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Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, 
både på museet og ude i byrummet. Det er bl.a. kommet til udtryk i en massiv ekstern fondsstøtte til 
museets virksomhed. Vi har således opnået stor støtte til vores udstillingsvirksomhed og en mindst lige 
så massiv støtte til vores udbygning af samlingen. 
Der er erhvervet ikke mindre end 28 værker indenfor maleri, skulptur og installation til samlingen, hvor 
en række af de meget væsentlige erhvervelser er fondsfinansierede. Her kan f.eks. nævnes Tina Maria 
Nielsens ’Salon Refusés’fra 2016, Emil Westman Hertz’ ’Telt’ fra 2016 og ’Black Sheep’ fra 2015 af Lars 
Nørgaard, der alle er erhvervet takket være Ny Carlsbergfondet. 
Museet har gennemført en række væsentlige særudstillinger med Lars Nørgård, Gudrun Hasle, Cathrine 
Raben Davidsen, Sophie Dupont, 13 studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedhugger-
skole (STAY II) og Christine Overvad Hansen. 

Udstillingerne er blevet realiseret takket være støtte fra: Statens Kunstfond, Beckett Fonden, 15. Juni 
Fonden, Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck´s Fond, 
Statens Værksteder for Kunst, Grosserer L. F. Foghts Fond, Familien Hede Nielsens Fond, Insero Horsens, 
PR Puljen, Kulturpuljen Horsens Kommune, og MÆRK BYEN. 
I samlingsøjemed er det blevet til en række tankevækkende ophængninger, der understreger tyngden af 
museets samling, hvor værkerne fra 1980’erne går i dialog med værker fra 2000’erne og frem, samt op-
hængninger med fokus på Michael Kvium som optakt til ibrugtagningen af Kvium-udstillingssalen i 2017. 

I 2016 har museet igen benyttet sig af KUBEN, hvor en række mindre udstillinger er blevet præsenteret. 
Derudover har museet deltaget med udstilling og workshops på Jernlageret i løbet af sommeren og på 
årets største kunstmesse: Art Copenhagen i Bella Centret i København, hvor ca. 12.000 besøgende i en 
weekend havde mulighed for at opleve et bredt udsnit af museets samling og udstillingsvirksomhed. 
På museets hjemmeside og sociale medier er der en tydelig interesse for museets virksomhed, både 
hvad angår særudstillinger, nyerhvervelser og aktiviteter. 



Museum Horsens organisatoriske fremtid og 
struktur søges fastlagt i 2016. Kulturstyrelsen kva-
litetsvurderer museerne i Horsens i foråret 2016, 
og denne vurdering vil indgå i afklaringsprocessen 
omkring fremtidig struktur.

Gennemført

Udvidelsen af Horsens Kunstmuseum igangsættes 
i 2016 med dels et større magasinbyggeri, dels en 
ekstra udstillingssal dedikeret til løbende præsen-
tation af museets Michael Kvium samling.

Gennemført

Kant og kvalitet
-kultur og fritidsaktiviteter, der rummer 
både eksperimenterende vækstmiljøer og 
internationale attraktioner. 

Horsens Kunstmuseum vil producere større og 
mindre udstillinger af national/international 
betydning. Lars Nørgård, Gudrun Hasle, Cathrine 
Raben Davidsen og Sophie Dupont.
Derudover præsenteres Horsens Kunstmuseums 
store Michael Kvium samling i en større ophæng-
ning i løbet af året som optakt til indvielsen af den 
nye Michael Kvium sal.

Gennemført. Horsens Kunstmuseum producere-
de større udstillinger med Lars Nørgård, Gudrun 
Hasle, Cathrine Raben Davidsen og 3 performan-
ceforløb med Sophie Dupont og i den forbindelse 
3 mindre udstillinger. 
Derudover præsenterede vi Horsens Kunstmuse-
ums Venners Kunstnerpris 2016, der gik til Christi-
ne Overvad Hansen.
Der har i årets løb været flere større ophængnin-
ger med vores Michael Kvium samling kulmineren-
de her i efteråret, hvor præsentationen blev fulgt 
op af to totalt udsolgte Kunst og Kaffe-arrange-
menter med fokus på netop Michael Kvium

Horsens Kunstmuseum vil arbejde med at være 
synlig andre steder end i selve museet ved at 
præsentere kunst i andre rammer og med nye 
samarbejdspartnere. 
Museet forventer at anvende KUBEN i forbindelse 
med udstillingerne Gudrun Hasle, Sommerudstil-
ling og Cathrine Raben Davidsen og bidrage med 
kunst i forbindelse med Jernlageret i sommeren 
2016.

