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Erik Glambæk
– et portræt

Født i Slagelse 1928
Bosat på Samsø siden 1955

CON AMORE – med kærlighed! Disse ord kunne passende stå som en slags
overskrift for Erik Glambæks lidenskabelige forhold til maleriet. Vist er Erik
Glamsbæk ikke amatør i ordets banale forstand, - men nok så meget amatør
– (den som elsker malerkunst) – i ordets sublime forstand.

Uddannelse:
		
		

Erik Glambæk er i forholdet til sin malerkunst det mest kyske og renfærdige
menneske, jeg kender. Skulle han have levet af at male, ville han være død af
sult! Ja han ville hellere have været død af sult end at ”prostituere” sig, leve
af at sælge det, der er ham selv!

Hos Bizzie Højer 1948 – 49
Kunstakademiet i København 1949 – 55
Elev af Vilhelm Lundstrøm, Axel Jørgensen og Olaf Rude

Udstillinger: Kunstakademiets elevudstillinger
		
Kunstnernes Påskeudstilling, Århus 1959 – 61
		
Kunstnernes efterårsudstilling 1959
		
Seperatudstilling, Athenæum 1962
		
Charlottenborgs Forårsudstilling 1965 og 1968
		
Humlum gl. skole 1968
		
Assens bibliotek 1968
		
Haustrups Fabrikker, Odense 1969
		
Samsø Bibliotek 1970
		Vejle Bank
		
Offentlige institutioner på Samsø
		
Kunstudstillingen ”Den gamle Brugs” Mårup 1980
Legater:
		
		

Gerda Iversens Mindelegat 1954
Det danske hus i Paris 2 mdr. 1949
San Cataldo i Italien 1 mdr. 1966

Solgt til:
		
		

Undervisningsministeriet, forskellige kunstforeninger,
Handels banken, Atlas, Philips, Haustrups Fabrikker
og Vejle Bank

Jeg har ham stærkt mistænkt for, at hans arbejde som almindelig malermester
i virkeligheden har været et skalkeskjul for ikke at bringe sig i den situation,
at man skulle sige om ham, at han tog penge for sine malerier – for at leve!
Det lyder kringlet, men Erik Glambæks beskedenhed er af en kringlet natur!
Man skal ikke spørge, om man må købe et billede af ham! – Det ville være alt
for pinligt for begge parter! – Men for adskillige år siden spurgte vi om han
ikke ville male vor datter. Han ville! – Og da opdagede vi noget meget særegent ved ham som portrætmaler. Nok lavede han et portræt, 2 portrætter,
flere portrætter, - men aldrig det definitive portræt!
Jeg har fortolket denne særhed som et udslag af en overdreven perfektionistisk sans. Men så vidt jeg kan skønne, er det forkert.
Sagen har ydermere en etisk dimension; - at lige så lidt man gør sig færdig
med de mennesker, man holder af, men tværtom hele tiden evner at se nye
sider hos dem, man elsker – således har Erik Glambæk det i forhold til portrættet af den, han har sagt ja til at male. Blev han færdig med portrættet, blev
han også færdig med personen!
Jeg ved, at der en tolkning, men den, der har besøgt ham i hans atelier, vil ikke
undgå at bemærke indtil mange portrætter af de samme personer. Han gør
sig aldrig færdig – hverken med portrættet eller personen!
Derfor er han i sit kunstnersind en elskende, en lidenskabeligt elskende – der
med hele professionalismen i behold – dog er den sande amatør!
Niels Hjorth

