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BILLEDKUNSTNEREN POUL WEILE – ASPEKTER AF KUNSTNERENS VIRKE 

 

Af Anne Christiansen – Seniorforsker v. Odense bys museer 

 

Poul Robert Weile, der er født i 1954 i Odense og voksede op på Fyn, er en fuldblods 

billedkunstner. Det skal forstås på den måde, at han har valgt stort set kun at beskæftige sig med sin 

metier uden megen skæven til, at udkommet inden for denne usikre branche kunne suppleres med 

indtægter fra sideløbende jobs, sådan som mange kunstnere har gjort og gør det. Denne konsekvente 

holdning har været symptomatisk for Poul Weile, lige siden han i 1979 tog den afgørende 

beslutning at skippe tilværelsen som lønarbejder og søgte ind på Det Fynske Kunstakademi. Han 

blev straks optaget på baggrund af, hvad han kunne dokumentere, at hans con amore-arbejde med 

billedkunst siden barnsben havde ført til. Da Poul Weile efter det første år på Akademiets 

obligatoriske grundskole, hvor man dengang udelukkende fokuserede på traditionel tegning, var 

tvunget til at specialisere sig, valgte han at videreuddanne sig inden for billedhuggerfaget. Det er 

imidlertid karakteristisk for hans selvstændige holdning – eller rebelske indstilling om man vil – at 

han ikke lod sig begrænse af institutionens krav om ensidigt at sigte mod at blive enten maler eller 

skulptør. Poul Weile gjorde, hvad han fandt, tjente ham bedst og dyrkede derfor sideløbende med 

Akademiets undervisning sin interesse for maleriet; det foregik selvsagt uden for institutionens 

rammer. Han mestrer derfor begge de nævnte fagområder. Efter endt uddannelse i 1984 har hans 

nysgerrighed imidlertid ført ham ud i den traditionelle billedkunsts grænseland, ligesom det har 

været tilfældet for en del af hans jævnaldrende og yngre kolleger. Det lå ligesom i tidsånden efter 

studenteroprøret i 1968, at man satte spørgsmålstegn ved autoriteternes vanetænkning. For Poul 

Weile har dette vist sig at være frugtbart, idet han igennem snart mange år har bevæget sig 

ubesværet rundt mellem tegning, grafik, maleri, skulptur, installationskunst, happenings, 

performances, fotografi og videokunst, men han er heller ikke bleg for at mikse disse forskellige 

udtryksformer. Sideløbende hermed øser han frit af sit store kendskab til ældre tiders kunst og 

kultur, ligesom han ikke går af vejen for at inddrage brugsgenstande, kitsch og elementer fra sit 

private liv i sin kunst for blandt andet herigennem at indlejre flere betydningslag i sine arbejder. 

Poul Weile kan således karakteriseres som en postmoderne kunstner, der i højeste grad er i pagt 

med sin samtid. 

 

Udstillingen ”Forskudt på Bryllupsnatten”, 1994 

Med sit åbne væsen spænder Poul Weile således vidt. Overensstemmende hermed ligger det ham på 

sinde, at hans værker skal favner bredt. For – som han udtrykker det – ”… jeg laver kunst for alle 

mennesker. Alle skal kunne få et-eller-andet med hjem i mine kunstværker. Ingen skal føle sig 

dumme. Det er min forpligtigelse over for kunsten”.
1
 For Poul Weile er én af måderne at nå folk på 

at involvere dem aktivt – såvel mentalt som fysisk – i sine kunstværker. Dette gjorde han blandt 

andet på udstillingen ”Forskudt på Bryllupsnatten”, der blev vist på Kunsthallen Brandts 

Klædefabrik i 1994, og som han skabte sammen med den noget ældre kollega, billedkunstneren 

Erik Gram:Hanssen. Denne havde dengang – med sine rødder i den avantgardistiske 

Eksperimentelle Kunstskole (også kaldet: Eks-skolen) – et kunstsyn, der både matchede og 

udfordrede Poul Weile, mens han på sin side inspirerede kollegaen. Især i perioden 1988-94 

arbejdede de to ofte sammen og diskuterede ivrigt, hvad der kunne ”… sætte erkendel[ses]mæssige 

skred i kunstoplevelsen, det vil sige, hvad der skal til, for at man som beskuer føler sig beriget”.
2
 