Gennemført. Vi har været tilstede i Kuben i forbin-
delse med sommerens udstilling med Gudrun Has-
le og i forbindelse med udstillingen med Cathrine 
Raben Davidsen. 
Horsens Kunstmuseum udstillingscontainer har 
været placeret på Jernlageret – i år i udvidet ud-
gave der gav mulighed for at præsentere museet 
bredere og præsentere et novelleprojekt museet 
realiserede i samarbejde med Byskolen, samt på 
FÆNGSLET
Derudover deltog Horsens Kunstmuseum med en 
stand på Code Art Fair i København 

Billedskolen vil via ordningen Visuelt Gymnasium 
Horsens arbejde på at blive en endnu større del af 
byens eksperimenterende vækstmiljø. Der arbej-
des derfor på at kunne tilbyde eleverne et fjerde år 
på ordningen, hvor de kan være tilknyttet, efter at 
de har afsluttet deres gymnasieuddannelse.

Delvis gennemført. I en vis udstrækning er nu-
værende og tidligere elever nu en del af byens 
vækstmiljøet. Flere tidligere elever benyttes af 
Billedskolen i forbindelse med undervisning og 
projekter i byen. En egentlig ordning med et fjerde 
år på Visuelt Gymnasium har ikke kunnet realise-
res. 

Tegnefestival og DM i tegning satte atter huset på den anden ende med unge talenter og spændende 
workshops ugen igennem. 





Vi løfter i flok – flere løfter mere.
Udvikling af samarbejde lokalt, nationalt og 
internationalt.

Horsens Kunstmuseum vil i forbindelse med ud-
stillingsprojektet STAY II udvikle samarbejdet med 
Det Kongelige Kunstakademis Billedhuggerskole, 
FÆNGSLET og Fængselsmuseet.
Kunstmuseet vil i den forbindelse søge at afdæk-
ke betydningen af publikums møde med kunsten 
andre steder end de sædvanlige. 

Gennemført. Udstillingen blev realiseret, men den 
planlagte undersøgelse blev opgivet

Horsens Kunstmuseum arrangerer i samarbejde 
med Det Gule Pakhus koncert med Vinyl Terror 
and Horror. Vi forventer på sigt, at dette samar-
bejde kan udvikles i forhold til andre projekter.

Gennemført med stor succes. Det var en meget 
positiv oplevelse at afprøve nye samarbejdsmo-
deller.

Horsens Kunstmuseum samarbejder med Det 
Danske Kulturinstitut i Beijing og den kinesiske 
kunstner og professor Tan Ping om en dialog-
udstilling mellem Tan Ping og Bjørn Nørgaard i 
2017.

Gennemført. Museets faglige personale var del 
af en mindre delegation der besøgte Det Danske 
Kulturinstitut i Beijing og den kinesiske kunstner og 
professor Tan Ping m.fl. og skabte grundlaget for 
det videre arbejde med dette udstillingsprojekt.

Horsens Kunstmuseum samarbejder med Aar-
hus Universitet om undervisningsforløb og Ph.d. 
projekt

Gennemført

Billedskolen vil igennem Tegnefestival søge sam-
arbejder og vidensdeling med Kompetencecente-
ret for Børn, Unge og Billedkunst om et talenttræf, 
med Dansk Arkitekturcenter omkring kurser for 
undervisere, med Statens Museum for Kunst om 
afvikling af tegnearrangementer samt med det 
grafiske bureau Pictoplasma fra Berlin omkring 
kommende Tegnefestival i Horsens

Gennemført. Det har økonomisk ikke været mulig 
at tilknytte Pictoplasma til Tegnefestival 2017

Kreative børn og unge

Billedskolen vil etablere yderligere samarbejder 
med grundskoler og gymnasier i Horsens. Skole-
reformens gennemførelse og en øget synlighed 
af Visuelt Gymnasium Horsens ser ud til at skabe 
større efterspørgsel i udviklingen af børn og unges 
visuelle kreative evner, uanset om det sker i bred-
deregi eller som egentlig talentundervisning. 

Delvis gennemført. Der er med Langemark- og 
Stensballeskolen gennemført undervisning i 
faget Billedkunst for elever i udskolingen. Der er 
igangsat en proces omkring etablering af bedre 
netværk og PR, der på sigt skal skabe flere lokale 
samarbejder med folkeskoler og gymnasier

Andet

Horsens Kunstmuseum forventer en stigning på 
5-10 % på betalende gæster

Gennemført





* Udover besøgstallet fra Horsens Kunstmuseum, har vi været i kontakt med et ikke opgjort antal pub-
likummer på FÆNGSLET i forbindelse med den af Horsens Kunstmuseum arrangerede Stay II udstilling. 
Ligeledes har vi været i kontakt med et ikke opgjort antal publikummer med vores udstillingscontainer 
og projekt på Jernlageret og udstillingscontainer i forbindelsen med Display festivalen. 

** Der er tale om unikke besøg sessioner i perioden 1/1- 31/8-2016. Vi skiftede hjemmesidesystem pr 
1/9-2016, og statistik delen har desværre ikke fungeret i den resterende del af året. 
Hvad angår årene 2011-2016 er der tale om unikke besøgssesioner




