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Udstillingen er en del af projektet De syv Dødssynder med 
deltagelse af Horsens Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, 
Glasmuseet, Museeet for Religiøs Kunst, Muserum(Skive), 
Holstebro Kunstmuseum og Skovgaardmuseet



De syv dødssynder

Hovmod. Grådighed. Vrede. Begær. Fråseri. Misundelse. Dovenskab. 
Er de syv dødssynder fortsat syndige? Eller er de ligefrem blevet 
eftertragtede? De syv dødssynder har haft greb i os siden Middelal-
deren og debatteres stadig i film, dans og kunst. 

I den europæiske middelalder skabte man et hierarki over begrebet 
synd. De syv værste, de såkaldte dødssynder, var Hovmod, Grådig-
hed, Vrede, Begær, Fråseri, Misundelse og Dovenskab. Mange vil i dag 
hævde, at religiøs synd er en antikveret forestilling, der ikke længere 
giver mening. At det teologiske verdensbillede, som arvesynden var 
forbundet med, ikke længere er gyldigt. Ikke desto mindre har de syv 
dødssynder stadig greb i os i dag. Er de fortsat syndige eller kan flere 
af synderne anskues som en form for senmoderne dyder?

De syv dødssynder genindtræder fra tid til anden på kulturscenen, 
selvom de ikke har været dyrket i en vestlig religiøs sammenhæng i 
århundreder. I 2017 gentænkes dødssynderne på syv danske kunst-
museer. På Horsens Kunstmuseum har billedkunstnerne Martin Erik 
Andersen og René Schmidt og duoen Vinyl terror & horror fået frie 
tøjler til at fortolke den sjette dødssynd: Vrede.

Udstillingen er en del af DE SYV DØDSSYNDER. Et samarbejde mel-
lem 7 kunstmuseer og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. De 
øvrige medvirkende museer er: Randers Kunstmuseum, Skovgaard 
Museet, Museet for Religiøs Kunst, Glasmuseet Ebeltoft, Holstebro 
Kunstmuseum og Muse®um Skive.







ANGER - I udstillingen Anger arbejder Martin Erik Andersen, René 
Schmidt og Vinyl terror & horror med en række forskellige materialer, 
som de udfordrer og kombinerer til nærmest umulige konstruktioner. 
Hermed skaber de en særlig form for skulpturel suspense, hvor dét, 
publikum har foran sig, synes at kunne forvandle sig eller gå i styk-
ker hvert øjeblik. Hos Vinyl terror & horror bliver både forvandling 
og destruktion helt konkret: Camilla Sørensen og Greta Christensen, 
som duoen hedder i deres civile liv, arbejder nemlig med mekaniske 
installationer, hvor højttalere kolliderer, og LP’er bliver udsat for en 
særlig cut-up-teknik eller skudt på med en Remington700-riffel og 
en AK47. Vinyl ,terror & horrors bidrag til udstillingen  “Off track”er et 
komponeret forløb på  13:35 min, hvor de enkelte elementer på skift 
aktiveres og indgår i en narrativ sammenhæng.

Vrede som relevans - Hos Martin Erik Andersen og René Schmidt 
angribes vreden fra en mere samfundsanalytisk position: Martin Erik 
Andersen inddrager effekter fra tidlige civilisationer og peger derved 
på, hvordan samfundsbærende fænomener som handel og ritualer 
har været uløseligt forbundet med vreden og dens følgesvend: vold.
René Schmidt tager fat i vores aktuelle medievirkelighed, hvor vi 
bombarderes med skandaløse historier, og had og splittelse truer 
demokratiet. Med værktitler som Magtens tredeling og Øjet i det høje 
præsenterer han en række skulpturelle objekter skabt i 3D-print eller 
materialer som beton og gummi.
Der er med andre ord mange tematikker på spil i Anger – fra vrede 
som følelsesmæssig reaktion til vrede som samfundskonstituerende 
nødvendighed. I forbindelse med udstillingerne har de syv museer 
udgivet et gratis magasin med fokus på de syv dødssynder. Her er det 
muligt at læse mere om de aktuelle udstillinger. 



Værkfortegnelse



René Schmidt
White male mask cast in black rubber. 2017
Leca beton, 200 cm (længde)





René Schmidt
Dr. David Bowmans black hole monolith model II. 2016
Granuleret bildæk, 50 x 28 cm
(til venstre)

René Schmidt
Sort Sutanpu tumbling. 2016
(Sutanpu japansk for stempel)
Granuleret bildæk, 130 x 60 cm
(til højre)

