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Sommerudstilling 2018

Årets sommerophængning er som tidligere år dedikeret værker fra museets 
samling. 

Vi præsenterer værker af internationale kunstnere: Jiri Georg Dokoupil, Olav 
Christopher Jenssen, Ola Billgren, Ian McKeever og Marijke Van 
Warmerdam.

Tina Maria Nielsens ‘Salon de Refuses’, og Emil Westman Hertz ‘Prinsens 
Have’ indtager hver sit rum.

Vores præsentation af Michael Kvium udvides således at det ikke kun er 
‘Kviumsalen’, hvor det er muligt at opleve værker af Michael Kvium, men også 
i museets største udstillingssal. 

Tilvæksten til Horsens Kunstmuseums samling vil også blive præsenteret med 
fokus på en større donation fra Ny Carlsbergfondet med en række værker af 
Peter Holst Henckel og Martin Erik Andersen, ligesom museet præsenterer 
nyerhvervelser af Lars Nørgård, Lea Guldditte Hestelund, Rose Eken, Ian Mc-
Keever og Ib Braase.  

Det er stadig muligt at se særudstillingen med Maria Wandel, ‘hemmelighed-
er alle vegne’. 

I museets ældste sale er det muligt at opleve et  udsnit af museets omfat-
tende Mogens Zielersamling, samt værker af Asger Jorn og Maar Julius Lange, 
ligesom det er muligt at opleve skulpturer af Tove Storch. 

Det muligt at læse mere om museets aktuelle og kommende udstillinger på 
museets hjemmeside: www.horsenskunstmuseum.dk 
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Internationale kunstnere

Siden 1984 har Horsens Kunstmuseum koncentreret sig om indsamling af  
dansk samtidskunst, men ud fra et ønske om at perspektivere den danske 
kunstscene, er der opbygget en mindre samling af internationale kunstnere. 

Den tjekkisk-tyske kunstner Jiri Georg Dokoupil (1954) var medstifter af 
den tyske kunstnergruppe Mülheimer Freiheit, der var eksponenterne for det 
såkaldte ’vilde’ maleri i Tyskland. 

Som det er tilfældet for det ’vilde’ maleri i Danmark, beskriver betegnelsen 
et nybrud indenfor malerkunsten. Det var et opgør med minimalismen og 
det konceptuelle i kunsten, samt en tilbagevenden til et meget ekspressivt  
maleri. Det er kendetegnende for de tyske kunstneres værker, at de varierer 
frit mellem stilarter og indhold, og at de ofte lader tilfældigheden råde i frem-
bringelsen af værket; for eksempel i sæbeboblemalerierne. 

Jiri Georg Dokoupil arbejder bevidst med en række meget forskellige teknikker 
og udtryksformer, for eksempel sodmalerier, sæbeboblemalerier og frugtsaft 
aftryk. Jiri Georg Dokoupil har uden tvivl været en stor inspirationskilde for de 
unge vilde malere i 1980’erne for eksempel Erik A. Frandsen.

Uden titel. 2013. Akryl, farvepigment på lærred. 259,5 x 310 cm
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Den svenske maler Ola Billgren (1940-2001) arbejdede intenst i 1990’erne 
med den røde farveskala. Værkerne fra denne ‘røde periode’ rummer i deres 
udtryk en klar ambivalens, idet de umiddelbart opleves som abstrakte, men 
langsomt og sikkert dukker figurationen op - en figuration der bygger på fo-
tografiske oplæg.

Olav Christopher Jenssen (1954), repræsenter et andet nordisk land- 
Norge. Han er som kunstner maler med stort M, og har gennem sin udvikling 
udforsket maleriets muligheder. Vi præsenterer her to tilgange: en meget 
mininalistisk - billedfladen er udfyldt med hvide prikker, og eksperimenter 
med gennemskinnelighed i farvelagene, således at man stadig kan ane un-
dermalingen.

For den hollandske kunstner Marijke Van Warmerdam (1959) er rum og 
bevægelse gennemgående temaer. Van Warmerdam arbejder blandt andet 
med videokunst, fotografi og installation og med et rent og enkelt formsprog 

Krit. 1992. Akryl og olie på lærred. 275 x 255 cm
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sætter værkerne beskueren og omgivelserne i spil. Værkerne kredser ofte 
om simple modsætningsforhold som stilstand og bevægelse, tyngde og 
lethed eller forside og bagside, mens de med forskellige obstruktioner ud-
forsker selve synsakten. Et værk i bevægelse aktiverer beskuerens fysiske 
stillingtagen til værket og til rummet det befinder sig i.

Tan Ping

På væggen langs balkonen findes den kinesiske kunstner Tan Pings 
(1960) fem meter lange stedsspecifikke maleri ‘Eventyr’. Værket blev til i 
forbindelse med en dialogisk udstilling af Tan Ping og danske Bjørn Nør-
gaard, som fandt sted på Horsens Kunstmuseum fra september 2017 til 
januar 2018. Værket tilhører kunstneren.

