




MARIA WÆHRENS 9881 
Den danske kunstner Maria Wæhrens (f. 1976) værker og værkserier spænder vidt, fra tegningen 

til maleriet, fra form til flade, fra genkendelighed til abstraktion. Det kan næsten forekomme 

således, at hendes værker ustandseligt udforsker og kredser om erindringen sted: hvor hver en 

bevægelse antager betydning, hvor hver en farve bliver til spor, hvor flade åbner for både intimitet 

og forestilling og fører hen imod identificerbare elementer, hvor sporet, lærredet, teknikken og 

redskabet tilsammen danner en fortælling.

Dét som man ved første øjekast aflæser som repræsentation, viser sig hurtigt at åbne muligheder 

for yderligere lag, og med det figurative og ekspressive som instrument, simulerer hun en dialog 

mellem fortiden og nutiden, hvor subjektive udtryk og lag, gang på gang afsløres, for hurtigt at 

tilsløres gennem hendes fragmenterende flader. Det viser sig hurtigt, at være fortællingens 

form, for i det hele taget inddrager de mange tydelige penselstrøg beskueren åbenlyst i billedets 

repræsentation. Men man fornemmer også en tvivl og en sårbarhed i det ekspressive, hvorved den 

selvreferentielle og kontekstuelle dimension væver sig ind og ud af hendes værker og fortællinger. 

I hendes nyeste værkserie 9881, som består af seks malerier og en tegning, viser hun endnu en 

gang et spændvidde i sin figurative og ekspressive værker. Men der finder også en transformation 

sted, ikke kun i selve udtrykket, som ses i den fysiske omformning af materialet, der direkte på 

lærredet bliver ’plastisk’ modelleret. Men ligeledes i den transformation, hvor forvandlingen 

finder sted i de tvetydige motiver: Hvor Maria Wæhrens måske tidligere har kredset omkring 

seksualitet og kønnets konstruktion, så vidner hendes nyeste værkserie nærmere om hvordan 

en række motiviske fragmenter, sætter spørgsmål og bearbejder kategorier som det private, det 

singulære og det idiosynkratiske. Bemærk blot tegningen 9881 Religion (2013), som forestiller 

et postbud, som ikke blot vidner om værkseriens intellektuelle og refleksive potentiale, men lige 

så vel peger på forestillingsevnens parodiske format. I sit klodsede og næsten latterlige format, 

hvor uniformen synes at tynge figuren til jorden og som postsækken antager skyggelignende 

form, detroniserer hun med ét det maskuline udtryk og dermed magtens metaforiske kuldsejling, 

hvorved en klassisk dikotomi mellem køn og bevidsthed illumineres. Men det er også heri at Maria 

Wæhrens viser sin fornyede styrke i sin værkserie 9881, for i sine arbejder iværksætter hun 

nemlig ikke blot en vifte af figurer eller en leg med forskellige identiteter. Hun opererer ligeledes 

med sig selv som det reelle, og i en vis forstand med dette som en transformatorisk struktur, der 

med sine kunsthistoriske tråde, skaber et ekspressivt formsprog gennem disse maleriske tegn 

og som samtidig er med til at skabe en refleksiv markering af noget eksistentielt, hvor hendes 

selvudfoldelses kompleksitet kan skinne igennem.

Af Cecilie Bepler, Cand.mag. i filosofi og kunsthistorie.



The She-wolf 
Olie, akryl, lak, lærred, stof og gaffatape på lærred

150 x 150 cm  
København 2013





Two Nuns and a Priest
Olie på lærred

210 x 240 cm  
København 2013



How dare you
Olie, akryl og alkyd på lærred
210 x 240 cm  
København 2013





9881 Religion
Olie på masonit
122 x 94 cm  
København 2013



Children of the Corn
Olie, akryl, alkyd og silkepapir på lærred

210 x 240 cm  
København 2013





Pecking Order
Olie på lærred
90 x 150 cm  
København 2012

Angel
Alkyd og pigment på lærred

244 x 183 cm  
København 2013
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