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Jeppe Drews

- fiordens og Jyllinges moler,

impressionist po sin egen måde

En grd morgen først i morts kører en bil ind på porkeringsplodsen ved

restouront Vigen. Energisk $iger en mond ud bærende pfi en mindre,

flod trækose. Hon begiver sig om på sydsiden of den lille skov pd

stedef, hvor der er en fin udsigt ned over strondengen på Sønderø og

def inderste of florden og videre til byen med profilen $odig helt

domineret of domkirken.

Ud of molerkosen ioges polelten og omkring ll'12 forveklotter bli-

ver sot på den. I l6get of kasen sidder et popstykke i co. A5 formot.

Motivet er enkeh: bligrfr himmel med lidt skyer, byen med kirken i

mørkere grål med indslog of grønt og hvidt, fiorden, hvor der endnu

ligger noget is med et lidt rødligt skær og speiling of domkirken og en'

delig $rondengen i forgrunden med grønt, brunt og hvidt - der er lidt

sne tilboge.

leppe Drews hor hurtigt med pensel skitseret motivet på sit lille billede

og blonder nu de forver, som skol blive til hons skildring of en grå,

men olligevel ikke olt for "tung" senvinierdog ved fiorden. Det toger

vel en iime, ot fd billedet færdigt - signoturen sætles på med rødt,

og der kommer også lidt of denne forve i forgrundens strondeng -
noget of det visne græs er rødligbrunt. Billedet er færdigt og giver en

overbevisende skildring of skønheden i noget veir, som de fle$e of os

nok er tilbølelige til bore ot synes er "gråt og kedeligt".

Arbeidet med indkig til domkirken ved vintertid er nok noget inspire-

ret of, ot ieg nogle gonge hor sogt til Jeppe Drews, ot ieg gerne ville

skrive en porlrælortikel om hom til "Jul i Roskilde". Jeppe er på von'

lig vis gået seriøst til sogen 0g hor molet ikke mindre end l2 vinier-

lige kig i po$korf-(A6) og A5 formot over inderfiorden og op til Ros

kildes $orslåede vortegn. Det er i og for sig blevet fil færdige orbeider

i lille stønelse, men de små billeder kon også donne grundlog for ot

mole motivet i $ørre formot.

Som det fremgfir, er Jeppe friluftsmoler, og hon foretrækker oltid ot

gennemføre så meget of orbeidet med et billede som overhovedet mu-

ligt foron molivet. Er veiret for vidt eller blæsende, kon orbeidet i de

mindre formoter udføres, mens hon sidder i sin bil. Der kon selvfølge

lig også efterfølgende vise sig ot være behov for lidt supplerende og

korrigerende orbeide med billederne hiemme ioielieret.

Tilknflningen tilJyllinge og Roskilde Fiord

Jeppe kom til Jyllinge med sine forældre som 3'årig i 1952. Hons for-

bror Frederik Drews vor kommet til $edet ollerede i slutningen of

4O'erne, og vor foldet for motiverne i det dengong lille og londlige fisker-

leie ved fiorden. Meget hor ændret sig siden 40'erne, og dei doglige

virke i fiskerhusene på Jyllinge hovn er vel ikke, hvod det hor været,

men den lille by med hovnen ved fiorden ofgiver $odig gode motiver,

ligesom den giorde det for Jeppes for og forbror. En del of de monge

Jyllingeskildringer indgår som illu$rotioner i bogen "lyllinge i ord og

billede/' udgivet of Fiordmuseet og med tekst of Gunnor 0lsen.

Jeppe Drews er me$ londskobsmoler, men er også god til portrætter -
det kommer vi tilboge til. Hon er født i molerfomilien Drews i 1948 og

ollerede som dreng viste hon interese for ot tegne. Det kunne iynge
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med bredere pensel, hvor de enkelte strøg i olmindelighed tydeligt kon

ses, selvfølgelig nogei ofposet efter billedets $ørrelse og korokteren

af motivel. Det er oltså i denne unge older hon finder sig selv som

kunslner og bliver, hvod forfalreren of disse linier synes mon kon

kalde, "impresionisi på sin egen måde".

