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[ Jeg har været 
forført af farver, 
men nu vender jeg 
tilbage til det kon-
krete. Figuren vil 
tilbage i billedet.
Indigo Richards

fortsat på samme måde.
Med en familie at forsørge 

er det ikke bare at stoppe med 
at arbejde, og det gjorde Indi-
go Richards heller ikke. Hun 
underviste allerede på Den 
Ny Kunstskole under Paarup 
Aftenskole, og mens antallet 
af malerier blev droslet ned, 
blev antallet af ugentlige un-
dervisningstimer sat op, li-
gesom hun etablerede privat 
sommermaleskole. En skole, 
hun stadig holder fast i.

Inspireret af de andre
Tilbage i atelieret fortsætter 
Indigo Richards med at ud-
vikle sine billeder, men ikke 
uden hjælp udefra. Projekter-
ne i netværket Qwerty inspi-
rerer hende ofte videre i sine 
malerier, forklarer hun.

Hun bliver inspireret af 
de temaer, gruppen arbejder 
med - ejendomshandel, tøj-
bytteri og bedemandsvirk-

somhed for eksempel. Især 
projektet ”Real Estate” - altså 
ejendomshandel - har haft 
betydning for hendes videre 
arbejde med rum.

- Ud over Qwerty inspire-
res jeg af naturen, ting som 
mikroorganismer fra Ga-
latheaekspeditionen 3, mænd 
på værtshuse, mønter, tarot-
kort, kvinder i 1800-tallet, en 
pige med Downs syndrom og 
andre kunstnere, selvfølgelig. 
På akademiet var det kunst-
nere som Jackson Pollock og 
Claus Carstensen, der trak i 

Artiklen  om Indigo Richards 
er anden del af en serie, der en 
gang om måneden sætter fokus 
på en fynsk billedkunstner. Før-
ste kunstner var Dan Frøjlund. 
Du kan læse den på www.mitfyn.
dk. Næste artikel følger i april.

Fynske kunstnere

49 år,  født på Ibiza af en ameri-
kansk far og en dansk mor, der 
begge var hippier.
Familien  bosatte sig først i USA 
og siden i Jylland. 
Indigo  og hendes søster kom på 
den private skole, hvor folk ikke 
var vant til at se nogle i hjem-
mehæklet tøj.
Kom ind  på Det Fynske Kunst-
akademi i Odense som 21-årig. 
Blev færdig i 1993. Siden bosat i 
Odense.
Har  siden arbejdet som billed-
kunstner - først med base der-
hjemme og på Hollufgård.
Har  i 10 år frem til 2012 været 

tilknyttet Gallerie Rasmus med 
mange udstillinger.
I dag  tilknyttet Galleri5000.
De seneste  otte år med i kunst-
nergruppen Qwerty, som laver 
to-tre happenings om året - og 
gerne andre steder i verden. Den 
næste finder sted i Trondheim 6. 
maj 2016, og i efteråret 2015 var 
gruppen i London.
Gift  med Anders Qvist Nielsen, 
der også er uddannet på Det 
Fynske Kunstakademi, sammen 
har de to voksne døtre.
Læs mere  på hjemmesiderne: 
indigo-r.dk og tifinger.dk, der er 
Qwertys hjemmeside

Indigo Richards

Af Malene Birkelund
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Hør Indigo Richards fortælle  
om sin kunst og se flere billeder  
på www.mitfyn.dk

at hun følte, hun havde sin fri-
hed.

Det var ensomt at stå og 
male hele dagen, og selv om 
det var hendes drøm, var det 
også en hverdagstrumme-
rum, som hun begyndte at 
kede sig i.

- Jeg savnede nogle kolleger 
at spille sammen med og ville 
være blevet skør, hvis jeg var 

mig, men nu er der mange an-
dre, jeg har i tankerne. Kunst-
nere, der på samme måde 
som jeg har lavet kæmpe-
ændringer undervejs i deres 
kunst, Turner og Picasso for 
eksempel, siger hun, der gen-
nem årene har tvivlet på, hvor 
meget selve maleriet skulle 
fylde, fordi performances 
med Qwerty og undervisnin-
gen fyldte mere.

