
UDSTILLING
Af Flemming Sørensen
viborg@bergske.dk

VIBORG: Der er travlhed hos 
Galleri NB i denne uge. Lør-
dag eftermiddag er der ferni-
sering på årets sidste udstillin-
ger. I galleriets store rum er det 
den københavnske kunstner 
Henriette Hellstern, der ud-
stiller godt 30 særdeles farve-
strålende værker under fælles-

titlen »Vægtløs«.
Samtidig er der fernisering 

på den estiske kunstner Külli 
Suitsos udstilling »Helmet«, 
mens Kunstforeningen NB 
præsenterer årets indkøbte 
værker i galleriets underetage.

Henriette Hellstern er ud-
dannet på Det Fynske Kunst-
akademi. Hun arbejder med 
maleri, video, performance, 
installation m.m. og har ud-
stillet i bl.a. San Francisco og 
Berlin.

Hun er ikke bange for at ta-
ge kontroversielle emner som 
ligestilling, dominans og sek-
sualitet under kærlig behand-
ling. I den nye udstilling er det 
den menneskelige krop, der er 
i fokus. Og der er masser af ku-
lør på væggene.

Külli Suitso stammer fra 
Estland, men bor og arbejder 
i dag i Middelfart. 

Alle tre udstillinger kan ses 
frem til den 17. januar.

Henning Ringgaard Lauridsen 
er tidligere leder af Viborg Mu-
seum. Som pensionist er han 
en meget anvendt foredrags-
holder og fortæller. I aftes var 
han med til at fortælle røver-
historier i Viborg Fortælle-
kreds.  Foto: Morten Dueholm
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VIBORG: Godt en snes mennesker 
havde i aftes fundet vej til den gam-
le pudsestue på Viborg Kaserne, der 
i dag fungerer som køkken hos egns-
teatret Carte Blanche.

De fik sig nogle gode grin og noget 
at tænke over, da teatrets vennekreds 
sammen med Viborg Fortællekreds 
havde inviteret til snigpremiere på et 
kommende samarbejde.

Det ydmyge køkken med nogle 
umagelige bænke, som daterer sig til-
bage til dengang, soldaterne pudsede 
støvler og geværer i lokalet, er tænkt 
til at danne rammen om tilsvarende 
fortælleaftener fremover.

Fire garvede fortællere var mødt 
op i køkkenet i aftes – og de fortalte 

af hjertens lyst. Historierne kom vidt 
omkring, fra Italien og Spanien til 
Moster Annas køkken i Fjelstervang.

Anne M. Nielsen fortalte med ud-
gangspunkt i samlingen »Med kærlig 
hilsen fra Fjelstervang og omkring-
liggende grusgrave« om et jysk køk-
ken med masser af kærlighed, mens 
Johs. Thomsen fik forsamlingen til at 
grine højlydt med sin fortolkning af 
den spanske forfatter Luigi Malerba’s 
»En sardins autobiografi«.

Alting foregår håndholdt og uden 

manuskript. Også når Ruth Dein  
citerer nogle af Jeppe Aakjærs digte 
på ravjydsk.

Forbandelse
Den tidligere leder for Viborg Muse-
um Henning Ringgaard Lauridsen er 
en garvet fortæller. Han fortalte i af-
tes en historie om Peter Seebergs 60 
års fødselsdag, som godt kunne være 
endt dramatisk på grund af en gam-
mel sigøjnerforbandelse. Og så kom 
historikeren op i ham, da han under-

holdt med fortællingen om præsten 
Henrik Gerner, der i 1600-tallet blev 
udnævnt til biskop i Viborg.

Biskoppen havde overlevet tortur 
og fangenskab under krigen mod 
svenskerne, men han blev indhentet 
af skæbnen, da et kyllingeben satte 
sig på tværs i hans hals og ikke kunne 
komme hverken op eller ned.

Så han endte sine dage med at dø af 
sult. Han fik selv taget mål til sin lig-
kiste, og han kravlede selv op i den 
for at lægge sig til at dø. 

Fortællinger ved køkkenbordet
Viborg Fortællekreds og teatret Carte Blanche vil lave fælles fortælleaftener.

Årets sidste  
udstillinger
En københavnsk og en estisk kunstner  
lukker kunståret hos Galleri NB.

Henriette Hellstern har lavet en 
række farvestrålende ma-
lerier, som hun udstiller på 
Galleri NB under fællestitlen 
»Vægtløs«. Udstillingen åbner 
i morgen. Pressebillede

»
Til jul fik hun 
juleplatter, og 

til Mors Dag fik hun 
Mors Dag-platter. 
Sådan var det!

ANNE M. NIELSEN, fortæller 
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