
HORSENS KUNSTMUSEUM
               2-2018



LØ
R

D
A

G
  D

EN
 1

5.
 S

EP
TE

M
B

ER
  -

 S
Ø

N
D

A
G

  D
EN

 1
3.

 JA
N

U
A

R
 2

0
19

ROSE EKEN
Horsens Kunstmuseum præsenterer for første gang Rose Eken i 
særudstillingssammenhæng med soloudstillingen ’Afterbeat’. 
Museet har gennem en årrække fulgt Rose Ekens arbejde og 
erhvervede tilbage i 2014 det første værk af kunstneren til 
museets samling, og siden er flere fulgt.  

Udstillingen tager tematisk afsæt i Rose Ekens mangeårige in-
teresse for populærkultur og rockmusikkens univers.  Værkerne 
indrammer på forskellig vis øjeblikket lige før eller lige efter en 
koncert. Udstillingens tre rum danner ramme for en fortælling 
om koncerten, om musikeren og om publikum. 

I det første rum mødes vi af en ny serie af glasmalerier, der på 
forskellig vis repræsenterer musikfans, gennem den måde de 
dyrker deres idoler, for eksempel ved at overtegne deres jakke 
eller skoletaske med bandnavne. Museets store udstillingssal 
iscenesættes som et mennesketomt rum, fastfrosset i tid og 
rum; øjeblikket efter en koncert er slut - der hvor musikerne har 
forladt scenen og publikum lige er gået hjem. Tilbage er kun de 
opstillede sikkerhedshegn, nedtrampede øldåser, plastikkrus 
og cigaretskodder – her dog alle lavet i keramik. Værkerne 
fremstår umiddelbart håndgribelige og virkelighedstro, men ved 
nærmere øjekast vil man opdage, at skala og proportioner har 
undergået en forandring. 

I museets sidste rum mødes publikum af en serie broderier, der 
går helt tæt på musikeren – i dette tilfælde trommeslageren. 
Rose Eken har i en årrække indsamlet kendte trommeslageres 
trommeskind og overført hvert slagmærke efterladt på skindet 
til silkestof - sting for sting. Hver enkelt trommeslager laver 



sit helt eget unikke aftryk, hvilket gør de enkelte skind meget 
forskellige. Broderierne er således både et konkret portræt og 
en abstraktion over en konkret handling. Et billede på slag, ryt-
me og energi, og på lyd. En gentagelse af et andet menneskes 
gentagelse – et afterbeat.  
I forbindelse med udstillingen publicerer Horsens Kunst-
museum et katalog med illustrationer fra udstillingen samt tekst 
af kurator Henriette Noermark.

AFTERBEAT

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Grosserer  L. F. 
Foghts Fond, Familien Hede Nielsens Fond, Beckett Fonden og 
Billedhugger Gerhard Hennings Legat og MÆRK BYEN. 

Udstillingen åbner lørdag  den 15. september kl. 14.00.
Alle er velkomne.
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I løbet af august måned 2018 blev arbejdet med opstillingen af 
Ib Braases skulptur ’Atelier mellem grænser’ på pladsen foran 
musset afsluttet. 
I den anledning udgiver vi i løbet af efteråret en publikation om 
værket med tekst  om værket og processen. Indendørs sætter 
vi fokus på Ib Brasses kunstneriske  værk, og hans betydning for 
eftertiden. Dette belyses ved at koble Ib Braases værker sammen 
med værker af kunstnerne Martin Erik Andersens og Emil West-
man Hertz. 

IB BRAASE
MARTIN ERIK ANDERSEN
EMIL WESTMAN HERTZ



På Horsens Kunstmuseum kan vi med stor glæde konstatere 
at tilvæksten af nye værker til samlingen har været stor i første 
halvår af 2018. Dette markeres med ophængningen 
’Nyerhvevelser’ i museets største udstillingssal. 
Ophængningen tager afsæt i den lange række nyerhvervede 
værker, som sammen med en række ældre værker fra museets 
samling viser vores fokus på den eksperimenterende samtids-
kunst primært fra 1980érne og frem til den dag idag. 
Ophængningen indeholder både maleri og skulptur.
Her vil det være muligt at opleve værker af kunstnerne: 
Lea Guldditte Hestelund, Peter Holst Henckel, Martin Erik Ander-
sen, Nina Nowak, Emil Westman Hertz, Lars Nørgård, Ian 
McKeever, Ib Braase og Erik A. Frandsen. 

