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Vi fratog døden
hans sejrsfinale.

Sekundet blev evigt,
da vi lod det male.

Der er folk der vil herske 
brutalt og befale.
Lad dem passe sig selv og sige:
Jeg vil male

Hvis dit liv kør i ring
som en uløst kabale,
skal du råbe: nej, stop, sæt mig fri
jeg vil male

Til ham der er grim
af misundelig tale,
skal du si’e: man bliver sørme så køn

af at male

Det er ikke så lidt,
det’ en saltomortale,

bevidstheden gør, når den si’r:
jeg vil male.

Den ærlige kunstner
er vis på skandale.

Helst havde de bange forbudt
ham at male.

Det er nemlig så,
at det ukendtes tale

forplanter sig gennem den hånd,
der tør male.

Den gnist af ånd,
der ulmer i dvale,

bli’r flammende ild, når du si’r:
jeg vil male

“Jeg vil male”
Digt af Ole Hyltoft 
forfatter, skribent og kritiker 
– til Finn Ulf Grabowski
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Om Finn Ulf Grabowski’s kunst
Af: Erik Meistrup – kunstkritiker og forfatter

Om Finn Ulf Grabowski’s  
“Sur-Realistisk-Realisme” 
Af: Erik Meistrup – kunstkritiker og forfatter 

Et godt eksempel på hans ”Sur-Realistisk-Realisme” er The watch-tower.

Grabowski’s forståelse af det surreelle er en oplevelse af, at den virkelige verden inde-
holder sammenstød af en karakter, der kun kan forstås som sur-realistiske, altså at de 
ikke bryder realismen, men så at sige fordobler eller tredobler den. 

Den klassiske surrealisme ville skabe en projektion af indre billeder ud på lærredet. 
Billeder der skulle tolke den klassiske forståelse af freuds lære om det ubevidstes  
indflydelse på følelser og forståelse af virkeligheden. 
Grabowski befinder sig i en anden tid, hvor det ubevidste er svundet ind til fordel for 
en bevidst manipulation med virkeligheden for at skabe en anden virkelighed. Selvom 
dette er traditionelt analogt maleri, så er tankegangen bagved en digital forståelse af 
forholdet mellem realismen og den virtuelle verdens uendelige muligheder for at skabe 
nye verdener.

“The watch-tower” 

Maleri nr. 2 – acryl på lærred 70x70 cm
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Om “Portræt-Konfrontation”
Af: Erik Meistrup – kunstkritiker og forfatter 

Et godt eksempel på hans “Portræt-Konfrontation” er “King Oscar”.

Grabowski maler sine portrætter af virkelige personer på en måde, der placerer ham 
blandt de rigtige portrætmalere, men samtidig arbejder han postmodernistisk med 
genren ved enten at placere personen i et andet rum end studiets (ateliets), eller 
han tilføjer elementer, der skal tolke personens profession eller personlighed, så 
selvom man ikke selv kender personen, så får man en oplevelse, der giver personen 
den samme status af ikon som man finder i Grabowski’s Sur-Realistiske-Realisme. 
Grabowski’s portrætter giver os personen eller personerne på en meget direkte måde, 
der inddrager beskuerne i forståelsen af maleriets motivvalg, hvilket ophæver det pri-
vate og gør det personlige alment. 
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”King Oscar” 
 Portræt-maleri af Oscar 

Maleri nr. 3 – acryl på lærred 70x70 cm
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Et “Succes-Portræt”
Af: Erik Meistrup – kunstkritiker og forfatter 
 
Hvad er prisen for en succes? 
Det vil nok være individuelt i sin karakter, men i de fleste tilfælde også noget, der kan 
ses i personernes ansigtstræk og kroppens formning. Portrættet af modeparret Margit 
og Erik Brandt viser en succes, der også har kostet blod, sved og tårer. Deres livs op- og 
nedture er indskrevet i ansigterne og i deres evige spejden efter fremtidens belønninger 
med det gode liv. Margit brandt bærer hæderstegnet en “Guldknap” for sin indsats i 
dansk modehistorie, og ægtemanden og kollegaen Erik skygger for projektørlysets vi-
dunderlige nådesløshed med sin bog: “BRANDT”, biografien over deres liv fra ungdom-
mens overmod til dagens erkendelse af egne begrænsninger. 
Grabowski har ramt plet med sin skildring af parrets oprindelige selvsikre overmod og 
glædessmil blandet med livets hårde aftegninger i ansigterne i en nydelsens cocktail. 

