
OPSTANDELSE
MILLE KALSMOSE
VIL DU VÆRE MEDSKABENDE I MILLE KALSMOSES NYE PERFORMATIVE INSTALLA-
TION I KUBEN PÅ SØNDERGADE I HORSENS?
Mille Kalsmose og Horsens Kunstmuseum inviterer til tilblivelsen af det performative værk 
’Opstandelse’ lørdag den 8. november fra kl. 10.00. Med værket inviterer Mille Kalsmose 
og Horsens Kunstmuseum interesserede horsensianere til at deltage i skabelsen af vær-
ket ’Opstandelse’. Værket skabes som en naturlig forlængelse af Mille Kalsmoses udstil-
ling ’Searching for a mother’ på Horsens Kunstmuseum. Her skaber Mille Kalsmose, med 
hjælp fra Rikke Topp Vibe-Hastrup, et performativt værk, der tager udgangspunkt i en 
række samtaler med interesserede horsensianere. 

OPSTANDELSENS DOBBELTBETYDNING
Med titlen ’Opstandelse’ peger Mille Kalsmose på ordets dobbeltbetydning, ved på den 
ene side at referere til den religiøse opstandelse og på den anden side at referere til en 
person eller begivenhed der skaber uro, forvirring og diskussion. Igennem en række sam-
taler mellem de interesserede personer fra byen og Rikke Topp Vibe–Hastrup, videregi-
ver de deltagende personer et ord til den samlede installation, der herefter bliver oplyst i 
glaskuben. 

UDSTILLINGSPERIODE OG MULIGHED FOR DELTAGELSE
Værket skabes lørdag den 8. november fra kl. 10.00 - ca. kl.13.00 efterfølgende kan vær-
ket opleves i KUBEN frem til og med søndag den 16. november 2014. Hvis du er interes-
seret i at deltage i det performative værk, bedes du møde op ved KUBEN på Søndergade 
lørdag den 8. november fra kl. 10.00. Vi gør opmærksom på, at vi arbejder efter først til 
mølle princippet.

AT FLYTTE KUNSTEN UD I DET OFFENTLIGE RUM
Intentionen med at vise værket ’Opstandelse’ i KUBEN på Søndergade er at flytte sam-
tidskunsten ud af de traditionelle ’white cube’ rammer på museet og placere den midt i 
byens rum. På den måde inviteres der til en åben dialog omkring kunstens rolle og place-
ring i byen, både indenfor og udenfor de institutionelle rum og rammer. 

EN KUNSTNER MED FORANKRING I HORSENS
Mille Kalsmose er født og opvokset i Horsens og har efterfølgende boet i byer som New 
York og Barcelona. Hendes forhold til byen og de erindringer hun har fra sin barndom ses 
blandt andet i værket ’Searching for a mother’ på Horsens Kunstmuseum fra den 1. no-
vember, 2014 - søndag den 18. januar, 2015. 



VÆRKET I KUBEN ER STØTTET AF MÆRK BYEN. 

FOR YDERLIGERE INFORMATION
For yderligere information kontakt museumsinspektør Julie Horne Møller på mail jhmo@
horsens.dk eller 76292381. Læs eller se mere på museets hjemmeside: www.horsens-
kunstmuseum.dk 