Læs om alle nyerhvervelserne længere fremme i dette program.

NYERHVERVELSER
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MILLE KALSMOSE
I sin kunstneriske praksis fokuserer Mille Kalsmose på relatio-
nerne mellem den menneskelige eksistens og vores omgivende 
verden - mellem materialitet og teknologi. Med udstillingen ’The 
Shape of us’ undersøger hun tematikkerne: relationen til ‘den 
anden’, identitetsskabelse og materialiteter. 
Mille Kalsmose var sidst udstillingsaktuel på Horsens Kunstmu-
seum i 2013/2014 med udstillingen ’Searching for a Mother’, 
som tog udgangspunkt i menneskelige relationer med afsæt i 
moderskabet. 

Mille Kalsmose interesserer sig for sammenvævningen af det 
materielle og det humane, idet hun ’giver krop’ til vores indre 
processer og insisterer på objekters egne iboende kvaliteter. 
Gennem sin kunst kigger Mille Kalsmose nærmere på, hvordan 
alting vibrerer og eksisterer. 
I udstillingen har Mille Kalsmose også fokuseret på at integrere 



THE SHAPE OF US

lydoptagelser og synlige vibrationer, hvilket kan opleves i vær-
kerne ’Re-Sounding Organ’ og ’Cosmic Relations’.
I forbindelse med udstillingen skaber Mille Kalsmose en steds-
specifik installation i KUBEN på Søndergade i Horsens. 
Projektet i KUBEN er gavmildt støttet af MÆRK BYEN. 

Udstillingen åbner lørdag den 3. november kl. 14.00. 
Alle er velkomne. 



Horsens Teaterfestival er Danmarks største kuraterede teater-
festival for børn og unge.
Festivalen afholdes i år for 33. gang i weekenden den 14.-16. 
september. I år byder festivalen på 101 danske og internationale 
forestillinger for børn og unge i alle aldre.

Horsens Teaterfestival og Horsens Kunstmuseum har indgået et 
nyt samarbejde for at kunne programsætte forestillings-
installationerne ’Lysstof – den magiske natur’, skabt af Anna 
Rosa Hiort-Lorenzen og Kasper Daugaard, og  ’Møder – i mør-
ket’ ved Carte Blanche. Forestillingerne spiller også før og efter 
Teaterfestivalen for alle Horsens, Hedensted og Juelsmindes 
skoler og ungdomsuddannelser.

Derudover danner parken foran Horsens Kunstmuseum rammen 
om årets internationalt co-producerede festivalåbning. Her 
er plads til alle, der har lyst til at være med i den app-styrede 
publikumskoreografi ’Menneskesøen’. Bare duk op!

Installationerne og festivalåbningen ’Menneskesøen’ er støttet 
af Insero Horsens, Horsens Kommune og Familien Hede Niel-
sens Fond.

Læs mere om årets program og aktiviteter på:
www.boerneteaterfestival.horsens.dk FR
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FOR BØRN
KUNST &  KAKAO

Rose Eken
Tirsdag d. 16. oktober kl. 13.00 
Linda Højgaard Svendsen
Dagens Kunst & Kakao tager afsæt i museets aktuelle særud-
stilling ’Afterbeat’ af Rose Eken. 
Kunst & Kakao henvender sig til børn fra 5 år og op og deres 
voksne og afsluttes med boller og varm kakao i museéts café. 

Pris inkl. Boller og varm kakao 80 kr. for voksne (medlemmer af 
Horsens Kunstmuseums Venner 50 kr.) og 50 kr. for børn. Billet-
ter kan købes på museet og via museets webshop.



SKATTEJAGT

FOR BØRN
EFTERÅRSFERIE 

Efterårsferien igennem er det muligt at gå på skattejagt i muse-
ets aktuelle udstillinger. Skattejagten henvender sig til børn fra 
5 år og op og deres voksne. 
Skattejagten er gratis efter betalt entré (børn og unge op til 18 
år er gratis.)