Nævnte udstilling, der var formet som en avanceret rum- og videoinstallation, handlede umiddelbart 

om hav og havn, men i særdeleshed om en kvindes usikre skæbne. Hun står på kanten af en 

havnemole og synes at overveje, om hun skal gøre en ende på sit ulykkelige liv. Med 

udstillingstitlen in mente er hun blevet forladt af sin elskede, netop da hun troede, at de sammen 
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havde et langt og lykkeligt liv foran sig. Weile & Gram:Hanssen iscenesatte deres tableau på en 

sådan måde, at den besøgende blev sendt ud på en lang siksakformet vandring mellem udspændte 

rækker af tovværk flankeret af monitorer med filmklip af bølger, der monotont skyllede ind over en 

strandbred. Alt imens man gradvist nærmede sig dén videoinstallation, hvorpå udstillingens centrale 

fortælling udspillede sig. På fire monitorer, tårnagtigt stablet oven på hinanden, vistes optagelser af 

henholdsvis en kvindes hoved, over- og underkrop samt ben; da de forskellige afsnit af hendes 

fysiognomi var optaget samtidig, men set fra forskellige vinkler, betegnede kunstnerne 

installationen som værende ’kubistisk’. Dermed refererede de til den stilretning, der tidligst 

markerede sig i Frankrig o. 1910 og havde Pablo Picasso og Georges Braque som 

hovedeksponenter. Med deres facetterede skildring af et motiv gav de deres fortolkning af den 

moderne verdens kompleksitet. Det er et tilsvarende greb, Weile & Gram:Hanssen benyttede sig af i 

nævnte udstillingskoncept. Helt i tråd med deres bestræbelser på at engagere publikum afstod de to 

kunstnere fra at give deres fortælling en afslutning, idet de lod videoerne køre i sløjfe. 

Installationens sø-tema relaterede sig ifølge Poul Weile til hans egne rødder i en skipperfamilie.
3 

Ved således at inddrage et element fra hans private historie, der rent fysisk var til stede i form af en 

sektion af han bedstefars skonnert, fik udstillingen en personlig drejning, som gjorde dens 

fortælling ekstra nærværende. I den diminutive bog, som Poul Weile betegner som en kommentar 

og ikke et katalog til udstillingen
4
, findes ekstrakter af både tekst og illustrationer fra Victor von 

Falks rørstrømske roman ”Forskudt på Bryllupsnatten” fra o. 1900.
5
 Dette stykke kitsch var Weile 

& Gram:Hanssen tilfældigt faldet over og havde fundet så inspirerende, at de måtte bygge videre på 

det. For i det banale og det trivielle kunne de to – med rødder i popkunsten – se nogle værdier, som 

Poul Weile senere har beskrevet som værende ”en barnlig kærlighed til visse ting … der ligger lige 

for, og som har præget ens opvækst …”.
6 

 

Statuetter 

Poul Weile har omtrent samtidig med realiseringen af ”Forskudt på Bryllupsnatten” også på anden 

vis – men i mindre formater og i mere håndgribelig form – arbejdet med emnet 

kærlighedsforviklinger. Det skete med afsæt i den græsk-romerske mytologi og resulterede blandt 

andet i en serie statuetter skabt i 1993-94, hvortil eksempelvis ”Apollon og Daphne”, ”Diana og 

Actæon” samt ”Zeus og Danaë” hører.
7
 I disse arbejder spiller kunstneren ikke bare på 

modsætningsforholdet mellem de agerende figurpar, men også på relationen mellem figur(er) og 

sokkel. Indholdsmæssigt kredser disse mindre skulpturelle arbejder om kærlighedens veje og især 

vildveje, hvor underskønne jordiske kvinder, nymfer eller gudinder lidenskabeligt efterstræbes af 

hel- og halvguder, og hvor uoverensstemmelse de to køn imellem ofte ender med, at den ene eller 

den anden forvandler sig eller bliver forvandlet til noget urørligt og uopnåeligt, sådan som det så 

fængslende er beskrevet af den romerske forfatter Ovid i ”Forvandlinger” fra 1. årh. e. Kr. Mens 

Poul Weile som udgangspunkt har modelleret sine figurer i voks og ladet dem fremtræde 

ekspressivt og skitseagtigt med tydelige spor efter fingre og modellerpind for efterfølgende at støbe 

dem i bronze, har han skabt de forholdsvis store podier af rigt facetteret og delikat forarbejdet 

eksotisk træ. Dermed har han vendt relation mellem kunstværk og sokkel på hovedet og stiller 

således indirekte det eksistentielle spørgsmål – ikke bare med hensyn til statuetternes motiver, men 

til livet i det hele taget –: Hvad er det primære, og hvad er det sekundære? På denne underfundige 

og postmoderne måde leger han videre på metamorfose-temaet hos Ovid.  

