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BAGSIDEMALERIER - MUSEETS HIDTIL SKJULTE SKAT 
Museets righoldige samling udgør en hidtil skjult skat af malerier. For første gang i museets historie 
åbner Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt Museum dørene for en udstilling af malerier malet på 
bagsiden af mange velkendte lærreder. 
 

ET KUNSTNERLIV 
Kunstnerægteparet Pedersen og Alfelt valgte en tilværelse som kunstnere. Kunstnerlivet bestod i, på 
godt og ondt, at udfolde kunstens mange potentialer. I 1930-40’erne var midlerne små og parret måtte 
ty til alternative metoder i arbejdet med kunsten. Lærred var en mangelvare hvorfor tapet og 
genbrugsplader blev bemalet, og det sammen med i forvejen malede lærreder. Både for- og bagside af 
lærredet blev taget i brug.  Efterfølgende valgte kunstnerne hvilket maleri, der skulle udgøre værkets 
forside og fordømte indirekte et maleri til bagsiden. For første gang får bagsidemalerierne nu lov til at 
tale. 
 

SKJULTE FORTÆLLINGER 
PÅ BAGSIDEN… er en udstilling om Carl-Henning Pedersen, Else Alfelt og kunstens bagsider. Udstillingens 
tematik rummer flere betydninger. Ikke blot rummer bagsiderne en skat af malerier, de giver også en 
lang række informationer om værkets historie: Hvornår er værket blevet til? Hvor har det været 
udstillet? Er værket konserveret på en særlig måde? Men titlen ”på bagsiden” kan også betyde ”på den 
anden side” eller ”bagsiden af medaljen” og her giver værkerne anledning til andre typer af spørgsmål - 
om kunstneren selv og om motiverne bag værket. Udstillingen opfordrer os til at kigge en ekstra gang: På 
kunstværkerne selv og deres skjulte betydninger – men også på kunstnerens dybere motivationer for at 
male og skabe kunst. 

 

Udstillingen åbner lørdag d. 17. september og kan ses frem til d. 19. marts 2017. 
  

For yderligere kontakt og pressebilleder:  
Lotte Korshøj, museumsleder, Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum,  
2293 6190 / chplk@herning.dk 
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Else Alfelt og Carl-Henning Pedersen 

med Kari-Nina i lejligheden på Ny 
Carlsbergvej, 1943  
(fotograf ukendt) 

 

 
Carl-Henning Pedersen  
Fantasiens verden, 1946 

Bagside 
 

 
Carl-Henning Pedersen  
Fantasiens verden, 1946 

Forside 