WORKSHOP I KUBEN
Horsens Kunstmuseum og Mirakleriet inviterer alle interesserede 
indenfor til en række workshops for hele familien i KUBEN på 
Søndergade i Horsens. Ugens tema er Rose Ekens vidunderlige 
og forunderlige univers, som netop nu kan opleves på Horsens 
Kunstmuseum. 
Aktiviteterne i KUBEN er gavmildt støttet af MÆRK BYEN.
Det endelige program kan ses på www.horsenskunstmuseum.dk 



KUNST, LITTERATUR & KAFFE

Praktisk information:
Det anbefales at købe billetter til arrangementerne på 
www.horsenskunstmuseum.dk eller www.horsensbibliotek.dk eller 
på Horsens Bibliotek eller på Horsens Kunstmuseum.  
Pris inkl. kaffe og kage 80 kr. (Venneforeningens medlemmer 
50 kr.) Max 50 deltagere pr. arrangement.

Søndag den 11. november kl.14.00

Horsens Bibliotek og Horsens Kunstmuseum inviterer til ’Kunst, 
litteratur og kaffe’ på Horsens Kunstmuseum.
Samarbejdet tager afsæt i en række kunstværker fra Horsens 
Kunstmuseums samling, som denne søndag sættes i spil overfor 
litteraturen. 
Ved hvert værk præsenterer museets kunstfaglige personale 
de udvalgte kunstværker, hvorefter bibliotekarer fra Horsens 
Bibliotek fortæller om en roman eller et digt, som det valgte 
kunstværk giver associationer til.  Et af dagens værker vil være 
Rose Ekens værk ’Frokosten’ fra 2015. 

FOR VOKSNE



MICHAEL KVIUM
Søndag den 30. september kl. 14.00 
Ved Bente Hammershøy

ROSE EKEN
Søndag den 28. oktober kl. 14.00
Ved Sanne Hvidt

MICHAEL KVIUM
Søndag den 4. november kl. 14.00 
Ved Maja Barsøe

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.

FOR VOKSNE
KUNST & KAFFE 

Praktisk information:
Det anbefales at købe billetter til arrangementerne på 
www.horsenskunstmuseum.dk eller på Horsens Kunstmuseum.
Pris inkl. kaffe og kage 80 kr. (Venneforeningens medlemmer 
50 kr. ) Max 50 deltagere pr. arrangement.



OFFENTLIGE OMVISNINGER

ROSE EKEN
Søndag den 16. september kl. 13.00
Ved Sanne Hvidt 

NYERHVERVELSER
Søndag den 7. oktober kl. 13.00
Ved Iben Kjær

HORSENS KUNSTMUSEUM NETOP NU
Søndag den 25. november kl. 13.00
Ved Linda Højgaard Svendsen

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



BYENS NYE GAVLE
Mandag den 17. september kl. 16.00 
Ved Merete Bøge Pedersen og Julie Horne Møller

BYENS NYE GAVLE
Onsdag den 3. oktober kl. 16.00 
Ved Lars Pagh og 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. 

BYVANDRINGER



Horsens Kunstmuseum inviterer traditionen tro til Julemarked 
den første weekend i december måned. Julemarkedet fylder hele 
museets stueetage og her vil der være masser at se på og gode 
muligheder for at få klaret nogle af alle julegaveindkøbene i god 
tid. 
På Julemarkedet kan man gøre en god handel ved de mange 
stande med gaveidéer, julepynt og brugskunst og i museets 
butik bugner der med særlige julevarer. 
På museets 1. sal kan man gå på jagt mellem kunstværkerne 
efter de frække museumsnisser, der gemmer sig imellem maleri-
erne og skulpturerne. 
Når museumsnisserne er fundet og julegaverne er købt, kan 
man slå sig ned i museets café og nyde noget godt at spise og 
drikke og ikke mindst den gode udsigt.  
Det er muligt at læse meget mere om det kommende jule-
marked på museets hjemmeside.  

Entré som også giver adgang til museets aktuelle udstillinger er 
25 kr. for voksne og gratis for børn og unge under 18 år.  

Museet og Café Andersens holder åbent begge dage mellem 
kl. 10-16.00. 

