
Åbningsseminar i forbindelse med dialogudstillingen 
’Tan Ping & Bjørn Nørgaard’

Lørdag den 9. september inviterede Horsens Kunstmuseum til et åbningsseminar omkring kunst, kultur 
og samspillet mellem tradition og nybrud. Dialogudstillingen mellem de to kunstnere kan nu opleves på 
Horsens Kunstmuseum frem til og med søndag den 21. januar 2017. 

Dagens talere var: 
Tan Ping, billedkunstner og vicepræsident på National Academy of Art. 
Bjørn Nørgaard, billedhugger og professor på Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Else Marie Bukdahl, Dr. phil., adjungeret professor og tidligere rektor for Det Kongelige Danske Kunstaka-
demi.
Martin Erik Andersen, billedhugger og professor på Det Kongelige Danske Kunstakademis billedhugger-
skole. 

Seminarets afsæt var Bjørn Nørgaards tanker omkring dialogen mellem Tan Ping og ham selv: 
”Vi er på den ene side en del af en global realitet domineret af nye digitale teknologier, en neoliberalistisk 
markedsøkonomi og en bevægelse og transport af mennesker som aldrig før i historien. Samtidigt lever 
vi i mangfoldige lokale og regionale sprog, kulturelle traditioner og politiske virkeligheder, som giver os 
forskellige udgangspunkter for at mødes i de fælles globale realiteter. Kort sagt er der dem, der rejser 
fordi de kan og har lyst og dem, der rejser af nød og tvang. I disse mange mellemrum; øst-vest, nord-syd, 
menneske-marked, ude-hjemme, sanseapparatet-astrofysikken osv. er mennesket og kunsten.
Jeg forestiller mig, eller rettere jeg håber på, at vi med udgangspunkt i Tan Pings og min dialog kunne 
samtale om hvorledes, vi med hver vores værdisæt, tradition og historie kan styrke den større dialog, der 
er så vigtig som nogensinde for den fælles verden, vi skaber sammen.” 



Kulturel brobygning mellem to verdener og to formsprog
Tan Ping skaber primært abstrakte værker, der bevæger sig udenfor tid og sted, og som indeholder langt 
flere lag end det blotte øje kan se. Bjørn Nørgaard fortæller derimod historier, som bygger på historien, 
nutiden og fremtiden. 
De to kunstnere er meget forskellige, men der er alligevel mange tråde, der forbinder deres kunst og 
ikke mindst deres virke i samfundet. Dialogen mellem forskellige kulturer, samspillet mellem tradition og 
nybrud samt forkærlighed for kunst i det offentlige rum har en fremtrædende, men forskelligartet plads 
i deres kunstneriske virke. Dialogen mellem de to kunstnere har på frugtbar vis udviklet sig gennem flere 
år og har sat spor i både den kinesiske og den danske kultur, hvilket har inspireret Horsens Kunstmuseum 
til at fortsætte og udvikle dialogen. 
Som Tan Ping selv beskrev det i forbindelse med seminaret: ”Bjørn Nørgaard er fra Vesten, men han 
foretrækker at drikke the, mens jeg selv er fra Østen og helst vil drikke kaffe. I virkeligheden burde det 
være lige omvendt.” 

Tan Ping er først og fremmest grafiker og maler. I sin kunst forener han på en original måde den klassiske 
kinesiske kunst og samtidens kunst. Hans værker fremmaner oplevelser, der har en almen karakter og 
som kan udtrykke følelser, der skaber åbninger i en lukket verden og peger på fællesskab og medmenne-
skelighed. Værkerne fremtræder ved første øjekast som nonfigurative, men de rummer  - i modsætning 
til modernismens abstrakte maleri, hvor formen er i højsædet - hvad han selv kalder ”et fortællende 
indhold”. 
I Bjørn Nørgaards kunst møder man bestræbelser på at fremme dialogen med andre kulturer. Bjørn 
Nørgaard har fra sin ungdom afprøvet nye grænser og arbejdet på at visualisere og også gennem ordet 
fortolke dialogsituationer, der rækker udover vore egne grænser.
De to kunstnere har arbejdet sammen i mange år, men udstillingen på Horsens Kunstmuseum er den før-
ste, de skaber sammen. Tan Ping har i forbindelse med udstillingsarbejdet i Horsens skabt et fem meter 
langt stedsspecifikt maleri med titlen ’Eventyr’. Maleriet skal ifølge kunstneren ses som en bro mellem 
Danmark og Kina og mellem Bjørn Nørgaards kunst og hans egen.

I forbindelse med udstillingen inviterer Horsens Kunstmuseum til en række arrangementer. 
Læs mere om dette på www.horsenskunstmuseum.dk  

For yderligere information kontakt: 
Museumsinspektør Julie Horne Møller, jhmo@horsens.dk eller 76292372 


