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LØRDAG DEN 2. FEBRUAR - MANDAG DEN 22. APRIL 2019

MORTEN BUCH
Morten Buchs udstilling, ‘PICNIC’ åbnede på Kastrupgaardsamlingen i efteråret 2018 og rykker nu til Horsens Kunstmuseum.
‘PICNIC’ præsenterer en nye serie af monotypier og 5 skulpturer
kunstneren har skabt specielt til udstillingen. Monotypierne er
blevet til på det grafiske værksted Hostrup-Pedersen & Johansen i perioden 2016-18.
Modsat den øvrige grafiske kunst kan monotypien kun trykkes i
et eksemplar. På en akrylplade males billedet direkte med trykfarverne, der derefter køres gennem trykpressen.

PICNIC
Med udstillingen udfordrer Morten Buch grænserne mellem maleriet og grafikken, samtidig med at han udfordrer sig selv som
kunstner gennem en tematisk nyfortolkning af Manets ‘Frokost
i det grønne’. Dette læner sig ligeledes op ad udstillingens titel
‘PICNIC’, som er et tema kunstneren har arbejdet med flere
gange i både maleri, grafik og skulptur.
Morten Buch har en grundlæggende nysgerrighed for den
eksperimenterende kunstneriske proces, som monotypiet muliggør, samtidig med at materialet i sig selv åbner op for mange
interessante og anderledes udtryk.
I forbindelse med udstillingen ’PICNIC’ publicerer Kastrupgårdsamlingen og Horsens Kunstmuseum et katalog med illustrationer fra udstillingen samt tekst af Magnus Thorø Clausen.
Udstillingen er støttet af Beckett-Fonden, Grosserer L.F. Foghts
Fond, Aage & Johanne Louis-Hansens Fond, samt Gottfred og
Gerda Eickhoffs fond.
Udstillingen åbner lørdag den 2. februar kl. 14.00.
Alle er velkomne.

LØRDAG DEN 9. MARTS - SØNDAG DEN 19. MAJ 2019

KATJA BJØRN

I første halvår af 2019 præsenterer Horsens Kunstmuseum
Katja Bjørns videoinstallation ‘Involved’. Værket sætter fokus på
skønheden og det at være i bevægelse.
Katja Bjørns kunst har gennem det sidste årti omhandlet
mennesket og kroppen, og gennem videokunsten som medie
fremviser hun fortællinger om mennesket, der både fremstår
eksistentielle og vedkommende på tværs af samfund og kultur.
Videoinstallationen fremhæver det at bevæge sig; at involvere sig og flytte på sig selv eller på ”noget”, også selvom det
måske ikke har noget bestemt formål, så har det rene fokus
på bevægelsen en helt speciel værdi, der er værd at betragte
som beskuer. Livet er bevægelse; ikke en rejse fra A til B, men
en kontinuerlig tolkning af vores væren og den måde vi er til på,
både i hverdagens evindelige skub og ryk og i livets natur som
bevægelse.
Værket kan opleves på Horsens Kunstmuseum fra lørdag den 9.
marts kl.14.00, hvor museet inviterer til åbning udstillingen.

PHUC VAN DANG

I SAMARBEJDE MED MUSEET

Han vil i løbet af ugen skabe fem nye linoleumsstryk ud fra en
kunstnerisk fortolkning af fem eksisterende værker fra museets
samling. De nye linoleumstryk vil efterølgende blive udstillet
side om side med de værker fra samlingen, som kunstneren har
arbejdet ud fra.
Vi kan allerede nu afsløre nogle af de værker Phuc Van Dang
skal arbejde ud fra; der er tale om Michael Kviums ’Selvportræt’
fra 1985, ’Taske’ af Lars Nørgård fra 1986 og ’Selbst (Suicide
Terrorist) af Christian Lemmerz fra 2002.
Efter endt udstilling vil linoleumstrykkene blive sat til salg i museumsbutikken. De er skabt i en limited edition udelukkende til
museet, og vil derfor ikke være mulige at købe andre steder.

TIRSDAG DEN 5. - FREDAG DEN 8. MARTS

I uge 10 kan du opleve Phuc Van Dang arbejde på Horsens
Kunstmuseum. Phuc Van Dang har baggrund som grafisk
designer og arbejder ofte i et krydsfelt mellem design, kunst og
kultur med medier som tegning, maleri, keramiske malerier og
produktdesign.