 

Skulpturelle monumenter 

Poul Weile magter imidlertid også det store format. Således udførte han sin første monumentale 

skulptur ”Paulus” i 1995. Der er tale om en opgave, han fik bestilling på efter at have vundet en 

indbudt konkurrence, udskrevet af Fredens Sogn i Odense i anledning af dets kirkes 75 års 
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fødselsdag.
 8

 Resultatet er blevet en mere end mandshøj udendørs bronzeskulptur forestillende 

apostlen Paulus. Han betragtes som den ene af den kristne kirkes to grundlæggere; den anden er 

apostlen Peter. Kunstneren har valgt at skildre sin navnebroder netop i dét øjeblik, da han – som arg 

kristenforfølger – omvendes. Det skete på således ifølge beskrivelsen i ”Paulus’ Brev til 

Galeaterne”: ”… da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede 

at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne ...”.
9
 

Poul Weile har fortolket denne i Det Nye Testamente lidet detaljerede beskrivelse af Paulus’ syn 

som et fiktivt lys med så voldsom en kraft, at det væltede ham omkuld. Kunstneren har endvidere 

givet sit bud på den forvandling, der et splitsekund foregik med Paulus, nemlig ved at lade den ene 

halvdel af figuren fremtræde grotesk, kantet og grov, mens den anden halvdel fremstår menneskelig 

og naturalistisk. På denne måde arbejder Poul Weile i formel henseende videre med forvandlings-

problematikken fra sine statuetter med mytologiske motiver. Samtidig er det lykkedes ham at gøre 

skildringen af Paulus almen, idet vi vel alle på et eller andet tidspunkt har været eller vil blive udsat 

for en begivenhed – religiøs eller ej – der kaster os omkuld og for stedse ændrer vores tilværelse. 

 

I sin to år yngre skulptur, ”Elle”, 1997, som Nordfyns Bank skænkede Bogense by i anledning af sit 

100-års jubilæum, spiller Poul Weile også på et legendarisk motiv. Værkets titel kom ifølge 

kunstneren til ham som en lykkelig inspiration, men er ikke desto mindre den franske term for 

’hun’. ”Elle” er en omkring 2½ meter høj bronzefigur, der forestiller en frigjort og sexet version af 

en havfrue. Kunstneren har udstyret hende med langt, sensuelt bølgende hår, en veldrejet krop og en 

sælhale. Hun er skildret stående på en stiliseret bølgetop og læner sig forover, hvorfor hun synes at 

drive gennem det fiktive vand ved kraften fra de to sæler af lys Carrara-marmor, der understøtter 

hendes underarme. Monumentet blev i første omgang opstillet i et aldrig færdiggjort og af 

kunstneren designet lille anlæg på den indre del af Bogense Havn, men blev i 2007 flyttet til det 

yderste af havnens vestre mole, hvorfra det nu byder de mange sejlende velkommen og tager afsked 

med dem på deres færd ind og ud af byens nye, store marina.
10

 For at gøre landkrabber 

opmærksomme på skulpturen har man meget passende kaldte den nyanlagte gang, der fra havnens 

indre fører ud til molen, for Havfruestien. Havfruemotivet leder uvilkårligt tankerne i retning af for 

det første den verdensberømte digter H.C. Andersens hjertegribende eventyr ”Den lille Havfrue” fra 

1837 og for det andet billedhuggeren Edvard Eriksens ligeledes verdenskendte, rørende og lille 

bronzeskulptur, der forestiller nævnte eventyrs hovedperson, og som i 1913 blev opstillet i 

vandkanten ved Langelinie i Københavns Havn. Der er dog intet spor af disse værkers 

sentimentalitet i Poul Weiles postmoderne havfrue. Tværtimod fremtræder hun som en selvbevidst 

moderne kvinde, der nok kender sit eget værd og er sig sin feminine fremtoning med de store, 

sylespidse bryster og den blødt svungne bagdel yderst bevidst.  

