
og blev udarbejdet i Nyborg, sommeren 1991.
”Den svømmende isbjørn” kan ses ude foran
selskabslokalet Panorama.
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René Schmidt (f. 1968)
Rene Schmidt har med afsæt i områdets forskellige græsarter skabt 8
store søjler der, som visuelle markører, inddeler parkeringspladsen.
Søjlerne der er støbt i beton ændrer farve i regn og opleves også
forskelligt året rundt, alt afhængig af højden på den omgivende
vegetation.

Petri Gissel (1895-1975)
”Abrahams Prøve” fra 1961 kan ses i vores syd fløj i
trappeopgangen ved 3 etage. Det er en gave fra Anna Munck, som
oprindeligt tilhørte hende og Hans Munck.

Peter Hentze (1943-2017)
Man kunne tro at maleren og billedhuggeren til sine store billeder, har ladet
sig inspirere af hotellets placering ved skov og vand. Gennem de udskårne,
stiliserede blade i panelerne ser man måske den blå himmel og vandet. Men
så enkelt er det vist ikke! Fuglene findes ikke i nærtliggende natur, og der
er flere forskellige slags, end man ville kunne møde uden om hotellet. Peter
Hentze siger selv, at han ser arternes udvikling i fuglene, ser de fysiske
lighedspunkter mellem fugle og mennesker i deres munde, øre og øjne, og
således tænkt, er den blå hall pludselig en voliére – ikke blot for farverige
fugle. Fugleburet (1987) kan ses i den blå hal, ved indgangen til Tårnsalen.
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Helle Baslund (f.1952)
”Krat” er et billedvævningsværk fra 1986 og kan
ses i Salon 2.
Helle Baslund forstår at udnytte billedvævningens
mange muligheder og at opnå en smuk balance
mellem materialet og det billedmæssige indhold,
uden dog med fine former og farver at fortælle en
egentlig historie.

August Andreas Jerndorff (1846-1906)
”Anne Gericke” 1884 er et meget smukt portrætmaleri udført af A. A.
Jerndorff. Malerier kan ses i vores loungeområde over for Salon 8.

Vibeke Lindhardt (f. 1960).
Vibeke

Lindhardt

er

uddannet

vævelærer

og

tekstilkunstner, og har siden 1984 haft sit eget værksted i
Charlottenlund. Tekstilcollagen er fra 1995 og befinder sig
på direktørens kontor og kan ses ude fra vandrehallen ved
lejlighed.
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Martin Bigum (f.1966)
Martin Bigum er en autodidakt multikunstner og er mest kendt for sit virke
som billedkunstner. Bigum blev i midten af halvfemserne kendt for figuren
ART, en kutteklædt skikkelse, der optrådte i mange af hans malerier i perioden
fra 1992-99.
Vi har en del værker, fra serien ”The Ocean” som hænger nede
omkring vores Fit&Relax område. Alle værkerne kan ses ude fra
vandrehallen af, og er alle nogle meget farverige værker, der fanger
blikket lige med det samme.

Ulrik Møller (f. 1962)
Ulrik Møller bor og arbejder i Berlin, Tyskland. Mange af værkernes motiver er enkle, umiddelbart
uden dramatik, og udmærker sig ved at have fokus på de stille, mennesketomme og ydmyge
motiver. Alligevel sitrer Ulrik Møllers værker af stemning og nærvær når han – de slørede konturer
til trods – skildrer verden minutiøs6.

Ulrik Møller har udstillet på mange danske
kunstmuseer og er aktiv på den berlinske kunstscene.

Her på Nyborg Strand har vi 2 store værker i
150cmx190cm. Begge værker ses i Salon 8.

6

Ordforklaring: Grundig, nøjagtig, detaljeret, omhyggelig.
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Værker af Janne Klerk (f. 1953)
Janne Klerk er selvlært fotograf. Samtidig har hun med vægt på skildring af farver, lys og vejrlig
arbejdet med landskabs- og arkitekturfotografi til udstilling og publikation. Hun har illustreret en
lang række bøger, deltaget i fotoprojektet ”Danmark under forvandling” (2008-09), og siden 2008
været medlem af kunstnersammenslutningen Corner.

”Fynshoved” (til venstre) & ”Kerteminde Fjord” Sal C.
”Sprogø” & ”Risingehoved” Sal A.

Fleres af hendes fotografier finder sted i vores parterre;
”Marhøj & Horne Kirke” Salon 26+27. ”Kerteminde Fjord” Salon 28+29.

Bodil Marie Kaalund-Jørgensen (1930-2016).
Var en dansk maler, grafiker, tekstilkunstner og forfatter. Hun var elev på Kunstakademiet i
København i årene 1950-1954 og det ses tydeligt at biblens fortællinger, har været hendes
foretrukne motiver.
Ved trappeopgangen til Tusindfryd, ses billeder lavet af Bodil Kaalund-Jørgensen:
”Ved Korsets Fod”
”Jonas Ofres”
”Jonas i Hvalens Bug”
”Guds Børn, Johs.´1𝑠𝑡 Brev 3, 1-2”
Alle fra årene 1989-1990.
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Maja Lisa Engelhardt (f.1956)
Maja Lisa Engelhardt er dansk maler og grafiker. Hun har solgt værker til Statens
Museum for Kunst og Ball State Museum, USA. Herudover har hun udført
udsmykningsarbejder til en række kirker i Danmark.
Værket hedder ”Folder” fra 2007 & kan ses i vandrehallen ved vores Fit&Relax
område.

