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Ved søen, 1:1 skitse, forreste glasvæg, former rettes til. Fabrikken for Kunst & Design, København, maj 2016. Foto: Karen Sofie Tøjner



DRØM OG VIRKELIGHED

Det er mig en glæde at opridse, hvad der er sket de seneste år 
og hvad jeg arbejder med nu.

Årene 2014-2017 rummer både fordybelsen i atelieret og felt-
arbejdet ude, en forskning i Paris omkring forfatteren Albert 
Camus samt et intenst fabriksforløb i Nordjylland.

Denne koncentrerede arbejdsperiode udmunder i tre af hinan-
den uafhængige produktioner: 
Ved Søen, et 32 meter dobbelt glasmaleri udført til Schmidt 
Hammer Lassen’s nye rådhus og administrationscenter, Skan-
derborg Fælled, museumsudstillingen Camus’ ansigt på Ka-
strupgårdsamlingen, og senest, et dobbeltmaleri, Drømmens 
Stof, udført i 2017 til Narayana Press.

Ved søen
Glasmaleriets udfordring handler om farven, forenklingen, 
det store format, dekonstruktionen og teknikken: blandt an-
det at udvikle en maleteknik, hvor malingen – industrifarver 
-  kan males med hånden, hærdes på glasset og farven fremstå 
lysende og transparent, når lyset  brydes i glasset. At forholde 
sig til den klassiske glaskunst, og her inspireret af kirkerudens 
æstetik. At slippe enhver form for ekspressivt maleri.
 
(…)Det, som betager mig ved kirkeruden, er selvfølgelig lyset 
i farven, men også gentagelsen af en enkel form, der alligevel 
er lidt forskellig fra den anden. Det grafiske, det kantede, mo-
saikken. Farven, der står alene. Som rent farvet glas. Uden for 
meget tilføjelse af maleri på det farvede glas.

(…)Formatet var så overvældende, så det var ikke udelukkende 
et spørgsmål om at få kompositionen på plads, men grund-
læggende om at vise sit udtryk så stort frem.

(…)De sidste glasprøver fungerer, rummer det lys i farven jeg 
ønsker.

(…) Jeg kaster hele min krop, og dog kontrolleret, ind i ma-
leriet, det er som en kærlighedsakt, en styrkeprøve. Der er in-
gen tanker, når der males på glasset: Glas og pensel og krop 
bliver ét i en lang ubrudt bevægelse hvor bare det at trække 
vejret forskyder penslens bevægelse og retning på glasset med 
en krusning i strukturen.

https://politiken.dk/debat/art5763335/Jeg-kaster-hele-min-
krop-ind-i-maleriet

Camus’ ansigt 
Udstillingen Camus ansigt blev vist på Kastrupgårdsam-
lingen fra den 12. oktober 2016 til den 19. februar 2017. 
Den bestod af 9 store malerier og 50 arbejder på papir.
I forbindelse med udstillingen udgav Kastrupgårdsam-
lingen et rigt katalog med afbildning af alle værker fra 
udstillingen og tekster af: Museumsleder Mette Sand-
hoff Mansa, og formand for Camus-selskabet i Frankrig 
Agnès Spiquel samt et interview, Camus’ sidste ven, 
foretaget maj 2014 af undertegnede med den franske 
forfatter til den autoritative Camus-biografi Roger 
Grenier. 
http://www.narayana.dk/vinduer/tryksager-stor.
php?imgname=camus-ansigt.png

Drøm og virkelighed
I en årrække har jeg udforsket portrættet motivisk, og 
nu vender jeg atter blikket mod landskabet.

Fordybelsen i atelieret sidste år under arbejdet med 
dobbeltmaleriet Drømmens stof til Narayana Press, 
som blev indviet den 27. oktober 2017, affødte nye 
idéer omkring det maleri, der grundlæggende tager 
udgangspunkt i landskabet som betydningsområde - 
forstået i videste forstand.

