Skulpturer fra samlingen
Skulpturen er kendetegnet ved sin tredimensionalitet. Den udfolder
sig som en form i det fysiske rum. Forståelsen og oplevelsen af en
skulptur er altså karakteriseret ved, at man som beskuer kan gå rundt
om den og se den fra forskellige vinkler.
Årets sommerudstilling i museets største sal er dedikeret til skulpturerne i museets samling. Der er lagt vægt på museets nyerhvervelser,
hvoraf flere ikke har været udstillet på museet før nu.
Museet prioriterer at indsamle mange værker af relativt få kunstnere. Målet er, at samlingen skal give indblik i de udvalgte kunstneres
udvikling og spændvidde.
Kunstnerne i museets samling er fælles om at udforske og udfordre
materialernes muligheder. Her spænder kunstnernes valg af materialer over bronze, glas, stål, glaseret papirler, medicinemballager og
elektronisk udstyr. Flere af skulpturerne indebærer i sig selv udfordrende kombinationer af materialer. I mødet med de andre kunstneres skulpturer bliver materialesammenstødene forstærkede.

Ib Braase: Fra mit værksted, del 1, 1976
Ib Braase (1923-2009) var en central figur på den danske kunstscene. Gennem sine eksperimenter med materialer og udtryk var han
med til at udvide forståelsen af, hvad begrebet skulptur dækker over.
I 1970’erne udvikler Ib Braase en særlig interesse for betydningsfulde
og intime rum. Med afsæt heri skaber han en række værker, som bl.a.
henviser til hans nære familiemedlemmers værelser. I ’Fra mit værksted’ formidler Ib Braase den særlige stemning, han forbinder med sit
eget atelier. Dette sker gennem kunstneriske variationer over forskellige elementer fra rummet.
Ib Braase skaber en kaotisk, men kreativ opløsning af grænserne
mellem kunsten, arbejdet og intimsfæren og bringer de tre sammen i
en enhed. På udstillingen mødes ét rum med et andet, når skulpturen,
som refererer til atelieret, iscenesættes i museets udstillingssal.
Ib Braase gør op med tidligere tiders forståelse af skulpturen som afsluttet og autonom – det vil sige, at skulpturen fungerer på sine egne
præmisser, og at den ikke er afhængig af det rum, den præsenteres
i. For Ib Braases konstruktioner er rummet derimod af allerstørste
betydning. I og med at han lader skulpturen sprede sig ud og indtage
rummet, bliver konteksten en del af oplevelsen af værket.

Ib Braase:
’Fra mit værksted, del 1,’ 1976

Bjørn Nørgaard: Hornmage a Wilhelm
Lehmbruck, 1985
Bjørn Nørgaards (f. 1947) mangfoldige
virke spænder over objekter, skulpturer,
installationer, aktioner og udsmykninger
udført fra 1960’erne og frem til i dag.
Ifølge sin titel er skulpturen ’Hommage
a Wilhelm Lehmbruck’ en hyldest til den
tyske billedhugger Wilhelm Lehmbruck
(1881-1919), der særligt arbejdede med
den genkendelige menneskekrop som
motiv. Titlen opstod i forbindelse med
en udstilling, for oprindeligt hed værket
faktisk ’To engle’.
Skulpturen forestiller netop to engle,
en mandlig engel i sort og en kvindelig
engel i guld, stående tæt omfavnende
hinanden. Englene er hugget ud af gamle
bjælker, der er limet sammen. Selv materialerne har en historie. Den sorte engels
vinger har skarpe og spidse former, mens
guldenglens vinger er mere bløde og runde. Formerne understreger mødet mellem
det mandlige og det kvindelige. På englenes hoveder ses en trækrone smykket
med glas. Figurerne står på en træfod,
der står på bly, så glas, bly igen og til sidst
foden af massiv jern. Bjørn Nørgaards
glæde ved materialesammenstødene er
tydeligt til stede.
Bjørn Nørgaard:
’Hornmage a Wilhelm
Lehmbruck,’ 1985

Emil Westman Hertz: Det nye ansigt, 2013 og Telt, 2016
Emil Westman Hertz’ (1978-2016) værker udspiller sig i et krydsfelt
mellem etnografi og kunsthistorie. Tematisk kredser han om grundmodsætninger såsom liv – død, natur – kultur og kaos – orden.
Ofte refererer kunstneren til sit eget sygdomsforløb med leukæmi.
Emil Westman Hertz’ skulpturelle installationer består i gådefulde, men nøje arrangerede samlinger af natur- og menneskeskabte
objekter. Det gælder også værket ’Telt’ fra 2016, som består af et
primitivt telt og en række rituelle objekter. Kunstneren har desuden
tilføjet egne medicinemballager, hvilket underbygger værkets stærkt
personlige og foruroligende udtryk.
’Det nye ansigt’ fra 2013 består også af en samling mærkværdige
genstande, herunder bivoks fra kunstnerens egne bistader. Objekterne er placeret i en glasmontre, som var det genstande fra fremmede
kulturer udstillet på et etnografisk museum. Emil Westman Hertz’
værker er dog ikke baseret på videnskabelige, men derimod kunstneriske principper, hvor personlige og eksistentielle narrativer flettes
sammen på poetisk vis.

