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Vejle

”Jeg stiller mig gerne til rådighed  
som modtræk til alle de smarte  
”købmandsmalere”,  
der mangler det basale håndværk.  
Det er helt utroligt, at der i dag findes 
60.000 såkaldte ”kunstnere”.  
Det er kejserens nye klæ’r om igen,  
og det gider jeg ikke være med til.”

Pia Brix-Thomsen

Katten Laurits er li-
geså malerisk og 
selvstændig, som 
sin menneskemor, 

billedkunstneren Pia Brix-
Thomsen.

Dens langhårede pels, der 
stritter i alle retninger, er iøj-
nefaldende ræverød. Lau-
rits er resultatet af et lykke-
ligt sammenrend mellem en 
norsk skovkat og en Maine 
Coon, og han går ligesom 
Pia Brix sine egne veje.

Med naturlig selvfølgelig-
hed indtager han den bløde 
lænestol i hendes atelier og 
lægger sig til at sove.  

Pia Brix-Thomsen iagtta-
ger katten og smiler ved sig 
selv. 

Hun er smuk, som hun 
sidder i sit hjem og udstråler 
en blanding af ro og styrke. 
Med det sorte hår og gyldne 
hud kunne man forledes til 
at tro, at hun var af italiensk 
afstamning. Men hun er pæ-
redansk, født og opvokset i 
Vejle. I morgen onsdag den 
26. marts fylder hun 50 år, 
og den runde fødselsdag har 
overhovedet ikke været år-
sag til en midtlivskrise.

Tværtimod er hun tak-
nemmelig for det liv, der er 
hendes og for den erfaring 
og visdom, som op- og ned-
ture har givet hende.

- Jeg føler mig dybt privile-
geret. Jeg maler på en indre 
nødvendighed, der er ikke 
andre muligheder, siger hun 
med overbevisning i stem-
men og et intenst udtryk i de 
gråblå øjne. 

Mønsterbryderen   
Pia Brix-Thomsen er en 
mønsterbryder, født og op-
vokset i en arbejderfamilie i 
Grejsdalen som den yngste 
af fire søskende.

I 1987 vandt hun konkur-
rencen om årets karnevals-
plakat, og da en veninde 
spurgte, om de sammen 
skulle søge ind på Det Fyn-
ske Kunstakademi i Odense, 
sagde hun ja. Skæbnen ville, 
at Pia kom ind, men det gjor-
de veninden ikke.

- Det første år på akade-
miet fik vi besøg af maleren 
Anders Kirkegaard. Han så 
ud over klassen og sagde: To 
af jer kommer måske til at 
leve af det engang. Resten 
kan ligeså godt gå ud og bli-
ve pølsemand eller noget 
andet. Jeg tænkte med det 
samme: En af dem, der kom-

mer til at leve af kunsten, 
det er mig. Jeg var ikke i 
tvivl, og jeg er et levende be-
vis på, at det blev sådan, si-
ger Pia Brix-Thomsen, mens 
hun drikker urtete af et 
krus.

Hendes fødselsdagsgave 
til sig selv er en detox-kur, 
som foreløbig har varet i fire 
måneder. Hun tog en kold 
tyrker og holdt op med at 
ryge, drikke alkohol, spise 
sukker, korn og mejeripro-
dukter, og den fysiske og 
mentale udrensning har for-
synet hende med skarphed 
og styrke.

- Jeg har det bare godt. Der 
er knald på mig, og jeg har 
lyst til at uddanne mig til 
detox-communicator, siger 
hun.

Etablerer kunstskole
På akademiet fik Pia Brix en 
eksistentiel krise, da det 
pludselig ikke længere var 
leg at arbejde kreativt, men 
et dybt alvorligt og ansvars-
fuldt arbejde at tilegne sig et 
håndværk og fordybe sig i 
den skabende proces.

- Heldigvis har jeg en ibo-
ende kraft, der er voldsom 
og insisterende, som det og-
så kan ses i mine malerier, 
siger hun. 

Det er hendes mentale 
overbevisning, at ethvert 
menneske skal leve sit lys 
fuldt ud, og ikke sætte sit lys 
under en skæppe.

- Man skal leve sit lys, det 

er præcis dét, jeg maler i 
mine billeder. Her er lyset 
altid det bærende, siger 
hun.

Hun har haft mange boli-
ger og værksteder på skift, 
og nu har hun lige fundet et 
nyt lokale, den tidligere 
osteforretning på Andkær-
vej 227, hvor hun vil etablere 
en kunstskole.

- Der er brug for en kunst-
skole med professionelt ud-
dannede undervisere, hvor 
det handler om de helt klas-
siske tegne og male-discipli-
ner, om at give kunstens ge-
digne og nødvendige hånd-
værk videre. Der er brug for, 
at nogen sørger for, at der 
bliver gået i dybden. Jeg stil-
ler mig gerne til rådighed 
som modtræk til alle de 
smarte ”købmandsmalere”, 

der mangler det basale 
håndværk. Det er jo helt 
utroligt, at der i dag findes 
60.000 såkaldte ”kunstne-
re”. Det er kejserens nye 
klæ’r om igen, og det gider 
jeg ikke være med til. Man 
skal kravle, før man kan gå, 
siger hun.

