
Galleristen der forkæler dine sanser 
 
 
Nogen gange møder man nogen som man ikke kan sætte i ramme. Et menneske med en 
masse på hjerte og med en bunke energi, som bare skal ud. Magasinet X-Klusiv har 
besøgt Ateliergalleriet i Herning og kunstner Ulla Houe. En kvinde med ild bag i, siger hun 
selv 
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- Man skal ikke tro det er venstrehåndsarbejde for det kommer ikke af sig selv, lyder det 
fra kunstner Ulla Houe. 
Kvinden med ild bag i beskriver hun sig selv som, og det tegner vist et meget godt billede 
af det varme menneske, man møder når man træder ind i galleriet på Paghs Allé i 
Herning. 
I de gamle og tidligere tekstilfabrikslokaler mærker man med ét en varm og hyggelig 
stemning. Smilet og tilfredsheden omfavner én med det samme.  
Kunstner, sanger og skuespiller kan Ulla føre på sit visitkort, men det er kunsten hun lever 
af - og lever for.  
Udenfor hænger en tom guldramme på murstensvæggen, men indenfor møder man 
lærred efter lærred, der alle fortæller hver sin historie. 
- Man skal ikke lade sig begrænse, men gøre det man elsker og er god til, siger hun.  
Maleri efter maleri fortæller at den 66-årige kvinde ved hvad hun taler om. 
- Nogle gange lykkes det at få det ud, man har inde i hovedet. Nogle gange nemmere end 
andre, understreger hun. 
Ulla har altid malet og formet. Hun elsker det, hun laver og det er altid med stor tilfredshed, 
når andre ser glæden i hendes håndværk, og vælger at tage et maleri med hjem. 
- Det er en stor tilfredsstillelse, når ens arbejde giver glæde for andre. Når jeg ser mine 
værker på andres vægge, gør det mig virkelig glad - sådan helt indeni, lyder det med et 
bredt smil. 
Farverne er mange. De klæder hende.  
- Jeg har kastet mig ud i blåt for tiden. Jeg plejer mest at arbejde i varme farver, men der 
skal udfordring til, siger hun. 
- Det hele handler om at rumme det. At ville det - at turde. Det skal danse. Kunsten er så 
meget mere et nogle farver og streger på et lærred. Det skal tale til én. Det skal rumme 
musik, glæde, sprog og dans. Så rammer det mig. Det er det, jeg håber at give videre.  
 
 
Den taler til dig 
Ulla betragter de store linjer i livet. Naturen inspirer hende. Livet. De nordiske vinterfarver, 
den grønne sommereng, den blå ind fjord og den mørke muldjord.  
- Jeg er vist bedst, når jeg kaster mig hovedkulds og spontant ind i det at skabe noget nyt, 
lyder det. 
Og hun skaber… 
Alt det hun har indeni kommer ud gennem hendes værker. Livsglæden. Optimismen.  
Hun spænder over det meste. Portrætter. Landsskabsmotiver. Abstrakt.  
Et par bronze skulpturer fanger øjet. 
- Tag den op. Mærk på den. Føl den. Hvis den bare står der, siger den jo ikke noget, siger 
Ulla. 
Hun har ret. Kunstværket taler et tidligere sprog, hvis man lader det.  



- Tag det ind. Hør det. Mærk det. Her spiller sanserne den største rolle. Lad dem tale. 
Mærk dem. 
 
 
10 år, 10 dage 
Den 21. maj inviterer Ulla til reception. Det er et årti siden hun åbnede dørene til eget 
galleri.  
- 10 år - 10 dage og 10 procent, siger hun. 
- Det klinger godt og er en fin måde, at byde både alle mine trofaste kunder og en bunke 
nye nysgerrige mennesker indenfor, tænker jeg. 
Der bydes på alt hvad sanserne kan trække. Kunst, lidt til ganen og lidt til ørene. Jeg 
glæder mig. Det bliver en hyggelig dag med en masse herlige mennesker - så duk endelig 
op, lyder opfordringen.  