LØRDAG DEN 1. JUNI - SØNDAG DEN 18. AUGUST 2019

ERIK A. FRANDSEN
Årets store sommerudstilling på Horsens Kunstmuseum er en
nyophængning af Erik A. Frandsens værker, der tager afsæt i
museets store samling. Ophængningen præsenterer alt lige fra
tegninger, malerier og fotos til stålbilleder og mosaik. Samlingen
spænder fra 1980’erne og helt frem til den dag i dag. Udstillingen
vil sprede sig over hele museet, og i forbindelse med udstillingen
publiceres et katalog over samlingen samt tekst af kunsthistoriker Kamma Overgaard Hansen.
Erik A. Frandsen er en velkendt figur på den danske kunstscene; han har markeret sig siden begyndelsen af 1980’erne, hvor
han blandt andet var en del af ‘De vilde unge’. Han var med til
at starte det kunstneriske atelierfællesskab ‘Værkstedet Værst’,
der gennem både individuelle og kollektive arbejdsprocesser
udforskede kunstens alsidige muligheder. Erik A. Frandsen er en
autodidakt alsidig kunstner, der har en meget intuitiv tilgang til
kunsten især hvad angår materialer og arbejdsmetode. Han arbejder med mange forskellige medier; alt lige fra maleri, fotografi,
mosaik, stål, neon og scagliola indgår i hans kunstneriske udfoldelser.

Erik A. Frandsens kunstværker centrerer sig ofte omkring
det trivielle og flygtige liv; mange af værkerne fremstår som
snapshots af tilfældige situationer, såsom hans familie, stilleben
i kunstnerens atelier og blomsterkompositioner fra stuebordet,
er motiver han ofte genbesøger i sin kunst.
Som mange andre kunstnere søger Erik A. Frandsen at indfange
det flygtige øjeblik og forevige det i sin kunst, her er det dog
også indfangningen og oversættelsen af disse øjeblikke, der
udgør et helt centralt tema i Erik A. Frandsens kunst.
Takket være en storstilet donation fra Inge og Asker Larsens
fond til støtte af almennyttige formål kan Horsens Kunstmuseum nu præsentere Erik A. Frandsens store scagliola, ‘Arles-mon
amour - no pasaran 2.’, 2015, som en del af samlingen. Værket
blev sidst fremvist på museet i forbindelse med Erik A. Frandsens
udstilling ‘Pilgrimage for an armchair explorer’ i 2015.
Udstillingen åbner lørdag den 1. juni kl. 14.00
Alle er velkomne.

FOR BØRN
KUNST & KAKAO
Morten Buch i øjenhøjde
Tirsdag den 12. februar kl. 13.00
Ved Linda Højgaard Svendsen
Dagens Kunst & Kakao tager afsæt i museets aktuelle
særudstilling ’PICNIC’ af Morten Buch.
Michael Kvium i øjenhøjde
Tirsdag den 16. april kl. 13.00
Ved Iben Kjær
Dagens Kunst & Kakao tager afsæt i museets faste samlingsudstilling med Michael Kvium.
Kunst & Kakao henvender sig til børn fra 5 år og op og deres
voksne, og afsluttes med boller og varm kakao i museets café.
Pris inkl. boller og varm kakao: 90 kr. for voksne (medlemmer af
Horsens Kunstmuseums Venner: 60 kr.) og 60 kr. for børn.
Billetter kan købes på museet og via museets webshop.

FOR BØRN
DETEKTIVJAGT
Vi inviterer børn og deres familier til at lege detektiver i museets
udstillingssale hele vinterferien.
En række detaljer har tilsyneladende forladt en del af museets
værker. Din opgave er at finde ud af, hvilke værker, detaljerne
kommer fra.
Vi trækker lod blandt de rigtige løsninger om en ægte detektivpræmie og naturligvis en lup til den videre karriere.
Aktiviteten henvender sig til børn fra 5 år og op og deres familier.
Detektivjagten er gratis efter betalt entré (børn og unge op til 18
år er gratis.)