“I medgang og modlys” 
Portrætmaleri af Margit og Erik Brandt 

Maleri nr. 1 – acryl på lærred 70x100 cm
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En “Grabowski-Stil” 
Af: Erik Meistrup – kunstkritiker og forfatter 

En maler og hans stil er genstand for megen vurdering. Hvordan genkender man netop 
denne kunstner og hvorfor? Finn Ulf Grabowski har på relativ kort tid etableret sit sær-
lige udtryk, der finder sine motiver i tre selvstændige kategorier:
Sur-Realistisk-Realisme,
Portræt-Konfrontation
Arkitektoniske-Abstraktioner 
Fælles for de tre udgaver af en personlig “Grabowski-Stil” er en brug af det foto-realis-
tiske udtryk, som udviklede sig fra 1960’ernes slutning og etablerede en anden virke-
lighed end den tilsyneladende virkelighed. Et andet fælles træk er, at der etableres en 
slags fusion mellem hovedmotivet i forgrunden og et baggrundsmotiv, der sørger for at 
fremhæve hovedmotivet på en klar direkte og kommunikerende facon som her: 
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 “Skotterne kommer” 

Maleri nr. 4 – acryl på lærred 70 x100 cm

“Portræt-maleri af Pia Kjærsgaard” 
Partiformand og medlem af Folketinget

Maleri nr. 5 – acryl på lærred 70 x100
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“Sur-Realistisk-Realisme”
Af: Erik Meistrup – kunstkritiker og forfatter 

Den klassiske surrealisme ville skabe en projektion af indre billeder ud på lærredet. 
Billeder der skulle tolke den klassiske forståelse af Freuds lære om det ubevidstes 
indflydelse på følelser og forståelse af virkeligheden. 
Grabowski befinder sig i en anden tid, hvor det ubevidste er svundet ind til fordel for 
en bevidst manipulation med virkeligheden for at skabe en anden virkelighed. Selvom 
dette er traditionelt analogt maleri, så er tankegangen bagved en digital forståelse af 
forholdet mellem realismen og den virtuelle verdens uendelige muligheder for at skabe 
nye verdener.

“ The moon in daylight” 

Maleri nr. 6 – acryl på lærred 100 x70 cm
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Grabowski’s forståelse af det surreelle er en oplevelse af, at den virkelige verden inde-
holder sammenstød af en karakter, der kun kan forstås som sur-realistiske, altså at de 
ikke bryder realismen, men så at sige fordobler eller tredobler den. 
Det gælder om kunne bruge det analytiske blik, som arkitekten udvikler i sit arbejde, og 
forene det med det frie kunstneriske skabende indre blik, som romanforfatteren eller 
lyrikeren betjener sig af. 
Grabowski arbejder med ikke bare at holde balancen mellem disse modpoler, men også 
med at udvide det nye grundlag til en ny kunstnerisk platform.
I arbejdet med at udvide sin ramme konstruerer Grabowski sine motiver med vægt på 
det ikoniske. Det betyder, at hvad enten det er ting, bygninger eller personer, der er i 
fokus, så etablerer han sin egen verden, således at hvert element opnår en selvstændig 
ikonisk funktion og effekt.
 
I “The beach-party” er det forholdet mellem den klassiske individuelle badekabine, hvor 
man kunne skjule sin omklædning til et besøg i naturen, og så de endnu mere klassiske, 
florlet klædte tre gratier, der danser årstiderne frem.

“The beach-party” 
Maleri nr. 7 – acryl på lærred 100 x70 cm
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“Out of time” 

Maleri nr. 8 – acryl på lærred 70 x100 cm

I ”Out of time” er det den klassiske silhuet af en ventende 
kvinde på en jernbaneperron, som passeres af en aktiv, 

selvstændig, moderne kvinde, der ikke behøver en uniform 
om sin personlighed, som historiens kvinde. 
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“Transformation” 

Maleri nr. 9 – acryl på lærred 100 x70 cm

Eller kvinderne i ”Transformation” placeret i et alpelignende landskab med 
en helt moderne slags overdækket havestruktur. Kvinderne repræsenterer 
også her to tider og to holdninger. Den historiske passive og bundne i et 
etnisk mønster, og den moderne frie kvinde, der fejrer sin nye styrke ved 
at beholde f.eks. det lange tildækkende skørt.
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“Et havbad” 