 

Hvor ovennævnte to monumenter er placeret i stemningsfyldte og fredsommelige omgivelser, er det 

stik modsatte tilfældet for Poul Weiles installation ”Adapted Surrounding # 1”, 2000 (engelsk for: 

bearbejdet miljø/omgivelse), der er bestilt af Odense Bys Kunstfond, beregnet på placering midt på 

den stærkt trafikerede Thomas B. Thriges Gade. Det komplekse kunstværk består af en 

fodgængerovergang med en særegen skrå linjeføring og en helle, alt sammen designet af 

kunstneren. Hvor selve fodgængerfeltet på traditionel vis er markeret med sort-hvide striber, har 

hellen fået en mønstret belægning i grå og lyserød granit i kombination med de gule ’odense-

klinker’, mens den er delvist indrammet af et rækværk, formet af præfabrikerede galvaniserede 

jernrør, hvori to ens flade, grønlige bronzeskulpturgrupper er integreret. Sidstnævnte er formet som 

tre sidestillede draperier, der tager sig forskelligt ud set fra for- og bagsiden. Det medfører, at 

fodgængeren, som betræder overgangen, på én gang ser forsiden af den nærmeste skulptur og 

bagsiden af den fjerneste, idet de to skulptursektioner er opstillet rygvendte og noget forskudt for 
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hinanden. Netop dette raffinement er tilvejebragt i kraft af, at den gående som en sikkerhedsmæssig 

foranstaltning er nødt til i roligt tempo at siksakke gennem hellens rækværk. Poul Weile har skabt 

sine skulpturer med afsæt i noget så pompøst som billedhuggeren Bertel Thorvaldsens 

skulpturgruppe ”De tre gratier”, 1817-19, hvis titel henviser til den græske mytologis tre gudinder 

for ynde og glæde. Mens den verdensberømte danske kunstner helt i klassikkens ånd har skildret 

sine gratier nøgne, er Poul Weiles ret abstrakte fortolkning heraf iført fodside dragter af tyndt stof, 

hvorigennem kvindefigurernes smukke skikkelser anes. For at denne komposition ikke skal tage sig 

alt for gammeldags og smækker ud, har Poul Weile alene skildret fragmenter af figurerne, nemlig 

deres understel, det vil sige fra hofte til tå. Han har selv udtalt følgende om de overvejelser, han har 

gjort sig om dette arbejde: ”En klassisk skulptur består af tre dele[:] sokkel, figur og draperi, som 

kan være et stykke klæde, en krukke eller andet tilbehør. I [min] udgave er soklen den nye 

mønstrede belægning på fodgængerhellen, figurerne er de fodgængere, der krydser gaden – og 

skulpturerne er draperiet. På den måde er der … tale om en skulptur i evig bevægelse og 

forandring”.
11

 Ligesom i udstillingen ”Forskudt på Bryllupsnatten” opererer kunstneren også i 

”Adapted Surrounding # 1” meget bevidst med en aktiv inddragelse af betragteren, som i 

sidstnævnte tilfælde har karakter af bruger. Formålet med installationen var – set fra officielt hold – 

at skabe en forbindelse for forgængere mellem de to dele, som det markante gadegennembrud fra o. 

1970 havde splittet den middelalderlige bymidte op i. Men Poul Weile betegnede lettere ironisk sit 

værk som ”kulturens kamp mod materialismen”, altså en ulige fight mellem to værdisæt.
12

   

 

I sit seneste monumentale værk ”Sail away to the land you know so well”, der vil blive afsløret i 

efteråret 2011, har Poul Weile taget tråden op fra ”Adapted Surrounding # 1”, idet han igen arbejder 

videre med relationen mellem figur og indramning. Ligesom den kendte tyske kunstner, Georg 

Baselitz – der var en væsentlig inspirationskilde for den nye generation af kunstnere, der genoptog 

det figurative udtryk og som herhjemme o. 1985 slog igennem med kunstnergruppen De Unge 

Vilde fra omkring midten af 1980’erne – vender Poul Weile sin nye tunge bronzeskulptur, 

forestillende en muskuløs mand stående på en sky, på hovedet.
13

 Det sker nærmere betegnet ved at 

hænge ham op i et stålstativ, hvorved værket får en dramatisk karakter. Dette bløder kunstneren 

imidlertid en smule op på, idet han blandt andet leger med den poetiske idé at lade hulhederne i 

skyen tjene som lave vandreservoirer til glæde for tørstige fugle. ”Sail away …” er bestilt af Odense 

Kommunes Handicap- og Psykiatriafdeling til opstilling på arealet ved Sedenhuse, der er et såkaldt 

væksthus for unge handicappede og psykisk syge.  