JULEMARKED
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Første halvdel af 2018 har betydet en udvidelse af samlingen på 
en række centrale områder.
Lige før vores sommerudstilling åbnede, modtog vi en ano-
nym donation af et centralt værk af den engelske kunstner Ian 
McKeever (f. 1946), ’Temple Painting’ fra 2005.  
Vores omfattende samling af værker af Ib Braase (1923-2009), 
blev yderligere styrket med en donation på to værker. Et værk 
fra 1940’erne, ’Drengetorso’, og en skulptur fra 1962 med titlen 
’Skulptur’. Begge doneret af Lis Willadsen (f. Braase) og Odd 
Norbom.
Takket være en stor donation fra  Ny Carlsbergfondet, blev en 
række værker af Peter Holst Heckel en del af samlingen. 
’Priming and Framing’ er en dobbelttydig titel: på den ene side er 
ordene almindelige i kunstnerens virke: kunstneren forbereder 
lærredet (priming) og indrammer (framing). Men det er også 
ord, man bruger, når medier og politikere forsøger at styre, hvad 
vi skal tale om: defineret som priming og hvordan vi taler om det 
i offentligheden – framing. Der er således tale om en udveksling 
mellem det personlige og den omgivende virkelighed.
Ligeledes fra Ny Carlsbergfondet modtog vi værket ’Into thy 
tent half-masked space’. 2017, skabt af Martin Erik Andersen.
Verdens største litografi fandt vej til Horsens Kunstmuseum.
Skabt af Lars Nørgård i 2016-17. ’The French Clot-nection’,  der 
samlet måler 194 x 264 cm, består af 12 dele, der er sat sammen 
til ét værk. En donation fra Lars Nørgaard og Atlier Clot, Bram-

NYERHVERVELSER



sen & Brunholt sikrede dette væsentlige værk til samlingen. 
Rose Ekens udgangspunkt for den udstilling værket ‘Jacket with 
Green Sleeve’ fra 2018 blev erhvervet på, er hendes eget en-
gagement i aktivistmiljøet omkring det hedengangne ungdom-
hus på Jagtvej I København. 
Vi erhvervede det første værk til samligen af Lea Guldditte Hes-
telund, ‘Tentare’ fra 2018. Skulpturen er skabt til udstillingen 
‘Consumed Future Spewed Up as Present’, som fandt sted på, 
Overgaden i foråret 2018. Med udstillingen skabte Lea Guldditte 
Hestelund et unikt science fiction univers, hvor relationen mel-
lem forskellige typer af tilstedeværelse og kroppe - både hu-
mane og ikke-humane - adresseres. 

Med tilskud fra Slots og Kulturstyrelsen, erhvervede vi et af de sidste 
værker Emil Westman Hertz skabte;  ‘Natsygeplejersken’ fra 2016.  
Horsens Kunstmuseum har for første gang erhvervet en skulptur 
af Nina Nowak. Skulpturen ‘Untitled’ fra 2018 bliver at opleve på 
ophængningen ‘Nyerhvervelser’ i efteråret 2018. 

Sidst men ikke mindst modtog vi som gave fra Inge og Asker 
Larsens fond til støtte af almennyttige formål Erik A Frandsens 
scagliola ‘Arles - mon amour-no pasaron’ fra 2015. Alle værk-
erne vil kunne ses på vores udstilling ‘Nyerhvervelser’ og inden 
da på www.horsenskunstmuseum.dk.



ISCP 2018
PERFORMANCEKUNST SET I ET MUSEALT PERSPEKTIV
 
I starten af 2016 igangsatte Horsens Kunstmuseum et stør-
re researcharbejde omkring performancekunsten set i forhold 
til den museale institution. Museets interesse i at arbejde med 
performancekunsten, tager afsæt i separatudstillingen ’In-
betweeness’ med Lilibeth Cuenca Rasmussen tilbage i 2014. 
Med udstillingen fokuserede vi som museum på spørgsmå-
let:  hvordan kan vi bedre arbejde med performancekunst?, da 
performancekunsten som genre er en flygtig størrelse. Dette 
står i kontrast til den måde som museet oftest arbejder med 
udstillinger, hvor den enkelte udstilling normalt vises mindst i en 
tre måneders periode. Hvordan forenes dette faktum med den 
flygtige performancekunst og bør disse to elementer forenes 
på traditionel vis, eller bør vi som institution udvide rammen i 
forhold til vores arbejde med performancekunsten? 
Disse erfaringer har vi sidenhen arbejdet videre med, og skab-
te i andet halvår af 2016 et længere performativt forløb med 
Sophie Dupont,, hvor de tre performances ’Watching the Night’, 
’Heavy Light’ og ’Gravity’ blev præsenteret.  



I sommeren 2018 har museumsinspektør Julie Horne Møller væ-
ret på ISCP (International Studio & Curatorial Program) ophold 
i New York for at arbejde videre på projektet. I den forbindelse 
kuraterede Julie Horne Møller et performanceprogram til ISCP 
med kunstnerne Simone Couto, Carolina Falkholt og Martha 
Skou.   