Hon moler med olieforver, fordi hon synes, ol okryl tørrer for hurtigt til

hons temperoment, og onvender den som onføf både rent og blondei,

hvod de gomle impresionister ogsd hor giort. .leppe fortæller, ot det er

en vigtig del of kunstnererforingen ot kunne se, når en blondet forve

ikke er god nok. Hon bruger også det klosiske forve-eller luft"

perspektiv, dvs. oi de nærmeste dele of motivet får de mættede forver,

mens de fiernere gengives med mere hvidt blåt eller evt. gråt i

blondet.

lnspirolion fro ondre mulere
I Jeppes otelier på 1.sol i det hyggelige rødstenshus på Ring$edvei

hænger en række portrætler of ondre kunstnere. Det viser sig ved nær.

mere eflersyn ot være hons kopier of disse kun$neres selvportrætler,

portrætfer andre hor molet of dem eller simpelt porirætfotogrofier.

Mon finder billeder of PS.Krøyer, of svenskeren Anders Zorn og ikke

overroskende of impresionismens cenlrole figur Cloude Monet.

Mindre venfelifi er der bl.o. også en god kopi of et tidligt selvportræt

of den $ore finske moler Heleno Schierfbek. Der er oltså både tole om

kunstneriske forbilledet, og om øvelser i portræimoleri. For denne

motivkreds hor hon foktisk også dyrket en del.

Porlrælter, Jyllinge-originolerne
Pd en bodego i Jyllinges buflkscenier hænger der ikke mindre end 50
portrætter of lokole personligheder - 49 mænd og en kvinde - olle

indtrængende, men også tit muntert skildret of Jeppe Drews. Dette

golleri bærer i dog novnet Jyllinge-originolerne. Det er $ortet med en

kreds of fiskere på hovnen i Jyllinge, som Jeppe fik kontoki med først

i /0'erne, når hon malede på stedet. Hon fik pd hovnen ideen fil ot

mole 4 fiskere i deres skur, hvor de bøder g0rn 0g t0ger sig en ø1.

Der vor tole om originole, lokole personligheder med fontosifulde til-

novne som "skævbideren" og "Børge-hot". Fro førsi i 90'erne blev

kredsen som mødtes mere fost, mon blev'Jyllinge-originoler". Do

Jeppe vor med, opstod ideen om ol portræl1ere dem olle, som kom i

kredsen. Det er s0 i dog det imponerende golleri, som kon ses i

Jyllingecentret. Jeppe er som onført selv en of originolerne, og hons

selvportræt fra serien i markoni profil bringes som illustrotion her.

nogel ot hove en for, forbror og forfor der olle vor molere, men irongen

til også selv 0t rrdtrykke sig pd den mfide vor der oltså. Efter råd fro

foren kom Jeppe i lære som molei det blev pd Roskilde Skiltefobrik,

hvor hon vor fro I 964-68. I dog orbeider hon $odig håndværksmæy

sigt indenfor molerfoget ved siden of sf virke som kunsfner.

Nu er vi me$ vont til ot se kun$-og håndværksmoleri som helt od-

skilte virkefelter, men sådon vor dei ikke i generoiionerne før Jeppes,

hvor mon på teknisk skole som hdndværksmoler også havde under-

visning i bl.o. frihåndstegning.

Det indgik imidleriid ikke længere, do hen selv gik pd teknisk skole,

sd hon måtte supplere den håndværksmæssige uddonnelse, og det

hon hovde lært of sin for, ved ot gå på tegnekursus. Heri indgik bl.o.

den såkoldte croqui$egning, hvor mon skol lære ot tegne hurtigt

efter levende model "stillei" of underviseren, dvs. i forskellige posi-

tioner, hvor mon så skol få nedfældet det væsentligste inden for en

begrænsel tid.