Vinyl terror & horror
Samlet titel: Off Track. 2016/2017 

Pladespiller, højtaler, LP
Vinyl ,terror & horrors bidrag “ Off track”er et kompo-
neret forløb på  13:35 min, hvor de enkelte elementer 
på skift aktiveres og indgår i en narrativ sammen-
hæng. Pladespiller, der drejer rundt og  afspiller 
Beethovens violinsonaten i F- dur, Lp modificeret med 
skud, video af Hetna Regitze Bruun, der synger, Faust’ 
Aria: Siebel´s aria “Faites-lui mes aveux”: mens hun 
skubbes 33 gange pr. minut,  skraldespand, sub.
Højttalere der kolliderer, røgmaskine, subwoofer, fod-
bad, strobo. Variable mål

Martin Erik Andersen
Samlet titel: ”Anger, Levithan, micry”

“Leviathan, trophy (Once out of nature I shall never 
take my bodily form from any natural thing)”. 2017
Polystyren, stål, maling, strikning, perler, Sepik (New 
Guinea) kano bov, 90 x 50 x 50 cm

Vinyl terror & horror
Off Track
2016/2017
Bageplade, brændt LP





René Schmidt
Øjet i det høje. 2017
Beton, fiber, armering, eps, jernoxyd pigmenter  
180 cm (højde)

Martin Erik Andersen
“Le Obelisk, Le Guillotine”. 2017
Stål, polystyren, spejl folie, beton, Silverleaf, 3D print, 
strik, 305 x180 x 170 cm

Martin Erik Andersen 
“Leviathan, waving not drowning”. 2017
Stål, hækling, Sepik kano bov, 141 x 170 x 90







René Schmidt
Dr. David Bowmans black hole monolith model I. 2016
Granuleret bildæk, 50 x 28 cm

René Schmidt 
Lava, et atomar liberal konstruktivistisk skelet af en ny 
begyndelse. 2017
Beton, fibre, armering, Phlogopit, grafit, jernpulver, 
Wismut, knust glas, muslingskal, sort granit, bronce-
pulver, aluminiumssilikat, div jernoxyd pigmenter
190 cm (højde) 

Vinyl terror & horror
Off Track. 2016/2017

Video af Hetna Regitze Bruun, 
der synger, Faust Aria: Siebel´s aria “Faites-lui mes 
aveux”: mens hun skubbes 33 gange pr. minut.
Variable mål



Vinyl terror & horror
Off Track. 2016/2017
Beethovens violin koncert i d- dur /Sandor lakatos 
og hans gipsy band cut-up Lp genindspillet af violinist     
George Kentros, og skåret på lp hvor midter hullet er 
skudt med en 308 kaliber pistol på 50 meters afstand
Variable mål

René Schmidt
Komugi/hvede. 2016
Granuleret bildæk, 118 x 34 cm

Martin Erik Andersen
Asmat, The Art of Selfdefense. 2017
Stål, strik Asmat skjold, 165 x 80 x 98 cm







Martin Erik Andersen
“Leviathan, trophy (Primordial Ocean)”
2017
Polystyren, stål, strikning, perler, Sepik kano bov

Martin Erik Andersen 
“Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Com-
mon Wealth Ecclesiasticall and Civil” . 2017
Stål, maling, spejl folie, spejl, træ, papir, laser, uld, Mar-
grethe skål, plante, guld, bambus, gummi, Tekke Torba, 
Asmat halskæder strikning, 111 x 80 x 75 cm

Martin Erik Andersen
“The Astralpool”
2015
Stål, hækling, 168 x 65 x 32 cm







René Schmidt
21. century scullfucker. 2017
Mørk beton hoved. Beton,fibre, arme-
ring, jernoxyd pigment ,260 cm (læng-
de)

Martin Erik Andersen
“Justinian I, Byzantium” . 2017
Lys, strikning, spejl, pap, sølvpapir, ma-
ling, wire, 150 x 75 x 120 cm

Martin Erik Andersen
“Leviathan Hydra”. 2017
Stål, Sepik kano bov, bambus, strikning, 
hækling, 148 x 200 x 255 cm







Réne Schmidt
Plejaderne. 2013
Mdf, jesmonite, eps, aluminiumssilikat, 163 cm (højde)

Réne Schmidt 
Embryon. 2013
Mdf, jesmonite, eps, pla, sand,  140 cm (cm)

Vinyl terror & horror
Off Track. 2016/2017
Pladespiller med kost ”Hits von anno dunnemals” 
Wochenend und Sonnenschein
Variable mål.



René Schmidt
Monument skitse af magtens tredeling. 2017 
Banner (prototype) , 175 x 238 cm

Vinyl terror & horror
Off Track. 2016/2017
Off track er komponeret ind i et forløb på  13, 35 
min, hvor de enkelte elementer på skift aktiveres 
og indgår i en narrativ sammenhæng 
Variable mål.

Martin Erik Andersen
“Remorse”. 2017
Strik, lys, 275 x 45 x 29 cm 





Horsens Kunstmuseum
www.horsenskunstmuseum.dk 

www.facebook.com/horsenskunstmuseum