Museet inviterer til nu til en status på projektet med foredraget: 

PERFORMANCEKUNST I ET MUSEALT PERSPEKTIV
9. oktober kl. 19.00  
Ved museumsinspektør Julie Horne Møller.  
 
Projektet er støttet af Statens Kunstfond, Augustinus Fonden 
og Familien Hede Nielsens Fond.  



HORSENS 
KUNSTMUSEUMS 
VENNER
Horsens Kunstmuseums Venner  byder i efteråret 2018 blandt 
andet på følgende arrangementer:

TØRSKIND GRUSGRAV OG SKULPTURPARK 
Tirsdag den 4. september kl. 16 – 17 
Ved Trine Grøne fra Vejlemuseerne

Tørskind Grusgrav er en skulpturpark med værker udført i stål, 
granit og træ af Robert Jacobsen og hans elev, franskmanden 
Jean Clareboudt.

CAMPUS VEJLES KUNSTSAMLING
Tirsdag den 4. september kl. 17.30-18.30 
Ved Margit Erdmann

Campus Vejle er en moderne og tidssvarende uddannelsesin-
stitution med mange forskelligt rettede uddannelsesaktiviteter. 
Campus Vejle har en større kunstsamling, som denne dag vil 
blive præsenteret af Margit Erdmann.

Praktisk info og tilmelding: 
Vi mødes ved Tørskind Grusgrav, Tørskindsvej 98 A 6040 
Egtved. Efter de to rundvisninger er det muligt at tilmelde sig 
fællesspisning til 90 kr. pr. person + drikkevarer.
De to rundvisninger er gratis at tilmelde sig.
Tilmelding senest den 25. august til bestyrelsesmedlem Per 
Kirkeby mail: per.kirkeby@hotmail.com



NEW YORK
PERFORMANCEKUNSTEN I ET MUSEALT PERSPEKTIV
Tirsdag den 9. oktober kl. 19:00
Julie Horne Møller fortæller med baggrund i  sit ophold på ISCP 
(International Studio & Curatorial Program) i New York.

Horsens Kunstmuseums Venner inviterer efteråret igennem til 
en række udstillingsåbninger og arrangementer på Horsens 
Kunstmuseum. Hold øje med Horsens Kunstmuseums hjemme-
side og Horsens Kunstmuseums Venners facebook for yderlige-
re arrangementer resten af året.



Finurligheder, inspiration og fine sager

Horsens Kunstmuseums butik danner rammen for indgangen til 
museet og ligger således i lyse, venlige og rummelige rammer. 
Her er der håndplukket et bredt udvalg af sjovt, seriøst og unikt 
design. 
Butikken tilbyder et stort udvalg af postkort knyttet til museets 
anerkendte kunstnere, nuværende og tidligere udstillingsplaka-
ter samt et bredt udvalg af bøger, hvor omdrejningspunktet er 
kunsten i og udenfor huset. 

Udvalget i butikken udvides og udvikles kontinuerligt, der søges 
inspiration på messer og kigges til de store, internationale 
museer i verdens storbyer. Det store udvalg og interessen for 
det sjove og det unikke giver enhver mulighed for at finde en 
anderledes, finurlig og spændende gave, som vi selvfølgelig 
gerne pakker ind. 

Museumsbutikkens webshop har vokseværk, hvorfor store dele 
af udvalget kan findes på denne. 
Besøg  www. horsenskunstmuseum.dk og gå ind under ’Shop’.

Butikken kan besøges uden billet til museet.

MUSEUMS
BUTIKKEN



Å B N I N G S T I D E R :
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

E N T R É :
Voksne: ................  kr. 50 (grupperabat gives)
Børn (indtil 18 år):  ................................... gratis
Årskort:  .................................................... kr. 125
Museumskort til byens 4 museer....................kr. 200

H O R S E N S  K U N S T M U S E U M S  V E N N E R :
Enkeltmedlemskab:  .............................. kr. 275
Parmedlemskab:  ................................... kr. 390

I N F O

Tekst: Claus Hagedorn-Olsen og Julie Horne Møller 
Foto: Horsens Kunstmuseum, Fryd Frydendahl, Samuel Henne, 
Erinn McKeea, Jesper Balleby
Tryk: Buchs
Forside: Rose Eken: procesbillede
                   Ret til ændringer forbeholdes



Horsens Kunstmuseum
Carolinelundsvej 2

8700 Horsens
Tlf. 76292370

kunstmuseum@horsens.dk 
www.horsenskunstmuseum.dk


