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Den første store Else Alfelt-udstilling i mere end 20 år kan lige nu opleves på 
ARKEN. Udstillingen fortæller historien om en banebrydende kvindelig kunstner, 
hvis lysende bjerge og indre landskaber har en særlig aktualitet i vores tid.    
 
Dette forår udfolder ARKEN Else Alfelts fascinerende livsværk i en stor retrospektiv 
udstilling med fokus på kunstnerens evne til at skabe heling og nærvær med oliemalerier 
og akvareller, som spejler indre og ydre landskaber. Med en særlig følsomhed indkapsler 
hun menneskets stræben efter fordybelse og harmoni i en ofte kaotisk verden.  
Else Alfelt var en central og banebrydende avantgardekunstner i tiden omkring anden 
verdenskrig, hvor dansk kunst definerede sig selv på ny. Hun slog igennem på den 
internationale scene, udstillede i både USA og Holland og deltog i flere kunstnergrupper 
sammen med Carl-Henning Pedersen, som hun dannede par med.  
 
Museumsinspektør Gry Hedin:  
”Else Alfelt var vild på en underspillet måde. Hendes kunst var ikke åbenlyst politisk – men 
der ligger stærke og aktuelle budskaber i hendes tilgang til kunsten. Alfelt lagde afstand til 
kunst som en promovering af et ego eller en handelsvare og omfavnede i stedet det 
kollektive og processuelle. Hun lod ofte sine værker ledsage af digte, og på sine 
udstillinger hængte hun værkerne op således, at der skabtes meditative rum for de 
besøgende. Vi glæder os meget til at genskabe nogle af disse rum.” 
 
Kunstnerisk nomade 
Else Alfelt var livet igennem dybt inspireret af naturen og folkekulturerne, som hun 
oplevede på rejser til bl.a. Lapland, Nordafrika og Japan. Hendes billedsprog er fyldt med 
spidser, spiraler og cirkler, der leder tankerne hen imod bjerge, krystaller og kosmiske 
himmellegemer. Elementer, der afspejler kunstnerens sanselige og nærværende møder 
med naturen og universet. Else Alfelt var optaget af tanken om kosmos og alle tings 
sammenhæng og ønskede med sine værker at skabe heling og omfavne verden.  
 
Else Alfelts livsværk 
Siden 1980’erne er Else Alfelts kunstneriske virke primært blevet præsenteret på Carl-
Henning Pedersen & Else Alfelts Museum i Herning, som hun var imod skulle bære 
hendes navn. Med udstillingen på ARKEN vil et bredere publikum end tidligere få mulighed 
for at opleve Else Alfelts imponerende livsværk med værker der tæller både akvareller, 
oliemalerier og mosaikker. Særudstillingen bliver skabt i tæt samarbejde med Carl-
Henning Pedersen & Else Alfelts Museum i Herning, som stiller værker og arkiv til 
rådighed.  
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