 

Kunstnergruppen forskerholdet v/ Prospect ART 

At valget netop faldt på Poul Weile, da kommunen satsede på at få en skulpturel udsmykning ved 

Sedenhuse, skyldes hans store engagement i psykisk udviklingshæmmede. På baggrund af 

sonderinger i internationale erfaringer med psykisk udviklingshæmmedes kunstneriske udfoldelse 

havde han i 1996 formuleret et projekt, der sigtede mod at involvere kunstnerisk begavede personer 

inden for nævnte gruppe. Det skete ud fra det synspunkt, at man skylder de psykisk 

udviklingshæmmede at behandle dem på lige fod med alle andre, nemlig som selvstændige 

individer med en egen værdighed. Poul Weile tillod sig i denne som i andre sammenhænge at sætte 

spørgsmålstegn ved normalitetsbegrebet. Med støttet fra Kulturministeriet og Odense Kommune 

kom projektet således til at løbe af stabelen i perioden fra efteråret 1997 til foråret 1998.
14

 Det 

foregik under den respektfulde titel ”forskerholdet v/ Prospect ART” (engelsk for – lidt frit oversat: 

undersøgelse af kunst), der satte de implicerede i centrum. Poul Weile uddybede hensigten med 

projektet således: ”[Det] har ingenlunde karakter af, at jeg skal lære de psykisk udviklingshæmmede 

at lave kunst, men mere tage udgangspunkt i det, de allerede laver – og har lavet i mange år – og 

ved at tage det seriøst [og] indpasse det i en udstillingsmæssig kontekst”.
15

 Sidstnævnte blev en 



F:\bogen\POULRWEILE Endelig udgave.doc 

 

5 

realitet i foråret 1998, idet Fyns Udstillingsbygning for Kunst og Design, i daglig tale 

’Filosofgangen’, lagde hus til en stor og alsidig udstilling med værker skabt af Prospect ART. Mens 

Poul Weile påtog sig rollen som projektets leder til og med udstillingens gennemførelse, har han i 

de efterfølgende 8-9 år fungeret som dets konsulent. 

 

Body art 

Da Poul Weile har et ligefremt og uproblematisk forhold til den nøgne menneskekrop, bruger han 

den på forskellig vis som motiv i sin kunst. Således har han i en serie arbejder fra o. 2000, der på 

lunt fynsk betegnes ’møller’ (det vil sig: bagdele), utvivlsomt været inspireret af den franske maler 

og pioner inden for performancekunsten Yves Kleins ”Antropométrie”s (græsk for: menneske-mål, 

dvs. metode til opmåling af menneskekroppens dimensioner) fra 1960’erne. Denne type arbejder 

blev til på den måde, at hans kvindelige modeller smurte hele eller dele af deres nøgne kroppe ind i 

maling, hvorefter de i henhold til kunstnerens direktiver afsatte farvede – typisk i hans patenterede 

’International Klein Blue’ – aftryk heraf på lærreder. Tilblivelsen af disse kropslige arbejder, der 

genremæssigt ligger på grænsen mellem grafik og maleri, blev typisk skabt i forbindelse med 

performances, men flere af seancerne blev tillige fastholdt på film. Poul Weile er gået mere diskret 

til værks med fremstillingen af sin serie ”Møller” fra o. 1999, idet de alene foreligger som 

endegyldige arbejder, mens tilblivelsesprocessen er udokumenteret. Til fremstilling har kunstneren 

brugt kvinders og mænds bare rumper som en form for trykplader, forstået på den måde, at han lod 

dem sætte sig i hver deres kønsspecifikt farvede bøtte maling, hvorefter de afsatte henholdsvis røde 

og blå spor på store papirark. Det er der kommet en serie abstrakte kompositioner ud af, hvis motiv 

ikke uden en forhåndsviden lader sig afkode – men som når man bliver ledt på sporet af den kåde 

idé – umiddelbart aftvinger betragteren et smil eller en lille latter. For sådan må kunst også gerne 

fungere.  

