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Horsens Kunstmuseum har takket være støtte fra Kulturstyrelsen 

erhvervet Tove Storchs skulptur ’Untitled’ fra 2016. Skulpturen består 

af to skulpturelle stålrammer, hvorpå der er udspændt bemalet silke. 

Silken ligger i lag og det er derved ikke muligt at se de enkelte lag 

tydeligt, men lagene fremstår som en samlet helhed. Når man bevæ-

ger sig rundt om skulpturen, træder silkelagene forskelligt frem, alt 

afhængigt af vinklen, som skulpturen beskues fra. Jernrammer henle-

der tankerne til et slags lager eller museumsmagasin, hvor det også 

er svært at se helheden, men hvor man som beskuer får pirret sin 

nysgerrighed for at se hvad der gemmer sig bag facaden.  

Tove Storchs skulpturbegreb besidder på den ene side et enkelt, 

let og minimalistisk formsprog, samtidig med at skulpturbegrebet 

fremstår spændstigt, komplekst og dirrende. Dette gør sig ligeledes 

gældende i museets skulptur ’Untitled (Unknown objects)’ af Tove 

Storch fra 2010. Museet erhvervede skulpturen i 2011 og siden da har 

skulpturen ofte indgået i præsentationer af samlingen. Denne skulp-

tur består af en metalramme med silikone omkring, der som ’Untit-

led’ fra 2016 ligeledes gemmer på sit indre, her i form af en materet 

silikoneoverflade. 

I museets samling ses en stadigt voksende samling af skulpturer som 

alle går ind under det udvidede skulpturbegreb.  

Horsens Kunstmuseum betragter skulptur som en af hjørnestenene i 

museets samling. Museets ansvarsområde er at indsamle den ekspe-

rimenterende samtidskunst fra 1980’erne og frem til i dag. I museets 

indsamlingspolitik ses en vægt på store samlinger af forholdsvis få 



kunstnere, således at det er muligt at følge de udvalgte kunstneres 

kunstneriske udvikling igennem årene. Det betyder at når en kunstner 

først er blevet indlemmet i museets samling, så sker der en koncen-

treret indsamling af den pågældende kunstner. 

 

Tove Storch

Tove Storchs kunstneriske projekt kan ses som en kontinuerlig un-

dersøgelse af skulpturelle muligheder. Hendes værker udfordrer 

beskuerens rumforståelse og virkelighedsopfattelse og stiller spørgs-

mål til, hvad skulpturen er og kan. I kombinationen af et stramt mini-

malistisk formsprog og delikate, skrøbelige materialer giver hendes 

værker fysisk form til komplekse overvejelser over form, tid og rum.

Tove Storch (f. 1981) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunst-

akademi (2000-2007), Akademi der Bildende Künste Wien (2003-

2004) og Kunsthochschule Berlin-Weissensee (2005-2006). 

’Untitled (Unknown objects)’ af Tove Storch fra 2010.