PÅSKEÆGJAGT
Museets yngste gæster kan påskeferien igennem gå på æggejagt i museets udstillinger.
Finder man alle de påskeharer, som har gemt sig rundt omkring
i udstillingssalene, får man et påskeæg i museets skranke og
deltager samtidig i lodtrækningen om en stor påskehare fra
museets butik.
Æggejagten henvender sig til børn fra 5 år og op og deres
familier.
Påskeægsjagten er gratis efter betalt entré (børn og unge op til
18 år er gratis.)

FOR VOKSNE

OFFENTLIGE OMVISNINGER

Morten Buch
Søndag den 3. februar kl. 13.00
Ved Sanne Hvidt
Katja Bjørn og de øvrige udstillinger
Søndag den 10. marts kl. 13.00
Ved Linda Højgaard Svendsen
Erik A. Frandsen
Søndag den 2. juni kl. 13.00
Ved Sanne Hvidt
De offentlige omvisninger er for alle, der er interesseret i at
høre mere om museets aktuelle udstillinger og ophængninger.
Omvisningerne er gratis efter betalt entré og påbegyndes ved
museets skranke.
Varighed ca. 45 minutter.

FOR VOKSNE
KUNST & KAFFE
Morten Buch
Søndag den 24. februar kl. 14.00
Ved Sanne Hvidt
Michael Kvium
Søndag den 24. marts kl. 14.00
Ved Bente Hammershøy
Kvinderne i samlingen
Søndag dem 28. april kl. 14.00
Ved Linda Højgaard Svendsen
Michael Kvium
Søndag den 26. maj kl. 14.00
Ved Bente Hammershøy
Kunst & kaffe tager afsæt i vekslende temaer som Horsens
Kunstmuseum præsenterer, og henvender sig til dem der gerne
vil blive klogere på museets aktuelle udstillinger og samlingen.
Praktisk information:
Det anbefales at købe billetter til arrangementerne på
www.horsenskunstmuseum.dk eller på Horsens Kunstmuseum.
Pris inkl. kaffe og kage 90 kr. (Venneforeningens medlemmer
60 kr. ) Max 50 deltagere pr. arrangement.

BYVANDRINGER
Byens nye gavle
Mandag den 6. maj kl. 17.00
Ved Julie Horne Møller
Byens nye gavle
Mandag den 20. maj kl. 17.00
Ved Julie Horne Møller
Gavlmalerierne er skabt i samarbejde med Horsens Kommune,
Byarkivet, Horsens Kunstmuseum og Galleri Grisk.
Mødested annonceres på museets hjemmeside og sociale
medier senest 14 dage før byvandringen.
Varighed ca. 60 minutter. Byvandringerne er gratis og skabt i
samarbejde med MÆRK BYEN .

Nytårskur
Horsens Kunstmuseum inviterer til nytårskur på museet
Lørdag den 12. januar kl. 14.00 - 16.00
Kom og vær med til at fejre det forgangne år og se frem mod
det nye når vi inviterer til nytårskur på Horsens Kunstmuseum.
Vi ser tilbage på et fantastisk udstillingsår i 2018, der har budt
på mange anderledes, udfordrende og spændende kunstneriske
oplevelser, og byder ligeledes velkommen til 2019 ved at introducere til alle de kommende udstillinger, aktiviteter og meget
mere som det nye år byder på.
’The Shape of Us - New Materialism’ boglancering
Kunstneren Mille Kalsmose og kultursociologen Emila Van
Hauen præsenterer Mille Kalsmoses nye publikation ’The Shape
of Us - New Materialism’. Emila Van Hauen går i dialog omkring
hendes møde med Mille Kalsmose og hendes værker, hvilke tanker værkerne sætter i gang om alt fra fællesskabets opløsning
og genkendelse til identitetens flydende karakter og tilhørsforhold. Hvad er æstetikkens betydning i et overstimuleret samfund, hvor hengivelse, overgivelse og relationernes flygtighed
og uro spiller en væsentlig rolle i vores virkelighedsopfattelse.
Museet er vært for et glas vin eller sodavand samt lidt lette
snacks.
Arragementet er gratis for alle. Læs mere om den kommende
nytårskur på www.horsenskunstmuseum.dk .
Tilmelding til arrangement kan foregå på jhmo@horsens.dk