Jeg arbejder nu med nye malerier hen imod en udstil-
ling med arbejdstitlen Drøm og virkelighed - en afsøg-
ning af dette forhold, der både er indlejret og udgår fra 
den abstrakte flade.

Siden de helt tidlige udstillinger Skjulte Ting og Figures 
og ikke mindst den senere Landskabets Rum handler det 
om maleriets tilblivelse på selve billedfladen: 

(…) Der er en spænding mellem det billede der vises og 
det billede der skjules. Billederne er således et udtryk  
for en idé om, at der under overfladen er et potentielt 
andet billede, som kunstneren søger at få frem. 
Uddrag fra forord til Landskabets Rum af tidl. museumsleder for 
Kastrupgårdsamlingen Inge Dybbro.
 
Naturen er et grænseområde mellem drøm og virke-
lighed, en membran – et slør – der dækker og skjuler 
en gestalt, der bryder frem som krop, svævende som et 
stilleben. 
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Ved søen, Skanderborg Fælled, 2016

Ved søen, Skanderborg Fælled, 2016. Foto: Martin Schubert

Katalog om tilblivelsen af glasmaleriet forefindes:
Ved søen ,Vibeke Tøjner og Skanderborg Fælled
2016, ISBN  978-87-989778-5-8

Ved søen er et maleri på glas. 5 farvenuancer i blåt 

samt en grøn, en gul og hvid er håndmalet i 154 for-

skellige former. Disse er fordelt på 60 glas der dan-

ner to glasvægge, hver på 2,8 x 32 meter, som står 

parallelt med en afstand på 115 cm.

Foto: Martin Schubert

(…)Tæt på og langt fra. Hvor er naturen forståelig? 
En organisk form tæt på kan være mere abstrakt end 

et panoramalandskab, vi mener at kunne aflæse. Jeg 
tror, at en grundlæggende organisk geometri holder 

sammen på vores forhold til virkeligheden.

Kroniken, Politiken, 27. december 2016

Camus’ ansigt, Kastrupgårdsamlingen 2016-17.

Arbejdsnotater om de fem ansigter, set fra venstre mod højre:

(Romertallet i maleriets titel svarer til kronologien for udførelsen af 

malerierne over en periode på to år.)

Camus’ ansigt V: Blåt lys /erindringen fra Middelhavet/ skygger
   fra platantræet  
Camus’ansigt II : Idéernes Camus / mennesket Camus
Camus’ansigt III :  Meursault, Camus’ alter ego fra romanen 
  L’Etranger
Camus’ ansigt IV: De sidste år i Paris/ udstødelsen – efter at have 
  modtaget Nobel- prisen
Camus’ ansigt I:    
Foto: Anders Sune Berg

Drømmens stof, Narayana Press 2017

(..)Maleriets baggrund var ét første maleri(..). Over denne baggrund 

sænker sig eller opstiger et slør, der tager form og bliver som et 

slags billede oven på et andet billede – som drøm og virkelighed 

flettes sammen – i en overflod af linjer (..) 
Uddrag fra talen til Narayana Press under indvielsen den 27. Okto-

ber 2017.

http://www.narayana.dk/vinduer/nyheder_vibeke_tojner.php

Foto: Narayana Press.

Gardin i Miami, 2010. Foto: Vibeke Tøjner

Del af fotoserien: Mellemlanding i Miami, om mærkelige timer out of 

nowhere, havnet et uventet sted p.g.a. storm på vej til min udstilling i 

Denver, 2010.

Blåt lys /erindringen fra Middelhavet/ skygger fra 

platantræet  

Idéernes Camus / mennesket Camus

Meursault, Camus’ alter ego fra romanen 

L’Etranger

De sidste år i Paris/ udstødelsen – efter at have 

modtaget Nobel-prisen

Algeriet. Barndommen og det algierske landskab  
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