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 Der er højt til loftet og en sofa 
i den ene ende af atelieret 
nede ved havnen.

Gulvet er tilsyneladende 
rammet ind af tabte firkan-
ter i alle farver, og kunstneren 
afslører, at det skyldes, at hun 
maler sine farverige billeder 
lige her på cementen.

- Jeg har overført akvarel-
teknikken til akrylmaleriet, 
og når lærredet ligger ned, 
kan jeg bedre styre de van-
dede farver, siger Indigo Ri-
chards.

Efter at have brugt mange 
år på at undersøge og sam-
mensætte farver til abstrakte 
universer, er der begyndt at 
dukke rum og himle op på 
hendes billeder. Personer, der 

befinder sig i små tableauer, 
og opmærksomme betragtere 
vil se, at det tit er rødhårede 
kvinder som Indigo Richards 
selv.

Ændringen indfandt sig 
langsomt, da hun for syv 
år siden blev en del af den 
odenseanske kunstnergrup-
pe Qwerty og for første gang 
udviklede performance sam-
men med de øvrige medlem-
mer.

- Det er, som om jeg vender 
tilbage til det sted, hvor det 
begyndte for mig på kunst-
akademiet. Jeg har været for-
ført af farver, men nu vender 
jeg tilbage til det konkrete. 
Figuren vil tilbage i billedet, 
siger Indigo Richards.

Ingen udstillinger i starten
Der var ingen vej uden om 
kunsten for Indigo Richards.

Som barn af rigtige hippie-
forældre blev det forventet, at 
hun dyrkede sine kreative si-
der, og da hun som stor teen-
ager gjorde oprør mod det 
hjemmehæklede tøj ved at 
forsøge at se så almindelig ud 
som mulig, konstaterede hen-
des mor, at hvis hun ikke pas-
sede på, ville hun formentlig 

også blive gift med en bank-
mand.

Her mere end 30 år efter  
griner Indigo Richards af be-
mærkningen. Sådan gik det 
ikke.

Allerede som 21-årig holdt 
hun op med at kæmpe mod 
sin skæbne og kom ind på 
Det Fynske Kunstakademi. 
Det var under det, Indigo Ri-
chards kalder den gamle sko-
le. Her lærte eleverne kon-
krete værktøjer, tegnede efter 
gipsmodel om og om igen, til 
det var perfekt, og blev næg-
tet at deltage i udstillinger, før 
de var færdiguddannede og 
dermed klar til at vise, hvad 
de kunne.

Frihed var drømmen
- Jeg var egentlig kommet til 
Odense for at besøge nogle 
venner, men jeg blev hængen-
de, siger hun, der mødte sin 
mand på studiet, blev mor og 
forsørger.

Drømmen om et liv som 
billedkunstner var rimeligt 
konkret for Indigo Richards: 
Hun skulle stå i sit atelier og 
male billeder dagen lang, og 
sådan blev det ret hurtigt. 
Fastknyttet til Gallerie Ras-

Kunsten  
var ikke  
til at undgå

 ■For at arbejdet 
skal give mening for 
billedkunstner Indigo 
Richards, søger hun 
konstant inspiration i 
fællesskab med andre

mus med klare bestillinger og 
krav om at levere til de poten-
tielle kunder.

- Jeg kunne lide det, det 
var en fest at gå fra den ene af 

mine ferniseringer til den an-
den, men efterhånden gik det 
sjove af, kunsten blev en vare, 
jeg skulle levere. Den gav 
ikke længere samme mening 

for mig, siger hun, der måtte 
erkende, at det alligevel ikke 
handlede særlig meget om at 
stå alene med sin kunst hele 
dagen, som det handlede om, 

 ■”Morning” hedder himmelmaleriet med golfspiller, som udstilles på www.galleri5000.dk

Fynske  
kunstnere

 ■- Jeg kan godt blive misundelig på de unge, der kommer ind på kunstakademierne i dag, for 
det er ikke længere en lukket verden, som dengang jeg gik der. I dag taler man engelsk på skolen 
og søger til udlandet i forbindelse med studiet. Og det bliver man nødt til, for man kan ikke leve 
af at lave kunst alene i Odense eller Danmark, siger Indigo Richards.
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