 

Poul Weiles bare-bage-blade, der blev vist på udstillingen med den underfundige titel ”Møller på 

Møllen” på Egeskov Mølle i 1999, er beslægtede med et par andre, lidt ældre og kendte kunstneres 

værker, nemlig med den japansk-amerikanske multikunstner Yoko Ono’s ”Film No. 4 (Bottoms)” 

fra 1966 og med den danske Eks-skole-kunstner Paul Gernes’ ”Bagsider” fra 1969.
 16

 Yoko Ono har 

i sekvenser af ca. 10 sekunder filmet hundredvis af mænds og kvinders nøgne bagdele på nøjagtig 

samme måde, mens de går på et løbebånd, og mens de bliver interviewet om denne særegne 

oplevelse. Det er der kommet en timelang film ud af, hvor beskueren efter nogen tid oplever det 

ejendommelige, at den monotone gentagelse får motivet til at gå i opløsning, så det tager sig ud som 

en abstrakt komposition. Altså nøjagtig det samme, som er tilfældet med Poul Weiles ”Møller”. 

Som kontrast hertil fremstår Paul Gernes’ ti sort-hvide unikafotografier alene, men provokerende 

som dét, de er: skildringer af kvinder og mænds bare rumper og til dels også kønsdele set fra 

undersiden af den glasplade, de blev sat på.  

 

Fælles for de nævnte meget forskellige typer af body art (engelsk for: kropskunst) er deres 

eksperimenterende og grænseoverskridende forhold til menneskekroppen, hvis ædlere dele i 

henhold til den kristne kulturs moralbegreb kun i meget begrænset omfang har været skildret 

frimodigt i billedkunsten, og som ofte er blevet kategoriseret som værende af pornografisk karakter. 

I denne sammenhæng skal der erindres om den alsidige kunstner Wilhelm Freddies stædige kamp 

fra 1936 til 1963 for retten til at skildre seksualitet i sine værker. Det kostede ham konfiskationer af 

flere arbejder og bøder, inden frugten af ikke mindst hans langvarige konfrontation med 

myndighederne endelig resulterede i, at pornografibestemmelen som et af de første steder i verden 

blev afskaffet herhjemme i 1969. Mens Freddie i mere end 25 år stort set kæmpede alene for sit 

synspunkt, fik opgøret imod autoriteterne i 1960’erne karakter af en kollektiv bevægelse, der især 
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manifesterede sig inden for de unge billedkunstneres rækker. Poul Weile har sammen med Erik 

Gram:Hanssen på humoristisk vis – i regi af kunstnergruppen Unforgetable GrünHorse’s udstilling, 

der vistes på blandt andet Filosofgangen i Odense i 1996 – eksperimenteret med begrebet body 

art.
17

 Det skete blandt andet i en installation, hvori en levende kvindelig model indgik. Hun var 

placeret bag en skærm med et hul formet som en bikini-top, gennem hvilket hendes bare bryster 

kom til syne, og hvor berøring af disse attributter udløste recitation af et af den tjekkisk-tyske digter 

Rainer Maria Rilkes digte. Poul Weile har leende fortalt om en udstillingsgæsts vredesudbrud 

forårsaget af forskrækkelse over nærkontakten med brysterne, som han ikke havde forestillet sig var 

af kød og blod.
18 

 

Poul Weile har i værket ”Navel-Scan”, der blev skabt under II. Internationale Performancefestival i 

Odense i 1999, fokuseret på navler. I forbindelse med arrangementet opfordrede kunstneren 

forbipasserende til at fremvise deres navle, hvorefter den blev scannet og straks videresendt til og 

dermed offentliggjort på internettet. De agerende kunne så sammen med alle andre netsurfere se 

samtlige navle-scanninger og muligvis genkende deres egen. I modsætning til Yoko Ono’s og Paul 

Gernes’ nævnte optagethed af kroppens intime dele var det Poul Weiles pointe at beskæftige sig 

med en generelt upåagtet, men en i bogstaveligste forstand vital del af kroppen: reminiscensen af 

livlinen til vores mors krop i fostertilstanden. 

