Horsens Kunstmuseum afholder offentlig omvisning i
udstillingen STAY på FÆNGSLET
DISPLAY Festivalen den 15. august markerede startskuddet på en unik udstilling lavet af 11
unge studerende fra Billedhuggerskolen på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.
Søndag den 20. september kl. 11-12 kan du blive klogere på værkerne og det unikke
samarbejde mellem DISPLAY festival, FÆNGSLET, Fængselsmuseet og Horsens Kunstmuseum,
når Horsens Kunstmuseum inviterer til offentlig omvisning.
DISPLAY har sammen med Horsens
Kunstmuseum etableret et samarbejde med
Billedhuggerskolen Charlottenborg ved Det
Kgl. Danske Kunstakademi, som denne
sommer var med til at tegne det kunstneriske
billede på DISPLAY Festivalen, der fandt sted
på FÆNGSLET i Horsens. Samarbejdet har
resulteret i udstillingen STAY, hvor 11 unge
billedkunstnere udforsker de kunstneriske
muligheder, som festivalen og de gamle
fængselsbygninger tilsammen giver.
Horsens Kunstmuseum inviterer til en offentlig
omvisning på udstillingens sidste åbningsdag
søndag den 20. september kl. 11-12, hvor
museumsinspektør på Horsens Kunstmuseum Julie Horne Møller vil fortælle om projektet, samarbejdet og
præsentere de udstillede værker. Omvisningen er gratis efter betalt entré til Fængselsmuseet.
Ny måde at formidle samtidskunst på
I projektet har de studerende arbejdet med at omsætte de indtryk, som festivalen og fængslets rammer
giver, til konkrete kunstværker. Udstillingen er unik, da det er første gang, det tidligere Statsfængsel åbner
dørene op for kunsten. Missionen har fra de studerendes side været at bringe værkerne tæt på og gå i
dialog med ikke kun de fysiske rammer, men også fængslets gæster og festivalpublikummet.
Værkerne har indtaget blandt andet de tomme fængselsgårde, området foran fængslets indgangsparti og
den såkaldte rockergang, og de udforsker og udfordrer de interessante rumligheder og særlige atmosfærer.
Udstillingen giver mulighed for at møde samtidskunsten i en uvant ramme på grænsen mellem
offentligheden og det totalt aflukkede.
Praktisk information:
Omvisningen søndag den 20. september kl. 11-12 er gratis efter betalt entré til Fængselsmuseet.
Udstillingen er kommet i stand i kraft af samarbejdet mellem DISPLAY, Horsens Kunstmuseum,
Fængselsmuseet, FÆNGSLET og Billedhuggerskolen Charlottenborg, herunder billedhugger og professor
Martin Erik Andersen. Udstillingen er støttet af Horsens Kommune.
De deltagende billedkunstnere er: Christine Overvad Hansen, Jens Hüls Funder, Mathias & Mathias,
Sebastian Hedevang & Jack Heard, Benedikte Bjerre, Dina Friemuth, Cecilie Skov, Anne Eckersberg, Sofie
Kondrup og Anna Moderato.
For yderligere information kontakt: museumsinspektør på Horsens Kunstmuseum Julie Horne Møller,
jhmo@horsens.dk eller 76292381
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