Maleri nr. 10 – acryl på lærred 70 x100 cm

Grabowski vælger i andre af sine malerier at lege 
med ordspil og gøre dem virkelige på en surreal 
måde som i “Et havbad“ eller...
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”På sin post” 
Maleri nr. 11 – acryl på lærred 100 x100 cm

... i “På sin post”, hvor ordene visualiseres og bliver konkrete og placeres i 
sammenhænge, hvor deres realisme modstiller det realistiske i det øvrige motiv.
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“Konfrontation-portrætterne”
Af: Erik Meistrup – kunstkritiker og forfatter 

Grabowski maler sine portrætter af virkelige personer på en måde, der placerer ham 
blandt de rigtige portrætmalere, men samtidig arbejder han postmodernistisk med 
genren ved enten at placere personen i et andet rum end studiets, eller han tilføjer 
elementer, der skal tolke personens profession eller personlighed, så selvom man ikke 
selv kender personen, så får man en oplevelse, der giver personen den samme ikoniske 
status, som man finder i Grabowski’s “Sur-Realistiske-Realisme”.

“Avislæsning i månelysets skær” 

Maleri nr. 12 – acryl på lærred 100 x100 cm 

Avislæseren lader sig ikke distrahere af kvinden med 
korsettet. Han er ikke modtagelig for hendes udfordring. 
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“Walking on the beach” 
Portræt af Kirsten Gregers og Mikael Grabowski

Maleri nr. 13 – acryl på lærred 70x100 cm

Parret synes at henvende sig til beskuerne med en meddelelse eller 
måske et budskab om den grønne dunk, der er vokset til  

overstørrelse og derfor må spille en central rolle for parrets strandtur.
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”På sangens vinger” eller “Sangen har vinger” 
Portræt-maleri af Kgl. Operasanger Tina Kiberg 

Maleri nr. 14 – acryl på lærred 70 x100 cm

”The odalisque and the snake”
...hvor kvinden fra den klassiske 

operas tid er helt anderledes til pynt og 
kan plukkes som det (kundskabens) 

æble, hun holder i hånden.

Portræt-maleriet viser en sanger, der er vant til at overskride alle barrierer med sin 
sang. Hun er tydeligt den store scenes mester, hvor det må være operasangeren 
med den dramatiske indlevelse (Wagner), hvilket også kvindens positur tydeligt 
viser. Men prøv at sammenligne hende med...

”The odalisque and the snake”

Maleri nr. 15 – acryl på lærred 100 x100 cm
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– Erik Meistrup
 Kunstkritiker og forfatter

“Hun ser lige igennem dig” 
Portræt-maleri af Sanne Neergaard, psykolog og sexolog 

Maleri nr. 16 – acryl på lærred 70x70 cm

Grabowski’s portrætter giver os personen eller personerne på en 
meget direkte måde, der inddrager beskuerne i forståelsen af  
maleriets motivvalg, hvilket ophæver det private og gør det person-
lige alment. 



��

Flere eksempler fra “Sur-Realistisk-Realisme”  
og “Portræt-Konfrontation”

“Havfrue på land” 

Maleri nr. 17 – acryl på lærred 70 x100 cm
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“Den grønne have” 

Maleri nr. 18 – acryl på lærred 70 x100 cm
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“Portræt-maleri af Fru Karin Salling” 

Maleri nr. 19 – acryl på lærred 70 x100 cm
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“Den grønne Bil” 

Maleri nr. 22 – acryl på lærred 70x100 cm

“Thors Hammer”
Portræt-maleri af Finansminister Thor Pedersen 

Maleri nr. 20 – acryl på lærred 70 x100 cm

“To der står sammen” 
Dobbelt-portræt af Karen Jespersen  
(tidl. Social- og Indenrigsminister) og  
Ralf Pittelkow (forfatter og politisk kommentator) 

Maleri nr. 21 – acryl på lærred 70x100 cm

“Et Portræt af en Tandlæge”
Portræt-maleri af Mikael Grabowski 

Maleri nr. 23 – acryl på lærred 70x100 cm
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“Wind-Power” eller ”Vind-Kraft”

Maleri nr. 24 – acryl på lærred 100 x70 cm

“Fuglekiggeri”

