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KNUD ODDE 

Knud Odde arbejder med et genkendeligt formsprog, og ligesom popart 
minder det om tegneseriernes figurer og rene billedrum. Typisk for 
tegneserien, men også halvtredsernes billboard-reklamer, er den tykke 
konturstreg. Den benytter Odde sig af til at afgrænse de stærke kontraster, 
som han bringer i spil med sine karakteristiske farver. Hans konturstreg er 
sensuel og sitrende, og bruges som et stramt greb til at holde et sanseligt 
limbo i gang mellem eksempelvis forførelse og afsky. 

Ligesom billboard-reklamer og tegneserier har andre medier fra det tyvende 
århundrede fascineret Odde samt de personer, der er dukket op i dem. 
Kendte personer er ofte til stede i hans værker, som var de et kulturhistorisk 
portrætgalleri. Det er især ikoner fra filmverden, litteraturen eller musikken 
der afbildes, idet at han trækker på den visuelle stil og ikonografi fra disse 
æstetiske discipliner. Men Odde giver os nye indtryk af personerne. Han lader 
dem bevæge sig rundt i erotiske, spirituelle og melankolske universer, hvor 
figurernes blik er fæstnet direkte på beskueren, så man står ansigt til ansigt 
med dem i et uroligt og intimt øjeblik. Et øjeblik der er så intenst, at uforløste 
konflikter og undertrykte følelser kommer frem til overfladen. De afsløres i et 
ansigtsudtryk, der, sammen med de dynamiske kompositioner, holder 
modsætninger i skak. Her er plads til både psykens mørke sider, men også til 
kærlighed, erotik og forløsning. 

Knud Odde er en autodidakt visuel kunstner, der både beskæftiger sig med 
keramik, grafik og illustrationer foruden maleri. Ved siden af at arbejde med 
visuel kunst, har han været bassist og sangskriver i bandet Sort Sol 1977-
2001. Det lyriske har Odde holdt ved, og derfor senere udgivet digte. Han 
dyrker litteratur, hvor han også startede sin karriere – nemlig som uddannet 
bibliotekar i 1978. 

Knud Odde (f.1955) havde udstillingsdebut i 1983. Han har gennem årene bl.a. modtaget Oluf 
Hartmanns Mindelegat, Henry Heerup Legatet og Statens Kunstfonds 3-årige 
arbejdslegat. Soloudstillinger: 1993: Erich von Stroheim Esbjerg og Herning Kunstmuseum. 
2000: Da kødet blev kunst (m Michael Kvium og Peter Carlsen) Holstebro Kunstmuseum. 2002: 
Kastrupgaardsamlingen og Randers Kunstmuseum. 2013: Vejle Kunstmuseum. 2015 
Trapholt. Gruppeudstillinger: 1990-91: Rockens Billeder Brandts Klædefabrik og Gøteborg 
Kunstmuseum. 1994: Made In Denmark Kobberstiksamlingen, Statens Museum for Kunst.2000: 
Paintings – Works on Paper, DCA Gallery, New York. 2014 This is our art, David Risley Gallery, 
Kbh.Repræsenteret på bl.a. Aros, Heart - Herning, Horsens Kunstmuseum, Kunsten - Aalborg, 
Kobberstiksamlingen, Statens Museum for Kunst og Moderna Museet, Stockholm. - Knud Odde 
samarbejder også med Clausens Kunsthandel, Kbh.  

	  


