Maleren Dang
Af Helle Blom

D

et er ikke første gang, jeg bliver imponeret
af en vietnameser og hans kunnen. Som jeg
altid har sagt: Vietnameserne er myreflittige og de når de mål de sætter sig her i livet.
Mit første møde med Dang Doung Bang var
til en fernisering af hans malerier i Galleri Knud
Grothe i Charlottenlund.
Det var i foråret 2011. Wilfred Gluud og jeg
skulle til bestyrelsesmøde i Dansk Vietnamesisk
Forening, og havde sat hinanden stævne i galleriet.
Det var en dejlig oplevelse. Billederne var anderledes, men meget flotte. Jeg faldt pladask for et
billede af en asiatisk kvinde i røde farver. Billedet
hed ”Dreaming of bridal twisting bouquet”. Jeg
er utrolig glad for det billede, som nu hænger ved
siden af min seng. Ellers var der blomsterbilleder og
især nogle meget specielle billeder tegnet på ældet
avispapir. Han tegner også på sten. De lå rundt
omkring i galleriet og var meget sjove.
Det gik op for mig, at Dang Doung Bang havde
haft mange andre udstillinger, og var en kendt
maler. Se mere om det på hans hjemmeside.

Imponeret af Dronningen
23 marts i fjor kunne man i Politiken læse en artikel
med overskriften: ” Jeg har set alle Dronningens
nytårstaler”. Her fortæller Dang, at han siden han
kom til Danmark i 1998 har set alle Dronningens
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taler nytårsaften. Han bliver så rørt over at se sine
danske venner rejse sig, når Margrethe kommer på
skærmen. Det er fordi han er vokset op i et land
i krig, hvor mange af hans venner blev dræbt, og
fordi han nu lever i et smukt land, hvor danskerne
forstår at sætte pris på historien.

Seniorforsker i bakteriologi
Dang Doung Bang har en universitetsuddannelse
fra Hanoi Universitet, og har siden 1972 videreuddannet sig inden for bakteriologisk forskning
(biokemi og molekylær genetik) både i Vietnam og i
Holland. Han er i dag seniorforsker ved Danmarks
Teknologiske Institut i Århus. I 2012 flytter han til
København, hvor han har fået nyt arbejde.
Dang Doung Bang vil meget gerne udstille
sine billeder, hvor overskud af salget vil gå til velgørende formål som for eksempel Hospitalsudstyr
til Vietnam - Hjælp syge børn i Vietnam.
Hvis nogen, der læser denne artikel, har
kendskab til et galleri eller lokaler, hvor det er
muligt at udstille billeder, kan man henvende sig
til undertegnede via vores mail: info@davifo.dk,
idet jeg har lovet Dang at tage mig af det praktiske.
Det har han ikke tid til med sit fuldtidsjob.
Det er jo rigtig spændende, og jeg er helt sikker
på, at alle jer, der kikker forbi hjemmesiden, vil blive
meget interesserede i hans billeder. Det gælder både
Dangs egen hjemmeside og vores hjemmeside under
aktiviteter, hvor webmaster Wilfred Gluud har
lagt billeder og artikler om Dang Doung Bang ud.

Helle Blom sammen Dang Doung Bang
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