Maleri nr. 25 – acryl på lærred 100 x70 cm

“Horse-Power”

Maleri nr. 26 – acryl på lærred 100 x70 cm

“The turning Torsos”

Maleri nr. 27 – acryl på lærred 100 x70 cm

“Cover up” 

Maleri nr. 28 – acryl på lærred 100 x70 cm
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“Stavgang på Stranden” 

Maleri nr. 31 – acryl på lærred 70 x100 cm

“På vej til et Bestyrelsesmøde i DR” 
Portræt-maleri af Ole Hyltoft, forfatter, 
skribent og nu medlem af DR’s bestyrelse

Maleri nr. 30 – acryl på lærred 70 x100 cm

“Samlingen” – på Statens Museum for Kunst 
Maleri nr. 29 – acryl på lærred 70 x100 cm

“At vride en Torso” 

Maleri nr. 32 – acryl på lærred 70x100 cm
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“Jeg løber på Skøjter  
og plukker Anemoner i November”

Maleri nr. 36 – acryl på lærred 70 x100

“Undersøiske Skær” 

Maleri nr. 34 – acryl 
på lærred 70 x100 cm

“Vasketøj på Tørresnor”

Maleri nr. 35  
– acryl på lærred 100 x100 cm

“En Pyramide i Paris” 

Maleri nr. 33 – acryl på 
lærred 50 x100 cm
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“Arkitektoniske Abstraktioner”

“Arkitektonisk Abstraktion”

Maleri nr. 37 – acryl på lærred 100 x100 cm

I dette eksempel fonemmer man  
helt tydeligt Finn Ulf Grabowski’s  
arkitektoniske baggrund, og her er  
det især fladernes indbyrdes forhold 
og perspektivets virkemidler, som er 
taget i brug.

“Foto-Kunst – 8. Serie Opus 4A”

Foto-Kunst nr. 38  
– manipuleret foto på sølv-folie 60 x 60 cm

I dette eksempel kan man få et indtryk  
af, hvordan Finn Ulf Grabowski mixer  
den virkelige verden med elementer fra 
den uvirkelige verden på en måde, så  
beskuerens realitetssans bliver sat på en 
prøve.

“Foto-Kunst”

Se flere eksempler på www.finngrabowski.dk
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Separat-udstillinger
Brød igennem “Lydmuren” med en debut-udstilling i Canberra i Australien i 1983, og 
siden er det blevet til en del udstillinger, bl.a. en separat-udstilling på Arkitektskolen 
Aarhus i 2005, “Arkitektoniske Abstraktioner”, hvor direktøren for ARoS Aarhus Kunst-
museum, Jens Erik Sørensen, holdt åbningstalen, samt separat-udstillingen “Sur-Real-
istisk-Realisme”, sommer-udstilling i 2006 i Strand-galleriet i Gl. Skagen, hvor Annette 
Johansen, direktør for Skagens Kunstmuseum, holdt åbningstalen. 

Og endelig bør udstillingen “Sur-Realistisk-Realisme” ultimo 2006 på City-Vest Art 
Gallery nævnes. Hvor forfatteren og anmelderen Ole Hyltoft holdt åbningstalen.

Finn Ulf Grabowski er omtalt i “Dansk Kunst 06” af Torben Weirup (side 91).

CV – Curriculum Vitae for Finn Ulf Grabowski
Billed-Kunstner og Arkitekt MAA

Finn Ulf Grabowski er en 45’er, Billed-Kunstner, medlem af DBF (Danske Billed-kunst-
neres Fagforening). Begyndte at gå på tegne- og malekurser allerede i gymnasieårene 
og studerede til arkitekt MAA på Arkitektskolen Aarhus, og derefter på det Kgl. Danske 
Kunstakademi. Tog “afgang” fra professor Henning Larsens afdeling i 1970.
Se og læs mere på www.finngrabowski.dk

Jens Erik Sørensen, direktør for ARoS Aarhus Kunstmuseum, John Donaldson, 
professor i matematik og Ole Hyltoft, forfatter, skribent og kritiker, sammen 

med billed-kunstner Finn Ulf Grabowski ved ferniseringen på City-Vest Art  
Gallery den 9. december 2006.
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Finn Ulf Grabowski ved sit staffeli 

Billed-Kunstner DBF og Arkitekt MAA

Kunst som giver stof til eftertanke –
– som er langt mere end blot dekoration!