 

Installationen ”Home”, 2010 

”Home”, 2010 er et af Poul Weiles seneste værker. Det fremtræder på sin vis som et koncentrat af 

det meget forskelligartede, han har arbejdet med gennem sin lange karriere. Denne installation 

består tilsyneladende af noget så banalt som nogle håndfulde små porcelænsfigurer opstillet på et 

spisebord. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at kunstneren har manipuleret med disse 

pyntegenstande, der – deres mangel på kunstnerisk kvalitet taget i betragtning – på betegnes som 

værende kitsch. Noget som Poul Weile som nævnt har en faible for, og som han gerne inkorporerer 

i sine værker som en slags regibemærkning med reference til en naiv hang til nips, som dogmet om 

’den gode smag’ i vid udstrækning har lært ’det bedre borgerskab’ at tage afstand fra, indtil 

popkunstnere anført af englænderen Richard Hamilton i 1960-70’erne satte fokus på ’det folkelige, 

flygtige, udskiftelige, billige, masseproducerede, unge, vittige, sexede, smarte og romantiske’. I 

”Home” har Poul Weile dekomponeret de omtalte porcelænsstatuetter, det vil sige skåret dem i 

stykker og samlet dem på ny, til bizarre væsener. For at betone stemningen af hjemlighed, som 

installationens titel henviser til, har kunstneren forsynet den hvide bordplade med brune rande efter 

en gang kaffeslabberas, mens en videofilm projiceres ned over opstillingen visende ansigterne af 

kvinder, der på hver deres sprog fortæller om begrebet hjem. I ”Home” har Poul Weile således 

indlejret mange betydningslag sideløbende med en god portion humor, ligesom han helt i tidens 

globaliserede ånd har valgt at gøre installationens sproglige element internationalt. 

 

Anerkendelser 

Det skal nævnes, at monumenterne ”Adapted Surrounding # 1” og ”Elle” var stærkt medvirkende 

til, at Poul Weile i 2000 fik tildelt Fyns Amts Kunstpris, men hædersbevisningen tilflød ham 

generelt for hans ”store og alsidige arbejde med kunsten”.
19

 Modellen i bronze til førstnævnte 

monument købte Fyns Kunstmuseum i 2002, mens kunstneren i 2008 meget generøst forærede 

museet originalmodellerne i gips til både ”Elle” og "Heads down".
20

 Sidstnævnte blev oprindelig 

skabt til udstillingen ”Fald. Poul R. Weile. Fyns Amts Kunstpris 2000" på Brandts Klædefabrik. 

Her så Investeringsselskabet Norden værket og bestilte det til sin gårdhave på Odense Havn. I 

denne forbindelse udbyggede Poul Weile arbejdet, så det fik karakter af en murudsmykning 

bestående af fem bronzehoveder, anbragt på en hylde af zink, under hvilken tre ens relieffer af 
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gående, hovedløse zinkfigurer er fæstnet. Samtidig forsynede kunstneren værket med den nye titel 

"Five Steps Toward Neverending Joy". Ulykkeligvis krakkede firmaet, og projektet måtte i første 

omgang opgives. Men i 2008 endte det på Nyborg Gymnasium, hvor det er opsat på en af skolens 

gule murstensmure.  

 

Afrunding 

Fordi Poul Weile i årenes løb har vægtet selve arbejdet med sin metier som kunstner så højt, er det 

først nu, i løbet af 2010-11, da han er fyldt 57 år, at han har investeret tid og kræfter på at 

tilvejebringe en selvbiografi. Nærværende udgivelse, der har form af et interview, er blevet til med 

assistance fra sønnerne Sune og Nikolaj. Publikationen, der dokumenterer kunstnerens omfattende 

og alsidige virke, vil utvivlsomt blive værdsat af de mange, der i årenes løb har fulgt hans 

kunstneriske løbebane og mange resultater, ligesom den vil blive til glæde og gavn for hans 

kommende publikum. 

 

Poul Weile har valgt at udgive sin biografi på fire sprog – dansk, tysk, engelsk og kinesisk – i 

erkendelse af, at hans virkefelt og kontaktnet geografisk set har udviklet sig bredt. Således bliver 

det nu muligt for et globalt publikum at få indsigt i de tanker, den danske billedkunstner har gjort og 

gør sig i forbindelse med sit vidtfavnende virke.  

 

Det er symptomatisk, at biografien udkommer netop nu, da Poul Weile for alvor har rykket 

teltpælene op og har forladt den hjemlige fynske muld til fordel for et liv og virke i Berlin. Den 

tyske hovedstad har nemlig siden murens fald i 1989 udviklet sig til et frugtbart internationalt 

kunst- og kulturcentrum, hvilket Poul Weile siden 2008 har erfaret på egen krop og sjæl, idet han 

alternerende har opholdt sig i Odense og nævnte metropol. Men nu har han altså valgt en tilværelse 

i Berlin med alt, hvad det indebærer af udfordringer. Held og lykke! 

 

Anne Christiansen 

Seniorforsker ved Odense Bys Museer 
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