Emil Westman Hertz:
’Telt’, 2016

Rose Eken: Gitanes, 2014 og Kitchen Totem with Orange Bucket, 2017
Rose Eken (f. 1976) arbejder med et væld af
forskellige udtryksformer. Hendes primære
ærinde er at genskabe genstande og miljøer,
som vi kender fra hverdagen. Motiverne er
altså genkendelige, men udgør dog altid let
skævvredne versioner af virkeligheden.

Rose Eken: ’Gitanes,’ 2014

Rose Eken: ’Kitchen Totem with Orange Bucket,’ 2017

Skulpturen ’Kitchen Totem with Orange Bucket’ er en høj stabel af farverige skåle, kander,
pander og andre køkkensager skabt i glaseret
papirler. Titlen peger på stablens lighed med
en totempæl, altså en træpæl med udskårne
figurer og symboler. Totempæle forbindes
med indianerne i Nordamerika og dermed
med en anden kultur end den, køkkenredskaberne stammer fra. På denne måde skaber
værket et samspil eller sammenstød mellem
to kulturer.
Rose Ekens maleri ’Gitanes’ gengiver en
plakat, der reklamerer for det franske cigaretmærke Gitanes. Foruden cigaretter ses en
guitarspillende flamencodanserinde. Værket
er udført som tinselpainting, en collageteknik,
hvor der påføres transparent maling til glas
og derefter lag af sølv- og guldfolie.

Christine Overvad Hansen: Midnight Cruiser, 2017
Christine Overvad Hansen (f. 1988) er uddannet på Det Kongelige
Danske Kunstakademi 2009-2016 ved professor Martin Erik Andersen. Hun modtog Horsens Kunstmuseums Venners Kunstnerpris
2016, som gives til en ung lovende kunstner. Christine Overvad Hansen arbejder i krydsfeltet mellem skulptur og performance.
Skulpturen ‘Midnight Cruiser’ kan forstås i lyset af sin oprindelige
kontekst på udstillingen ’Dinner for Louise’, Gether Contemporary,
København. Udstillingen bestod i et langt spisebord, hvorpå der var
placeret en række forskellige genstande skabt af hhv. Christine Overvad Hansen og Lea Guldditte Hestelund. Ligesom ’Midnight Cruiser’
mimede de øvrige genstande velkendte former, men fremstod mærkeligt forskudte ift. funktionalitet og genkendelighed.
De to kunstneres installation skildrede den velkendte situation –
middagen – som et absurd sceneri, der kaldte på at blive udforsket.
Med middagen som afsæt lagde de to kunstnere op til diskussion af
køn og kvindelige konventioner set i et historisk såvel som nutidigt
perspektiv.

Christine Overvad Hansen:
’Midnight Cruiser’, 2017

Vinyl Terror & Horror: Vivaldi. Concertos for Wind Instruments,
2015 og Time Escapes (I am not crazy), 2015
Vinyl Terror & Horror er et kunstnerisk samarbejde mellem Camilla
Sørensen (f. 1978) og Greta Christensen (f. 1977). Duoen bruger fragmenterede vinylpladser, lydeffekter og motorstyrede dagligdagsobjekter til at skabe helhedsoplevelser i både tid og rum.

Grænserne for teaterscenografi, musik og billedkunst udviskes i duoens helt særlige performative praksis.
På sommerudstillingen er Vinyl Terror & Horror repræsenteret med
‘Vivaldi, Concertos for wind instruments’ og ’Time Escapes (I am not
crazy)’, begge fra 2015. Førstnævnte består i en graveret og udskåret vinylplade med tilhørende cover i pap. Sidstnævnte er en større
installation, hvor teatralske virkemidler bidrager til at fortælle en
abstrakt historie. Vinden får gardinet til at blafre, et gammelt ur tikker
højlydt og på pladespilleren afspilles en gammel sang. Værket dykker
ned i det underbevidste, hvor vi konfronteres med det irrationelle og
frygten for det ukendte.

Vinyl terror & horror:
’Time Escapes (I am not crazy)’, 2015

Nanna Abell: ’I do watch porn, but I watch it for the decor’, 2016
og ’Vouge perdue (mobled queen)’, 2017
Nanna Abell (f. 1985) arbejder i et minimalt skulpturelt formsprog
med interesse for sammenkoblinger og kollaps. Hun sammensætter
ofte kontrasterende materialer og skaber f.eks. spændinger mellem
det robuste og det skrøbelige.
Oplevelsen af form og materiale er udgangspunktet for mødet med
Nanna Abells to vægophængte stearinskulpturer ’I do watch porn,
but I watch it for the decor’ og ’Vouge perdue (mobled queen)’. Ser
man nærmere efter viser det sig, at skulpturerne gemmer på fragmenter fra magasiner, herunder modemagasinet ’Vogue’.

Nanna Abell:
’I do watch porn, but I watch it
for the decor’, 2016

Nanna Abell:
’Vouge perdue (mobled
queen)’, 2017
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