Sådan er billedkunstne-
ren. Kontant og direkte i si-
ne meninger.   

Æstetik og kærlighed                 
Pia Brix-Thomsen har to 
børn:  Asbjørn, der lige er 
flyttet hjemmefra. Han går i 
3.g på Rosborg Gymnasium 
på musiklinien. Datteren 
Freja er 13 år og elev i Vejle 
Friskole. Hun har villet give 
dem en barndom i landlige 
omgivelser lige udenfor Vej-
le, hvor de er tæt på naturen 

og kan følge årstidernes skif-
ten.

Lige nu maler hun nye, 
store ekspressive malerier 
til den store solo-udstilling, 
der venter hende i det Chi-
cago-baserede galleri, hvor 
hun er tilknyttet. Mens hun 
maler, er der tid til eksisten-
tielle tanker.   

- Jeg har valgt at være et 
menneske i udvikling, og jeg 
har lært, at livet er en dua-
lisme. Mørke og lys, sorg og 
glæde, det gode og det onde. 
Det ene er afhængigt af det 
andet, og der skal være ba-
lance i det. Jeg har også lært, 
at mine værdier som men-
neske dybest set handler om 
æstetik og kærlighed, at jeg 
ikke skal søge sandheden 
ude. Den ligger inde i mig 
selv, siger Pia Brix-Thomsen 
med vægt bag hvert ord.

Hun har tanker om at læse 
kunsthistorie for at få den 
teoretiske overbygning, og 
ellers veksle mellem at for-
dybe sig i at male og at un-
dervise og formidle.        

Pia Brix-Thomsen holder 
50 års fødselsdags-recepti-
on i Marginal Reklamebu-
reau, Strandgade 27, Vejle,  
lørdag den 29. marts. Recep-
tionen er for alle interesse-
rede, der har lyst til kigge 
forbi. Ved samme lejlighed 
viser hun nogle af sine nye, 
store malerier, der skal ud-
stilles på solo-udstillingen i 
Chicago til september. Re-
ceptionen er fra kl. 11-13.

Man skal leve sit lys 

Pia Brix-Thomsens  malerier er båret af det vibrerende, eksistentielle lys, som det kan ses i baggrunden.   Foto: Mette Mørk

 n Billedkunstneren Pia Brix-Thomsen  synes, hun har meget at være taknemmelig for  
midtvejs i livet. I morgen fylder hun 50 år
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Vejle - En af landets mest 
efterspurgte foredragshol-
dere, højskoleforstander 
Jørgen Carlsen, Testrup Høj-
skole, kommer til Løget Kir-
ke på torsdag den 27. marts 
for at tale om forundrings-
parathed.

Jørgen Carlsen er kendt 
som en begavet og særdeles 
levende foredragsholder. 
Han er medredaktør af den 
nye højskolesangbog, skri-
bent i Kristeligt Dagblad og 
medlem af Etisk Råd. Fore-
draget begynder kl. 19.30, 
og der er gratis adgang.

Det er Sct. Nicolai Sogn, 
der har tilrettelagt aftenen 
med Jørgen Carlsen.  

Højskolemand om 
forundrings- 
parathed

Vejle - Onsdag den 26. 
marts kl. 18.30 er det muligt 
at få et syn på danskerne 
udefra, når den engelske 
mad- og rejsejournalist - og 
bestsellerforfatter - Michael 
Booth kommer til Vejle.

Michael Booth har skrevet 
bogen ”Der er et lykkeligt 
land”, og i den tegner den i 
Danmark bosiddende eng-
lænder et skarpt og humori-
stisk portræt af danskerne.
- Danskerne er cool, selvtil-
fredse og meget afslappede, 
når det handler om at arbej-
de. I har en skarp sans for 
humor og ironi. I er sexede, 
har utroligt dårlige manerer, 
men er generøse, når det 
gælder. Lidt for afslappede 
med brugen af ordet ”fuck”. 
Og så drikker I meget, siger 
en varm og lun Michael 
Booth i sin karakterstik af 
danskerne.

Foredraget finder sted på 
Vejle Bibliotek, og er den del 
af det såkaldte Spouse 
House, der laver aktiviteter 
og netværk for ægtefæller til 
internationale medarbejde-
re i virksomheder som Lego, 
Siemens og sygehuset.

Netværket tæller indtil vi-
dere 85 ”spouses”. Foredra-
get er hovedsageligt på en-
gelsk.

Det er muligt at læse mere 
om arrangementet på www.
spousehouse.dk/michael-
boothevent. -rak

Et fremmed blik 
på et lykkeligt 
land

INDBRUD I INSTITUTION - 
Fritidscentret Solsikken på 
Bygden havde tyve på besøg 
på et tidspunkt fra fredag af-
ten til søndag klokken 12.30. 
Tyvene var kommet ind ved 
at kaste en sten gennem en 
rude. Tilsyneladende er de 
stukket af med en sort kasse 
fra en køkkenskuffe og cho-
kolade for 250 kroner.

Fra politiets 
døgnrapport


