
Viborg Kunstforening 

 

Pressemeddelelse 

 

Det er med stor glæde, at Viborg Kunstforening kan byde velkommen til årets 

første separatudstilling med billedkunstneren 

 

Henrik Martensen 

 

 

Fernisering fredag 20. januar 2023 kl. 16 i Pakhuset, Viborg 

Kunstneren vil være til stede under ferniseringen 

Åbningstider: 



Fredag 13-17, lørdag og søndag 11-15 i perioden 20. januar – 5. februar 

2023.  

Der er gratis entré 

 

 

Henrik Martensen, født 1956 i Odense, autodidakt. 

Han skriver om sig selv: 

”Jeg har været fascineret af naturen hele mit liv. 

Jeg oplever naturen som et sted fyldt med magi og spiritualitet og det er der 
jeg henter det meste af min inspiration til mine billeder. 

Når jeg laver mine billeder, er det på en måde også en længsel efter at være 
på det sted som jeg maler. 



En flugt fra civilisationen, de daglige pligter og alt det man er tvunget til, som 
menneske i en moderne materialistisk verden. Jeg søger tilbage til rødderne i 
mine billeder. 

Det er måske også derfor mine største helte er malere fra en svunden tid... 

Der er meget få mennesker i mine billeder, og dem som er der, befinder sig 
som regel alene i en affolket verden. 

Jeg ved ikke om det er bevidst, men jeg tror, jeg måske også får afspejlet 
nogle af mine egne eksistentielle kampe i mine billeder. 

Følelsen af at man dybest set er alene og kampen for at prøve at forstå 
hvorfor vi er her, og hvad meningen med livet er. 

Når jeg maler arbejder jeg ud fra drømme jeg har haft, min fantasi og fotos. 

Et tema i nogle af mine værker lige nu handler om min bekymring over 
hvordan vi mennesker behandler vores jord. Her tænker jeg på den stigende 
forurening, foruroligende klimaforandringer, og de negative konsekvenser af 
det. 

I nogle af mine billeder, forestiller jeg mig verden i en nær fremtid efter 
civilisationens fald, hvor naturen suverænt har overtaget styringen og 
mennesket er en uddøende race som kæmper for sin overlevelse.” 

 

 

Med venlig hilsen 

Hans Henrik Jacobsen, formand 

22306049, hhjac@msn.com 

 

Viborg Kunstforening er støttet af Sydbank Viborg, Bach Gruppen og Viborg 

Kommune 
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