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 N år man træder ind i 
Heidi Zilmers hjem, 
bades man i gyldent 
lys. Det skyldes hen-

des vægmaling, S0510-Y 20R, 
der består af 85 pct. hvid med 
5 pct. sort farve, 10 pct. gul og 
rød. Det giver en lys og varm 
gul. Sollyset reflekteret af væg-
gene giver en gylden glød i 
Heidis hår.

»Det er en varm og rar farve 
at komme ind i. Gul symbolise-
rer godheden, visdommen og 
lyset. Den her farve vender jeg 
altid tilbage til,« fortæller Heidi 
Zilmer og fortsætter:
»Men den symboliserer også 

bedrageri og falskhed, Judas’ 
dragt var gul. Farven rummer 
sin egen dualisme.«

I hendes værksted i en an-
den længe af gården i Odder lig-
ger en rulle tapet. Den rummer 
som stuen også guldet. Den vil, 
når den er færdig, koste 9000 
kr. 

Det hvide tapetpapir er malet 
med en S8010-R70B; en mørk, 
dæmpet blåviolet med en rød 
tone. Alt efter lyset vil tapetet 
virke sort, violet eller blåt – og 
farven står rigtigt godt sammen 
med guld. 22 karat bladguld 
lægges på i et brudt gittermøn-
ster. I det ufuldstændige møn-
ster ses en cirkel. Cirklen er der 
ikke, den dannes af øjet og hjer-
nen.

De to farver, gul og violet, er 
komplementærfarver. De er 
hinandens modsætning – og 
dermed rammer de et af de te-
maer, som Heidi Zilmer arbej-
der med: dualismen, modsæt-
ningen, kvinde/mand, mat/
blank, lys/mørke, linje/cirkel.

Heidi Zilmer er maler. En-
gang – for et par hundrede år 
siden – var malerfaget et af de 
allerfineste håndværk med en 
lang række meget specialisere-
de teknikker for at illudere ma-
terialer og teksturer, som der 
ellers ikke var råd til. En væg 
kunne males som marmor, sil-
kedraperier, kakler eller eksoti-
ske træsorter. 

Grænsen mellem maler og 
kunstmaler var flydende – en 
dygtig maler kunne dengang 
både male stuen og et portræt 
af konen. Med funktionalismen 
faldt malerfagets anseelse dra-
stisk. Vægge er, hvad de er – ger-
ne hvide. Malerfaget fik ry som 
det fag, man altid kunne kom-
me ind i – og hvis man var lidt 
dum, var det kun en fordel. Med 
alle de hjerneskadende produk-

ter, som malerne brugte, var der 
mindre, der kunne gå tabt. Men 
de gamle teknikker er på vej 
tilbage, hvilket Heidi Zilmers 
gyldne tapet er et godt eksem-
pel på. 

Tapetet skal opsættes i en vil-
la i Vedbæk uden for Køben-
havn. Heidi arbejder her sam-
men med en kollega, der har 
specialiseret sig i opsætning af 
specialtapeter. P1 kører i bag-
grunden, en kvinde fortæller, at 
hvis man tegner et kryds i pan-
den på en elefant og viser den 
sit eget spejlbillede, fører ele-
fanten undrende snablen op til 
krydset. Dermed er elefanten 
et af de eneste dyr med en for-
ståelse af spejlet. De to arbejder 
tavst og koncentreret. De bru-

ger en dag på de 8,5 kvadratme-
ter, og den samlede regning for 
halvanden rulle tapet med for-
gyldning løber op i 17000 kr. in-
klusive opsætning. For den pris 
har køberen fået et enestående 
stykke håndværk, der udfordrer 
de hvide vægge og de hvide køk-
kenelementer.

Spørger man Heidi Zilmer, om 
hun er kunstner, ryster hun be-
stemt på hovedet. Hun er hånd-
værker med en passion for gamle 
teknikker. Hun underviser og-
så på Malerfagets Videregående 
Uddannelse i Odense, og Heidis 
fokus er at udvikle de gamle tek-
nikker, så de passer nutidige 
sammenhænge med moderne 
hurtigttørrende malinger. Hun 
nævner et eksempel: Et inte-
grationsprojekt i Gellerup uden 
for Århus. Heidi malede en tolv 
meter lang og fire meter høj op-
slagstavle, som de unge malede 
postkort og beskeder på, kom-
plet med knappenåle:

»Vi skal give de gamle teknik-
ker et nyt udtryk,« understreger 
Heidi Zilmer. »Og guld pynter 
jo – til alle tider.«
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Håndværk eller kunst? 

Malermester Heidi Zilmer giver gamle, glemte 
maleteknikker nyt liv. I øjeblikket lægger hun sidste 
hånd på et eksklusivt, håndtrykt guldtapet til den 
nette sum af 9000 kr. pr. rulle

»Malerfaget fik ry 
som det fag, man altid 
kunne komme ind i – 
og hvis man var lidt 
dum, var det kun en 

fordel« 

t
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 ■ 34 år.
 ■ Udlært bygningsmaler i 1998, færdiggjorde en videregående uddannelse som diplommaler i 
2009.

 ■ Underviser i design, form og farve på Malerfagets Videregående Uddannelse i Odense.
 ■ Da Heidi Zilmer begyndte at koncentrere sig om at dygtiggøre sig i gamle maleteknikker i 
2006, var det hendes mål, at hun kunne leve af det efter 10 år. Det mål er nået nu.

 ■ Bor i Odder, hvor hun også er født og opvokset, har en kæreste og to børn.

Blå bog
Heidi Zilmer

Alle farver har en komplementærfarve, farvens direkte modsætning. Stirrer man 
koncentreret på én farve, vil øjet og hjernen danne komplementærfarven, som man vil se som 
en illusion, da den jo ikke er der. De to er hinandens modsætninger, men den ene kan ikke 
tænkes uden den anden. Gul og violet er komplementærfarver og sat sammen danner de en 
komplementærkontrast.

Børsen Fakta
Komplementærfarver

Mønsteret tegnes op med en silketryksramme, guldgrund –, en art lim til bladguld – males på, blad-
guldet trykkes på limen, det overskydende guld børstes væk – for at blive spredt i gruset ved Heidi Zil-
mers indkørsel, hvor det ligger og glimter.




