
Pressemeddelelse 

 

Mogens Balle udstiller i Galleri Nørballe: 

Inspirationer fra det hvide papir 

 

Den 21. marts 2020 er der fernisering på en udstilling med papirarbejder af COBRA-
kunstneren Mogens Balle. Under titlen ”Inspirationer fra det hvide papir” viser Galleri 
Nørballe i Middelfart nogle af Mogens Balles sidste gouacher. Det er arbejder fra 
perioden 1980 – 1988, hvor Mogens Balle dør. Fældes for disse værker er, at langt de 
fleste ikke tidligere er vist offentligt. 

Fælles for arbejderne er den glæde ved farver, som gennemsyrede Mogens Balles 
tilgang til kunsten. Han udtrykte sig i et fabulerende, abstrakt sprog og fastholdt 
gennem alle årene COBRA-kunstnernes figurverden.  

Sine malerier gav han ofte titler, mens gouacherne sjældent fik. Men inspirationerne 
var de samme – oplevelser i naturen, på rejser, i familien eller tanker, som blev 
omsat i et abstrakt formsprog.  

Mogens Balle var et meget sansende menneske. Det var som regel farverne, der 
fangede hans opmærksomhed og var igangsætter for hans malerier. Det kunne være 
små intense farveoplevelser, som han foldede ud på lærreder eller det hvide papir. 
Han ønskede ikke at videregive naturtro oplevelser, men ville videregive sine sansede 
oplevelser og dermed skabe en større intensitet og dybde i de oplevelser, som 
beskuerne fik mulighed for at opleve. 

Det er kort sagt tale om udtryk, som åbner for videre oplevelser og tanker hos 
beskuerne. 

Det at arbejde på det hvide papir oplevede Mogens Balle som en anden udfordring 
end at arbejde på de større lærreder. Han havde en ofte mere fri og meget hurtig 
tilgang til papirarbejderne. Her kunne han med korte mellemrum skifte mellem 
farverne og arbejdede ikke så pastost – men kunne spontant og hurtigt give sine 
tanker og følelser form og farve. I de ofte heftige penselstrøg kan man som beskuer 
komme tæt på hans arbejdsproces og også mærke det temperament, som ligger bag 
penselføringerne. 

Med den fortættede udstilling i Galleri Nørballe venter der gæsterne en intens 
oplevelse. 

Udstillingen kan ses frem til den 23. maj. 

	

Fakta: 
Fernisering lørdag den 21. marts 2020 fra kl 11:00 til 15:00 
Udstillings periode: 21.03.2020 til 23.05.2020 
Galleri Nørballe – Algade 49 – 5500 Middelfart  
Kim Nørballe kan gerne kontaktes på telefon 22202591 eller mail 
ynfo@gallerinoerballe.dk		


