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STAY
STAY er titlen på en udstilling skabt af 11 studerende fra Det Konge-
lige Danske Kunstakademis Billedhuggerskole i forbindelse med 
Display Festival 2015.

FÆNGSLET og Display Festival danner ramme om unikke værker, der 
på hver sin måde går i dialog med stedet og tiden. Værkerne taler 
ikke blot sammen med de fysiske omgivelser, men også med fængs-
lets og festivalens gæster.

Udstillingen udfordrer hvor og hvordan man kan arbejde med sam-
tidskunsten.

LØRDAG DEN 15. AUGUST - SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER

Christine Overvad Hansen // Sebastian Hedevang & Jack Heard // Jens Hüls Funder
Mathias & Mathias // Benedikte Bjerre // Dina Friemuth
Cecilie Skov // Anne Eckersberg // Sofie Kondrup // Anna Moderato



ROCKERGANGEN

Christine Overvad
Hansen

Pendul-maskine
Pin-up

Den sagnomspundne Rockergang på fæng-
slet er indtaget af kunsten. I tre celler udspil-
ler der sig et forløb, som understreger stem-
ningen i cellerne og samtidig tilføjer noget 
nyt til atmosfæren. Værkerne fylder rummene 
ud og bearbejder dem på forskellige måder. 

Fra første rum fyldes hele Rockergang-
en to gange i timen af voldsom larm, når 
pendulværket aktiveres.  Her sættes det 
mekaniske pendul i gang og vil svinge 
et stykke tid, før bevægelsen lige så stil-
le dør hen. Som kontrast hænger et tyndt 
og skrøbeligt værk spændt ud på væggen.

Anden celle fremstår tyst med en sirlig   
konstruktion på bordet, der lyser op. En 
bastant bronzeafstøbning af et kropshold-
ningskorset til kvinder ligger tungt på sengen. 



Christine Overvad
Hansen

Amature (posture 
perfect)

Synch

Christine Overvad
Hansen

Fountain

Tredje celle er rumligt fyldt helt ud af en 
spinkel jernkonstruktion. Fra konstruktion-
en hænger en stor, tung klump ler samt en 
glasvase fyldt med vand. Her mødes for-
skellige materialer med forskellige fornem-
melser for tyngder i en samlet komposition.



Jens Hüls Funder

Emotional pain

En skrigende orange basketkurv er midler-
tidigt ophængt i en af fængslets lukkede 
gårde. Værket fremstår ved første øjekast 
enkelt og letaflæseligt. Basketkurven ska-
ber associationer hos de fleste. Men basket-
kurven er dog mystisk i sin iscenesættelse i 
den store, tomme gård. Med udgangspunkt 
i det specifikke rum, har Jens Hüls Fun-
der undersøgt den fiktionalitet, som fæng-
selsgården indeholder. Med basketkurven 
inviteres man til at skabe nye fortælling-
er, som ændrer, supplerer eller forkaster 
de forestillinger, man selv kommer med.

FÆNGSELSGÅRD ØST



Anna Moderato

”to the prevalence of 
which rotatory mo-
tion is perhaps to be 
attributed the giddi-
ness and false steps”

Ovalen er en form, der passer perfekt til be-
vægelse. Tænk på sportsstadionets løbebane. 
Du bevæger dig konstant rundt og rundt, me-
ter efter meter, tiltager i fart på de lige stræk-
ninger og bremser let op i kurverne. En oval 
form er også den naturlige måde at bevæge 
sig rundt om en firkantet plads. Vi bevæg-
er os i kurver, ikke rette vinkler. Der er dog 
noget absurd og lettere kunstigt ved denne 
bevægelse, rundt og rundt langs en oval 
bane. Du kan tilbagelægge lange distan-
cer, men du kommer ingen vegne.  Det er 
bevægelse på stedet. Som i fængslet, der 
danner ramme om værket.  Under Display 
Festivalen gik Anna Moderato kropsligt i 
dialog med værket gennem en performance 
udarbejdet sammen med Anne Nora Fischer.

FÆNGSELSGÅRD VEST



Sebastian Hedevang
Jack Heard

Maumaus Finalist 
Exhibition

I en af Fængslets celler er en række genstan-
de efterladt. Her er et blåternet picnictæppe 
nøjsomt bredt ud på gulvet og arrangeret 
med hvide tallerkner, bestik, glas og en le-
monadekande. Ved siden af står en flettet 
picnickurv. En masse røde skumgummibolde 
har spredt sig tilfældigt ud over opstillingen. 
Kigger man nærmere, vil man opgave, at det 
er klovnenæser. Det giver en mystisk og for-
underlig stemning til den ellers genkende-
lige picnicscene. Servicen er også efterladt 
ubrugt og helt ren. Prismærkerne sidder end-
da stadig på tingene. Hvad er fortællingen? 

FÆNGSELSCELLE 4. VEST



MELLEMGANG

Benedikte Bjerre
Dina Friemuth
Cecilie Skov
Anne Eckersberg
Sofie Kondrup

Feng shui

Én europalle. 
Fem timers deep Feng Shui. 
Én times udstilling. 

Værket Feng shui er en performance, en udstil-
ling og på samme tid alt andet end det. Under 
Display Festivalen udførte Benedikte Bjerre, 
Dina Friemuth, Cecilie Skov, Anne Eckersberg 
og Sofie Kondrup en fem timer lang perfor-
mance, hvor de hver især udpakkede forskel-
lige værker og objekter, som derefter udstil-
ledes én time for så at blive pakket sammen 
igen. Tilbage efterlades blot den palle, værk-
erne engang blev præsenteret på. Et spor af 
noget, som engang var. Et spor af fortiden.  



FORGÅRDEN

Mathias & Mathias

Hegn, Horsens

Duoen Mathias & Mathias tager fe-
stivalen som udgangspunkt i deres 
kunstneriske variation over et festivalhegn. 
Hegnet er dannet af forskellige sammen-
satte moduler, der tilsammen giver et frag-
menteret udtryk. Dette mimer fængslets 
indvendige indretning, der kan opleves til-
svarende sammensat af forskellige stilarter, 
som tilhører forskellige perioder. Hegnet er 
sammensat af både forgængelige materia-
ler som træ, der vil blive nedbrudt med ti-
den, og evige og bastante materialer som 
terrazzo. I disse materialer ligger der en 
række forskelligartede associationer. Det 
bølgede mønster i hegnet kan også findes i 
arresten.

Udstillingen er støttet af Horsens Kommune
Læs mere om udstillingen på www.horsenskunstmuseum.dk 