MUSEERNES DAG
Genopdag Historierne - Museernes Dag i Midtjylland
Lørdag den 15. juni kl. 11.00-16.00
Museerne i Region Midtjylland fokuserer i 2018-2019 på
”Europæisk Kulturregion” med mottoet ”Genopdag – Fortællinger, kreativitet, fælleskaber”. I 2019 sker dette i ugerne 23 og
24.
I den forbindelse inviteres der til Museernes Dag, hvor hvert
deltagende museum tilbyder forskellige gratis arrangementer,
der er bygget op omkring en særlig historie eller fortælling.
På Horsens Kunstmuseum vil det denne dag være muligt at deltage i et arrangement omkring museets historie. Fra 1984 hvor
museet etableres på Carolinelundsvej 2 til i dag. Med et fokus
på den udvikling som museet har gennemgået, både i forhold til
samlingen men også i forhold til tilbygningerne.
Du kan på museets hjemmeside i løbet af foråret læse meget
mere om Museernes Dag, og alle de deltagende museers tilbud.
Arrangementet er gratis efter betalt entré til museet.

BESØG MAGASINET
Gå på opdagelse i Horsens Kunstmuseums magasin
Tirsdag den 19. marts kl. 19.00*
Ved Claus Hagedorn-Olsen & Julie Horne Møller
Få et anderledes indblik i den del af museet, der ikke normalt er
tilgængelig for den almindelige museumsgæst.
Horsens Kunstmuseum inviterer indenfor bag kulisserne til et
spændende kig ind i museets magasin. Museumschef Claus
Hagedorn-Olsen og museumsinspektør Julie Horne Møller viser
rundt i den store kunstsamling, der rummer et væld af nyere- og
moderne kunst fra 1900-tallet og frem til i dag.
Museet indviede i 2017 det nye magasin på 230 kvm; en kæmpe
udvidelse fra det gamle magasin, der imellemtiden har givet
plads til mange nye kunsterhvervelser i mellemtiden; flere som
det vil blive muligt at opleve på rundvisningen.
Varighed ca. 60 minutter.
Det anbefales at købe billetter til arrangementet på
www.horsenskunstmuseum.dk eller på Horsens Kunstmuseum.
Pris kr 90 incl. en kop kaffe. Max 30 deltagere til arrangementet.
*Der afholdes et seperat arrangement for Horsens
Kunstmuseums Venner tirsdag den 23. april kl.19.00.

NYERHVERVELSER
I sidste halvdel af 2018 er Horsens Kunstmuseums samling blevet væsentligt beriget med en lang række nye kunstværker.
Vi har erhvervet Rose Ekens tinselpainting ’Misfits - Jacket with
Green Sleeve’ fra 2018, et værk som kunne opleves i kunstnerens soloudstilling ’Afterbeat’ på museet i 2018. Værket er
skabt netop til denne udstilling. Det specielle ved dette værk er,
at denne jakke er bagsiden af jakken på et andet værk af Rose
Eken nemlig, ’Jacket with Green Sleeve’ fra 2018, som vi erhvervede tidligere samme år.

Takket være en donation fra Ny Carlsbergfondet har vi ligeledes
indlemmet Rose Ekens værk ’Aftermath’ fra 2018 til samlingen.
I denne omfattende totalinstallation ophøjes affald til kunstnerisk komposition.

Et mylder af keramiske værker såsom sikkerhedshegn, nedtrampede plastikkrus, cigaretpakker, lightere, en tabt iPhone og
shotsrør skaber en fortælling om øjeblikket lige efter, at et band
har forladt scenen, og koncerten er slut.

En storstilet donation fra kunstneren Nina Sten-Knudsen har
ligeledes sikret museet intet mindre en 34 værker til samligen,
der på afgørende vis supplerer de værker, vi i forvejen råder
over fra de to serier ’Love and Fear’ og ’ Love, Fear and Evil’,
som tidligere har været præsenteret som særudstillinger på
Horsens Kunstmuseum i henholdsvis 2010 og 2015.

I november måned 2018 erhvervede museet to store tegninger
med titlen ’Plan A, Plan B’ af den polske kunstner Nina Nowak.