Egen impresionistisk teknik
Ndr mon er 3. generotion i en fomilie of molere, kon pfivirkning fro de

ældre ælvfølgelig ikke undgås. Jeppe fik som nævnt tilskyndelse og

oplæring fro sin for. Hon vor selv I 6, do forforen, Koi Drews, døde, sd

hom hor hon ogsd kendt godt og tolt om moleri med.

Koi er nok i dog den mest kendte Drews og vor en meget dreven mo-

ler med flotte, nøiogtigt skildrede londskober med kornneg pd rækker

og solstrdler mellem skyerne ned over de londlige idyller. Sønnen

Svend Drews, Jeppes for, kom nok tættere pd virkeligheden i sine bil-

leder, men molede ogsd med en teknik med fine penselsirøg under.

ordnei den nøiogtige gengivelse of motivet.

Denne molemåde vor som venteligt Jeppes udgongspunkt, men do

hon vor midt i 20'erne, udviklede hon sin egen friere penselteknik,

som hon slodig bruger. Forven sættes på - bdde rent og blondet-

tjiwl
@1..;1.:f,1,.;,.,,

32

*

tiskere i skur på hovnen i lyllinge 19/6.

Bolund ag fiorden ned lovtstående sol 1992.
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Hon får en del besilllinger på portrælrer og hor ogsi of egen drift

toget nogle of sine moliver op, det gælder f.eks. el portræt of Poul

Schluter, som bl.o. hor kunnet ses udstillei sommen med modellens

erindringer i vinduet på Flensborgs Boghondel.

Udlondsreiser - Grækenlond 0g J0p0n

Selv om Jyllinge og fiorden er den vigtigsle moilvkreds, hor Jeppe

molet i fiernere egne og med gode resuholer. Hon reper gerne til de

græske øer som f.eks. Leros, hvor både londskob og dei blå Middel-

hov giver inspirotion til gode billeder.

Hons teknik egner sig foririnligt til ot mole vondspeil, og på lovt vond

ffir hon elegont forverne med fro bundens klipper og plontevækst.

Gennem en of virksomhederne i Jyllinge, som hondlede meget med

Seiko i Jopon, fik Jeppe fønt i 90'erne solgt nogle billeder dertil.

Detle gov ideen til en længere reise til Jopon for at mole derude.

Seiko-virksomheden, hvor hon blev inkvorleref, lå meget heldigt ved

foden of det berømte blerg Fuiiomo, som blev hcns vigligsle moiiv på

reisen.

Turen vorede 3 måneder, og pgo. regntid den ene mfined blev der tid

fil også ot besøge det omgivende londskob med rismorker og lands

byer og til ot deltoge i virksomhedens personoleorrangementer, som

mon gæstfrit indbød hom til oi være med i. Det blev til en hel del bil

leder med ioponske motiver, som der på stedet vor så stor interese

for ot købe, ot Jeppe kun fik el par of de slørre billeder og nogle min'

dre studier med hiem selv.

God og lel tilgængelig kunst!

leppe Drews er ikke medlem of nogen kunstnersommenslutning, men

hor gennem årene udstillet monge $eder i gollerier, virksomheder,

kommuner og kunstforeninger og pi Fjordmuseet i Jyllinge. Her i Ros

I f ioøm æt t,o nrdmorken ved Korskilde, nod for Jyllinge 1998.

kilde hor hon regelmæsigt hoft udstillinger i Forver Hommen Gird.

Hon hor også hoft udsmykningsopgover, bl.o. i Folkonerceniret, lige-

som hon hor undervist på kuner i londskobv og portrætmoling.

kndskober fro hiemegnen og fro syden 0g p0rlræller bringer ikke 6n

i ovontgorden of billedkunst i dog, men derfor kon billederne io ud'

mærkei hove kunstnerisk værdi og være værdsot of monge.

Sidon er det tilfældet med Jeppe Drews - hon skober god og let'

tilgængelig kunst, som klort hor sit publikum. At mon som borger på

Roskildeegnen til genkender hons motiver er yderligere et plus for

oplevelsen ved siden of de mere obstrokte, ikke mindstforvemæssige

oplevelser, mon også fir ved ot se hons billeder.
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