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Svend Wiig under arbejdet med det keramiske værk til Roskilde,  19721972



Svend Wiig Hansen (1922 – 1997), Ikon inden for dansk kunst i det 20. århundrede, 
ville været blevet 100 år den 20 december 2022.

Han var en ener i den danske kunstverden, gik sine helt egne veje og ønskede ikke at 
knytte sig fast til et bestemt galleri men holdt på sin kunstneriske frihed.

Svend Wiig Hansen var billedhugger, grafiker og maler i nævnte rækkefølge.
 
I 1952 rejste han til en mexicansk udstilling i Stockholm, som gav ham afgørende 
inspiration.
Mennesket og menneske-figuren blev det centrale motiv for Svend Wiig Hansen. 

I 1954 fik han sit gennembrud med skulpturen ”Moder Jord” foran Aarhus Rådhus.

Efter sin store udstilling i Mexico City, hvor alléen op til National Kunstmuseet 
var pyntet med danske og mexicanske flag, følte han sig beslægtet med mexicansk 
kunst. ”Jeg er rørt over, at jeg næsten føler, at jeg er kommet hjem”. 
Han donerede 120 grafiske værker til det mexicanske folk, som blev vist 
over hele Mexico.
  
Siden den meget roste udstilling på Biennalen i Venedig i 1964 har Svend Wiig Hansen 
udstillet mange steder i verdenen bl.a. med store udstillinger i Brasilien og Mexico.

I 1996 i Esbjerg blev der opstillet ”Mennesket ved Havet” skulpturen af 
Svend Wiig Hansen spejdende udover Nordsøen. Fire stående eller siddende 
menneske-figurer ca. ti meter høje, der synes næsten at tilhøre en anden verden. 

Svend Wiig Hansens farvekridttegninger åbner store kraftfulde og voluminøse 
menneskefigurer sig op i næsten alle palettens farver i hans helt eget formsprog, 
medens hans skildring af mennesket i skulpturen udstråler en sanselighed.

Hans skulpturer er som regel friskulpturer, som man kan gå rundt om 
og som består af en masse eller af klumpen. 
Formerne er voldsomme og kraftfulde og hans gestalter (figurer) lettere tunge. 
I sin skulptur viser Svend Wiig Hansen mennesket isoleret, forrådt og hjemløs i forhold 
til sin egen natur.

I sin kunst offentliggør han sin oplevelse af virkeligheden. 
Emnet for Svend Wiig Hansen var igennem hele livet menneskets eksistentielle 
situation.

 ”Mennesket kan ikke leve uden kunsten og kunstneren kan ikke leve uden at skabe” 
iflg. Svend Wiig Hansen

Svend Wiig Hansen var et specielt menneske og sagde altid 

”Skynd dig langsomt, så vil du få stor succes”. 
 
I 1997 dør Svend Wiig Hansen 74 år gammel i Helsingør, 
ikke langt fra Galleriet Hornbæk, hvor han udstiller for første gang med skulpturer, 
værker på papir, grafik og oliemalerier.

Jeg ønsker alle en god fornøjelse med udstillingen.

Kunsthistoriker
Lars Olesen, mag. art.



Stående figur, usigneret og udateret, 
patineret gips. H. 47. 
Privateje



Uden titel, bly på papir, signeret. 
Skitse på både for -og bagside.  37 x 27. 

Privateje 



”Selvglæde”, signeret 1966, 
olie på lærred, 103 x 82.

Kan købes

Stående figur, usigneret og udateret, 
patineret stentøj. H. 47. 
Kan købes



Skitse til skulptur foran Thorvaldsen Museum. 1990’erne. L 49.

Skulpturen var desværre ikke så færdiggjort, ved Svend Wiig Hansens død 
i 1997, at den kunne placeres på pladsen.

Privateje



Litografi, ”Siddende Kvinde”, signeret 1988, 
1. præmie, dedikation, 55 x 74. 

Kan købes



Oliekridt, uden titel, signeret Wiig Hansen, 
udateret, 51 x 43,5.
Kan købes

“Den næseløse”, 1958, cement, H. 36. 
Udstillet: Biennalen i Sao Paulo. 1958 .

Kunstakademiet, 1968. Katalognummer 55 
Provenance: Kunstner John Wierth, Sverige. 

Privateje.



Linoleumstryk, signeret, udateret, 29 x 25. 
Kan købes 

Maleri, uden titel, usigneret, udateret, 
olie på lærred, 45 x 36.

Kan købes



Oliekridt, uden titel, signeret Wiig Hansen, 88, 
50 x 64,5.
Kan købes

Maleri, Uden titel, signeret monogram 1978 + 95, 
olie på lærred, 81 x 65.

Privateje



Oliekridt, uden titel, signeret Wiig Hansen, 85, 
50,5 x 37.
Kan købes

Liggende figur, signeret monogram, bronze, 
26 x 22.

Privateje



Litografi, uden titel, signeret, udateret,
 38 x 56. 

Kan købes



Liggende figur, signeret monogram, 1983, bronze, 23 x 38.
Privateje

Litteratur: Jens Erik Sørensen (red): “Svend Wiig Hansen - Klassik og Kaos”, 
Aarhus, 1989, et andet eksemplar gengivet helsides i farver side 110. Udstillet: 
Et andet eksemplar udstillet “Svend Wiig Hansen - Klassik og Kaos”, Aarhus 
Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst 1989–90; gengivet i kataloget 
side 110. Et eksemplar i bronze i Ny Carlsberg Glyptoteks samling

Oliekridt, uden titel, bagpå signeret, udateret, 38 x 31,5. 
Kan købes



Liggende figur, signeret monogram, 1982, 
bronze, 23 x 26 x 22. 
Kan købes

Oliekridt, uden titel, signeret monogram ’88, 
49,5 x 65.
Privateje 



Uden titel. Bly på papir. Signeret monogram  1991  
35 x 27,5.

Kan købes 



Galleriet Hornbæk eksisterer som et samlingspunkt for seriøs kunst.

Vi udstiller, vi handler med, vi diskuterer og elsker kunsten.
 
Hvordan definerer vi selv seriøsiteten i kunsten på galleriet?
 
Kunst er ikke alene, hvad man ser. Kunst er også, hvad man føler, når man ser ”det”.
 
Kunst afspejler ikke blot samtiden, den fortolker fremtiden.
 
Kunst er en transmission af kunstnerens udtryk.
 
Kunst skaber en dialog, ofte også en diskussion.
 
Kunst beholder sin betydning - også for eftertiden.

Susanne Risom
Kunsthandler
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