
PRESSEMEDDELELSE 

MOBILE MIRROS 

LILIBETH CUENCA RASMUSSEN GÅR I DIALOG MED MIDTBYEN 
24. marts – 30. marts 2014  

Fra mandag den 24. marts er det muligt at se Lilibeth Cuenca Rasmussens unikke værker Mobile Mirros i 

KUBEN på Søndergade. De fire mannequiner er hver især tæt beklædte med en mosaik af spejle. De står 

eller sidder i hver deres positur. De reflekterer det omgivende rum og deres spejlende overflader kaster lys 

ud i rummet og byen.  

Skulpturerne konstruerer med deres spejlende overflader en særlig poesi der sætter forholdet mellem 

objekt og beskuer i en tæt relation, for hvem er det man ser når man ser ind i spejlene? Er det en selv eller 

det det rum man befinder sig i? Skulpturerne er som udgangspunkt stationære og stille men i løbet af 

perioden vil de få liv og bevæge sig ud i byens rum, for at gå i dialog med byen.  

ARTIST SONG – PERFORMANCE I KUBEN 

Lørdag den 29. marts kl.12.00 vil det være muligt at opleve Lilibeth Cuenca Rasmussen live, når hun 

opfører performancen ’The Artist Song’ i og omkring KUBEN. En performance der handler om den måde vi 

skriver og opfatter kunsthistorie på. Med performancen forsøger Lilibeth Cuenca Rasmussen at gå i dialog 

med KUBENs arkitektoniske ramme og byens rum. Performancen er blevet en realitet i samarbejde med 

MÆRK BYEN.  

INBETWEENESS PÅ HORSENS KUNSTMUSEUM  

Sideløbende med værkerne i KUBEN er Lilibeth Cuenca Rasmussen udstillingsaktuel på Horsens 

Kunstmuseum med totalinstallationen ’Inbetweeness’. Med udstillingen undersøger Lilibeth Cuenca 

Rasmussen den jord vi er kommet af i forhold til den verden vi lever i. Hele udstillingen er blevet til som en 

åben proces på museet hvor det har været muligt at komme og se Lilibeth Cuenca Rasmussen skabe 

værkerne. Udstillingen på museet er at se frem til og med mandag den 21. april 2014.  



Medvirkende lørdag den 29. marts: Lilibeth Cuenca Rasmussen, Julie Due Steffensen og Line Nielsen fra 

Akademiet For Moderne Ballet, Horsens Musikskole.  

For yderligere information kontakt: Museumsinspektør Julie Horne Møller,  jhmo@horsens.dk eller 

76292381 eller læs mere om Lilibeth Cuenca Rasmussen på www.lilibethcuenca.com  
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