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Den danske maler, Ulrik Møller (født 1962, Vester Aaby, Fyn) udstiller i den kommende tid en
række billeder af genkendelige motiver fra by og land. Hans malerier videreudvikler traditionen
med landskabsmotivet, men på trods af det præcist udførte, realistisk gengivne motiv, er Ulrik
Møllers billeder mere end det. I billederne er der en atmosfære af noget eksistentielt, en slags
sindbilleder, so m både har mindelser om den romantiske maler Casper David Friedrichs billeder (
1774 – 1840) fra 1800 tallet, over den danske maler L.A. Rings symbolistiske arbejder fra omkring
forrige århundredeskifte, og frem til en moderne realist som Allan Ottes stringent malede miljøer
og landskaber. Ligesom hos Allan Otte er Ulrik Møllers billeder karakteriseret ved fraværet af
mennesker. Men motiverne bærer for det meste spor af menneskelig aktivitet. Dette kan give rum
for fælles eksistentielle refleksioner, men også plads til vores private associationer, den
individuelle oplevelse.
Ulriks Møllers billeder er præget af hans specielle malemåde, hvor der oftest er anvendt ganske få
farver, der blandes i mange nuancer. Farverne er ligeledes påført tyndt med mange lette
overmalinger. Den laserende effekt afslører de mange diskret anvendte farvetoner. Dette bevirker
også, at billederne får et sfærisk, let diset udtryk.
Ulrik Møller er bosiddende i Berlin og er som billedkunstner autodidakt. Han er tidligere uddannet
kleinsmed og maskiningeniør. Han har arbejdet de sidste 20 år som billedkunstner og udstillet på
en række museer i ind- og udland. I 2008 modtog han Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat.
Senest har Ulrik Møller udstillet på Brandts i Odense.
Udstillingen med Søren Møller kan ses frem til 31. oktober på Heltborg Museum, Skårhøjvej 15,
7760 Hurup, Thy
Åbent: Tirsdag – søndag 13 – 16
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