Bertine Knudsen (f.1951)
Fra venstre: Membran, Waiting for the sun, Door (1984) Salon 4.
Bertine Knudsen har opnået en spændende kontrast mellem de farverige abstrakte linjer og
grunden, som slet ikke er traditionel, men er en flade af forskelligt struktureret papir fra en
tapetprøve-bog, som er syet sammen med zig-zag sting på symaskine. Bertine Knudsen fortæller
selv, at hun blev inspireret til disse billeder af den amerikanske gruppe ”Doors” og deres musik.

Mie Olise Kjærgaard (f. 1974)
Den danske kunstner Mie Olise Kjærgaard bor i København og New
York. Mie Olise er uddannet fra kunst- og arkitektskoler i Århus, London
og New York, og har både en MA i billedkunst og i arkitektur.
Vi har 2 store, flotte værker hængene over for Sal G ianledningen af
lanceringen af vores nye køkken i 2020.
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August Valdemar Tørsleff (1884-1968).
August Tørsleff blev født i Flensborg, men fik sin uddannelse i
København; dels som elev af H. Grønvold på Teknisk Skole og
dels på Det kongelige Akademi. August Tørsleff malede
landskaber, men han er især kendt for sine portrætter.
Desuden den store figurkomposition ”Statsrådet under
Grundlovsvedtagelsen den 5. juni 1953”. Inspirationen kom
ikke blot fra malernes egen tid, men også fra 1700-tallets
europæiske portrætmalere.
Portræt af Fabrikant Julius Hansen (malet i 1948).
Julius Hansen var med til at genopbygge Nyborg Strand efter 2. verdenskrig. I Salon 9 hænger
portrættet.

Povl Søndergaard (1905-1986)
Inde fra vores Fit&Relax område, kan man få øje på denne smukke
bronzefigur, ”Pige der sætter sit hår”. Figuren er fra 1931 og lavet af
Povl Søndergaard; Han er en dansk billedhugger, uddannet
stenhugger og var senere på Kunstakademiet i 1927-1933.
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Aase Krenk (f. 1943)
Aase Krenk er oprindelig uddannet som laborant, men er senere blevet en autodidakt keramiker.
Disse 2 relieffer (ved trappeopgangen i tusindfryd) – med deres association til sten, luft og vand –
og dermed hotellets beliggenhed ved Storebælt, er udført i ”RAKU”. RAKU er en speciel
brændingsteknik kendt fra det 16. århundredes Japan og Kina. Den går i grove træk ud på, at det
forbrændte og glaserede emne sættes ind i en
rødglødende ovn (750-8500 C), indtil glasuren er
smeltet og flydt ud som ønsket, hvorefter emnet
tages ud igen og afkøles. Ordet ”RAKU” betyder:
Nydelse, lethed, behag, ro og lykke.

Ejnar Gjessing (1876-1933)
Kunstmaler og lektor ved Aalborg katedralskole fra 1919-1933.
Malerierne repræsenterer Gjessings umiddelbare kærlighed til
naturen, men signalerer samtidig en vis dyster stemning.
Billedet kan ses på 1 sal. I Mellemfløjen.

Jens Uffe Rasmussen (f.1948)
Du vil finde rigtig mange værker af JUR på Nyborg Strand og 3 forskellige bøger i receptionen. JUR
arbejder med forskellige metoder og materialer som maleri, glascollage, litografi, farvesætning og
udsmykning.
← Jens Uffe Rasmussen har lavet nogle fine malerier af Sprogø. 5
værker hænger så fint i vores sal Panorama, hvor der også er en skøn
udsigt over Storebælt og Sprogø.
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”Strandsten” fra 1987 →
Maleriet er udført på en træplade og integreret
i rummet, ved hjælp af en kraftig grå bjælke
over og under billedet.
Billedet hænger i vores Vandrehal mellem Sal
D & vores Auditorie.

← ”Vinger” på Auditoriet, opført i 1998.
Ser man på vores auditorie udefra (og en anelse
indefra), kan man se hvide skitser, lavet nær en
mågekoloni, ved de fynske strande. Skitserne af
mågerne er bearbejdet i atelieret (ved JUR’s hånd),
til enkle vinge figurer som så er tegnet ind i
murværkets mønster. Figurerne er muret i teglsten, som er glaseret i fem forskellige hvide nuancer.
Arbejdet med de glaserede sten, fra prøvebrænding af forskellige farver til den endelige produktion
af de 9000 sten, er udført på Tommerup Keramik.

Søren Elgaard (f. 1951)
Søren Elgaard er en autodidakt kunstner og blev uddannet
Exam. art. i kunsthistorie ved Aarhus Universitet i 1973.
Dette motiv fra Tate Modern i London hænger på
direktørens kontor og kan ses ude fra lokalet ved lejlighed.
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