
Når Tegners Museum 
den 15. april åbner den 
tunge museumsdør efter 
vinteren, bliver det med 
en koncentreret, sanse-
lig særudstilling af den 
lokale Tisvildebaserede 
kunstfotograf Ole Jauchs 
fotografi er. 

FOTOS: - Ole Jauch arbejder 
med gamle fototeknikker og 
benytter sig af  kameraer med 
lang lukketid og hvor spor, der 
ikke nødvendigvis er genken-
delige, dukker op i processen. 
Samtidig arbejder han også 
med vinkler som man normalt 
ikke ville bruge i datiden. På 
den måde ser han nutiden 

gennem gamle objektiver og 
resultatet bliver meget smukt 
møde mellem fortid og nutid, 
forklarer Luise Gomard, der er 
museumsdirektør for Rudolph 
Tegners Museum & Statuepark.

- Som kunstner arbejder jeg 
med og er fascineret af  det tid-
løse og i at skabe tidløshed i det 
tidløse. Kunst er som udgangs-
punkt tidløst selvom det skabes 
i en samtid og ofte kan henføres 
til en tid eller periode. Målet er 
at skabe tidløshed i tidløs kunst 
– kunst der lever tidløst og for 
evigt. Netop skabelsen ople-
ves af  mange kunstnere som 
værende en tidløs boble eller 
tilstand af  tidløshed, siger han.

På samme måde har Ole 
Jauch i et hjørne af  udstil-
lingen et “arbejdsbord” på 
en væg, som vil udvikle sig i 

udstillingsperioden. Den åbne 
process skal danne rammen for 
næste udstilling, næste møde: 
part III. Hvor dette skal være 
er endnu ikke planlagt.

Udtrykket i Ole Jauchs vær-
ker viser igen nye måder at se 
og arbejde med den arv som 
Tegner har efterladt i form 
af  sit sted og sine værker. Ole 
Jauch føler sig som menneske 
og kunstner genkendt i dele af  
Tegners virke og udstillingen 
er i den grad et resultat af  dette.

- Livet er ikke nødvendigvist 
perfekt, men består ofte af  en 
lang række særegne skæve 
fi nesser, som tilsammen kan 
give et perfekt udtryk. Jeg 
søger at skildrer det perfekte 
i det uperfekte.

- I Rudolph Tegners samtid 
blev hans udtryk betragtet som 
både voldsomt, højtravende, ten-
derende til unaturligt, underligt 
og helt sikkert kuriøst. Både i 
Tegner og i kredsene omkring 
ham udspillede sig mange dra-
maer, der i vores tid kan ses 
som melodramatiske og derfor 

responderer dette også naturligt 
med mit dogme omkring temaet 
”Meetings”. Tegner var en kom-
pleks person, både som menne-
ske og kunstner og indeholdt 
store kontraster og kampe, men 
oplevede alligevel gennem sit liv 
mange rejser og ikke mindst gen-
nem hans hustru Elna mange 
forskelligartede, spændende og 
udviklende møder.

- I respekt for Tegners samtid, 
hans virke og kunst, arbejder 
jeg med og tager mine kunst-
fotografi er med ældre analogt 
fotografisk udstyr. Ligeså 
anvender jeg en ældre teknik 
som udgangspunkt for det 
færdige udtryk, lyder det fra 
fotograf  Ole Jauch.

Udstillingen vises til og med 
d. 9. juni. Museets åbningstider 
i udstillingsperioden er tirsdag 
– søndag kl. 12-17.

Senere på sæsonen fra d. 22. 
juni viser Tegners Museum 
Nordkystens Kunsttriennale 
ARV med kunstnerne Alexan-
der Tovborg, Sophia Kalkau og 
Third Ear.
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Fotoudstilling af Ole Jauch  på Tegners  

Ole Jauchs fotografi er.

Ane vandt en rejse 
til Berlin for to
Vi udskrev forleden sammen med Kulturhuset 
Bølgen i Ålsgårde en konkurrence med en rejse for 
to med hotel og det hele til Europas hovedstad, 
Berlin. Turen afvikles med andre gæster i dagene 
fra den 2. juni til 6. juni. Og det var der nærmest 
usandsynligt mange, der havde lyst til at vinde i 
konkurrencen. Mailboksen på avisen stod nærmest 
aldrig stille - og det er jo herligt.

VI SPURGTE: Hvad hedder den populære slags pølse, som for-
handles i boder i Berlins gader?

Svaret skulle naturligvis være: Currywurst.
Og blandt de mange deltagere i konkurrencen var:
Ane Margrethe Petersen, Odinsvej 38.D. i Helsingør.

Hun svarede korrekt og vi ønsker til lykke til Ane, der hører 
nærmere om det praktiske fra Kulturhuset Bølgen.