At hun skulle lave kunst, 
har Indigo Richards til gen-
gæld aldrig tvivlet på. Det 
kunne ikke være anderledes.

- Og nu skal selve maleriet 
fylde meget mere igen, siger 
hun.

[  Jeg savnede 
nogle kolleger at 
spille sammen 
med og ville være 
blevet skør, hvis 
jeg var fortsat på 
samme måde.
Indigo Richards
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 ■Fuhlendorff har taget hjemmets fire vægge med på scenen 
for at kunne tale frit.  Pressefoto: Tina Leegaard Dyrving

Christian Fuhlendorff: ”Det er 
ligegyldigt, hvad andre tænker, ik’?” 
####¤¤

- Jeg håber, jeg har trådt de 
fleste af jer over tæerne, slut-
ter Christian Fuhlendorff sit 
tredje onemanshow ”Det er 
ligegyldigt, hvad andre tæn-
ker, ik’?” og netop der, er han 
bedst. 

Når han tydeliggør præ-
missen om, at der ikke er no-
get, man ikke kan lave sjov 
med. 

Spydigt revser han den po-
litiske korrekthed med en pæ-
dofilijoke hist og her eller et 
spørgsmålstegn ved, hvorfor 
man ikke må slå sine børn, så 
de færreste skal anstrenge sig 
for at blive forargede.

Konen har hængebryster
I showet inviterer komikeren 
inden for i en miniatureud-
gave af hjemmet på Amager, 
for her kan han sige nøjagtig, 
hvad han tænker.

Og det handler meget om 
rollen som far og som ægte-
mand, som så mange andre 
komikere, der når det punkt 
i livet. 

Det er lysten til at slippe 
væk fra det hele, det er siliko-
nesnak, når konen har rundet 
de 40 år, og det er de daglige 
slåskampe om, hvis tur det er 
til at stå op og made eller skif-
te lortebleer. Og efter tredje 
”min kone er grim”-joke bli-
ver det en kende trivielt.

Showets helt klare styrke 
er, når Fuhlendorff folder 
sig ud, som den fanatiske og 
fremragende historiefortæl-
ler, han er, og giver det hele en 
vridetur igennem sit karakte-

ristiske skæve verdenssyn. 
Som når indvandringspro-

blematikken herhjemme ko-
ges ned til et spørgsmål om 
penismisundelse, eller han 
tager os med en tur på hospi-
talet, hvor morfin og fingre i 
numsen udgør en mere end 
morsom cocktail, når den ser-
veres med den selvsikkerhed 
og charme, som komikeren 
efterhånden er kendt for.

Springer ud som sanger
Under hele seancen havde 
komikeren et godt tag i pub-
likum og cementerede sin 
hjemmebane i komikken 
med en vellykket improvise-
ret del med en ung jurastude-
rende i salen. 

Der er ingen tvivl om, at 
Christian Fuhlendorff er en 
af de helt tunge drenge på 
den danske scene, som han 
har betrådt i over 10 år, men 
det er også en anden Fuh-
lendorff, man ser. 

Den hashede humor er let-
tere tilsidesat for mere mod-
ne observationer om at være 
mand, om at være far og om 
at være tidligere narkoman. 
Det sidste med en næsten 
selvterapeutisk undertone, 
der faktisk klæder komikeren.

Udviklingen understreges, 
da han debuterer som, hvad 
der minder om revysanger. 
Desværre er det et lidt fladt 
resultat, men med et mor-
somt budskab om, at alt bliver 
lidt mindre alvorligt, når man 
synger det. 

Fuhlendorff er sjov - og om 
noget mere folkelig end før, 
da det for mange vil være let 
at identificere sig med komi-
kerens ståsted i livet. Selvom 
det nok er en my mere syret, 
end hvad de fleste har ople-
vet, og det er der, det fungerer 
for Fuhlendorff.

Magasinet Odense 5. marts

Af Søren Brunsgaard Ladefoged
sola@fyens.dk

Folkelige 
Fuhlendorff

 ■Christian 
Fuhlendorff tager 
udgangspunkt i fami-
lien, men er bedst, når 
hans tanker får frit løb 
om alt muligt andet