Horsens Kunstmuseums samling af værker af Lars Nørgård er
også blevet udvidet med tegningen ’Uden titel’ fra 1989. Det er
Horsens Kunstmusems Venner, som har skænket tegningen af
Lars Nørgard til museets samling. Eli Tømmergaard in memorandum.
Indsamling er en af de fem søjler
som museet arbejder ud fra og
i foråret 2019 inviterer Horsens
Kunstmuseum til to særarrangementer i museets magasiner
hvor der bliver fokuseret på indsamling og samlingsvaretagelse.
Her vil en række af nyerhvervelserne fra 2018 blive præsenteret. Læs mere om de kommende
arrangementer på museets
hjemmesiden.

HORSENS KUNSTMUSEUMS VENNER
Horsens Kunstmuseums Venner byder i foråret 2019 på en
række arrangementer på Horsens Kunstmuseum.
En række af arrangementerne er listet her, mens yderligere
følger på museets hjemmeside i løbet af foråret 2019.
Nytårskur på Horsens Kunstmuseum
Lørdag den 12. januar kl. 14.00 - 16.00
Efter nytårskuren vil der være kataloglancering på
Mille Kalsmoses katalog ’The Shape of Us’, hvor kunstnere i
samtale med Emila Van Hauen går i dialog omkring udstillingen.
Udstillingsåbning Picnic af Morten Buch
Lørdag den 2. Februar kl.14.00 / fernisering, kunstneren vil være
tilstede.
Generalforsamling Horsens Kunstmuseums Venner
Onsdag den 6. marts kl. 19.00
Efter generalforsamlingen viser Morten Buch rundt i sin udstilling Picnic.
Museets magasiner
Tirsdag den 23. april kl.19.00
Museumschef Claus Hagedorn-Olsen og museumsinspektør
Julie Horne Møller præsenterer museets arbejde med bevaring
og viser rundt i museets magasin ( magasinet fra 2017.)
Se mere på www.horsenskunstmuseum.dk

MUSEUMS
BUTIKKEN
Finurligheder, inspiration og fine sager
I Horsens Kunstmuseums museumsbutik finder du som hovedregel anderledes gaveidéer og sjove genstande. Vores filosofi
er, at butikken skal bugne af finurligheder og kvalitetsvarer, som
giver et skævt og originalt islæt i hverdagen.
Vi prioriterer kvalitet, æstetik og originalitet frem for alt, hvorfor
du altid vil finde noget unikt at tage med hjem – som gave til
kunstelskeren, værtinden eller til de helt små.
Kunstbøger udvælger og præsenterer vi i vidt omfang, hvorfor
du både finder egne publikationer, relevante bøger relateret
til samtidskunsten samt sjove børnebøger i tråd med kunstens
rolle. Her er læsestof for enhver med interesse i kunst – både
for store og små.
Ligeså finder du et stort sortiment af kunsttryk; linoleumstryk,
litografier samt grafiske tryk, og vi er stolte af at kunne præsentere kunstnere som Maria Wandel, Rose Eken, Anne Marie Ploug
og Lars Nørgård.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på Horsens
Kunstmuseum eller i museets webshop på
www.horsenskunstmuseum.dk

INFO
ÅBNINGSTIDER:
1. september - 30. juni:
tirsdag-søndag:............................11.00 -16.00
1. juli - 31. august:
mandag-søndag:.........................10.00 -16.00
SKOLEBESØG:
tirsdag-fredag:........................................ .8.15-15.00
Efter aftale
Buslinier: 1 og 2
ENTRÉ:
Voksne:................. kr. 60 (grupperabat gives)
Børn (under 18 år): .................................. gratis
Årskort: ..................................................... kr. 125
Museumskort til byens 4 museer........ kr. 200
HORSENS KUNSTMUSEUMS VENNER:
Enkeltmedlemskab: ............................... kr. 275
Parmedlemskab: .................................... kr. 390

Tekst: Sofie Skau Jepsen, Julie Horne Møller og Anna Ellegaard
Foto: Anders Sune Berg, Horsens Kunstmuseum med flere.
Tryk: Buchs
Forside / bagside: Morten Buch - Monotypi
			

Ret til ændringer forbeholdes

Horsens Kunstmuseum
Carolinelundsvej 2
8700 Horsens
Tlf. 76292370
kunstmuseum@horsens.dk
www.horsenskunstmuseum.dk