Take a Long Break I and 2. 2006. Foto, ventilatorer. 150 x 187,5 cm (fotos)

Eventyr. 2017. Akryl på lærred. 500 x 100 cm
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Peter Holst Henckel

Peter Holst Henckel (1966) er kendt for sin eksperimenterende tilgang til 
fotomediet, som ofte kommer til udtryk i serier af værker over udvalgte te-
maer. Eksempler er serierne 'World of Butterflies' (1992-2002) og 'Explain-
ing the World to a Child' (2005-2010), der kan opleves i museets samling.

Peter Holst Henckel arbejder med et formsprog, der har en umiddelbar en-
kelhed, men som rummer en stor kompleksitet. 

Værkerne indeholder ofte politiske og samfundskritiske kommentarer. Dette 
er også tilfældet med serien 'Priming and framing' 2016.

Titlen på serien har en flersidet betydning. På den ene side henviser den til 
den kunstneriske praksis; at grundere et lærred og indramme et maleri. På 
den anden side bruges begreberne også indenfor den politiske medieverden 
om strategier til at styre hvad der tales om i offentligheden og hvordan. 

En henvisning til disse politiske mediestrategier kan for eksempel spores i 
værket ‘Framed Golden Retriever’ (2016). Hunden på den sorte baggrund vil 
for mange danskere måske virke bekendt, hvis man husker Dansk Folkepartis 

Nyerhvervelser del 1

Devilishly Good. 2016. Akryl og UV-print på krydsfiner klæbet på akrylplader. 
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meget omdiskuterede plakatkampagne fra 2016 ‘Vores Danmark’, forestil-
lende en familie i tre generationer inklusive netop denne Golden retriever. 
Golden retrieveren som særligt dansk blev svækket af det faktum, at racen 
først kom til Danmark i slutningen af 1950’erne. 

I Peter Holst Henckels værker bliver de politiske kommentarer ikke trumfet 
igennem. De findes til gengæld som små spørgsmål, der appellerer til beskue-
rens egen stillingtagen. Det handler ikke om at være for eller imod, eller om 
at skulle overbevises. Værkerne ønsker hellere at tale til beskuerens indre 
refleksion og måske lægge op til samtale, ved at anskueliggøre kontraster 
og fremhæve minder fra vores fælles kulturelle og historiske bevidsthed. Når 
elementer fra vores kollektive erindring pludselig optræder i en ny kontekst, 
giver det os mulighed for at anskue dem med nye øjne.

Rose Eken

Rose Ekens udgangspunkt for den udstilling 
værket ‘Jacket with Green Sleeve’ fra 2018 blev 
erhvervet på er hendes eget udgangspunkt i 
aktivistmiljøet omkring det hedengangne ung-
domhus på Jagtvej I København. 

Her har hun malet en jakke, der traditionelt og 
fortsat bliver båret af hard core metal og punk 
fans, med bandnavne og badges. Her er det det 
engelske punkband, ‘Subhumans’ der er i fokus 
- desværre her uden lyd, men find musikken og  
lyt -  og tænk på billedet.  

Jacket with Green Sleeve. (2018)
Akryl og tinselfolie på glas.
118,1 x 98,7 cm (lysmål)

Framed Golden Retriever. 2016. Lamda foto. 120 x 190,3 cm
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Horsens Kunstmuseum præsenterer for første gang Rose Eken i særudstill-
ingssammenhæng i efteråret 2018. En udstilling, der også er Rose Ekens 
første soloudstilling på et kunstmuseum. Med udstillingen viser Rose Eken 
nyproducerede værker sammen med en række værker af ældre dato. Ud-
stillingen tager afsæt i musikkens verden. Hovedrummet i udstillingen er en 
kunstnerisk bearbejdning af en stor koncertplads, som den oftest ser ud efter 
en endt koncert med affald og efterladenskaber. Den centrale del indrammes 
dels af en række broderier, hvor Rose Eken har taget udgangspunkt i for-
skellige musikeres trommeskind og dels en række rekonstruerede miniature 
trommesæt ligeledes med udgangspunkt i navngivne trommeslagere.

Lea Guldditte Hestelund

Horsens Kunstmuseum har erhvervet Lea Guldditte Hestelunds skulptur 
‘Tentare’ fra 2018. Skulpturen er skabt til udstillingen ‘Consumed Future 
Spewed Up as Present’, som har været præsenteret på det københavnske 
udstillingssted, Overgaden, i foråret 2018. Med udstillingen skabte Lea Guld-
ditte Hestelund et unikt science fiction univers, hvor relationen mellem for-
skellige typer af tilstedeværelse og kroppe - både humane og ikke-humane- 
adresseres. 

Skulpturens materialer er marmor og læder og den er placeret på et skrigen-
de pink underlag. Associationerne er mange, for hvad er det egentligt vi ser? 
Er det en menneskelig form eller er det en håndtaske på display? Skulpturen, 
som de øvrige skulpturer på udstillingen, bevæger sig i et spændingsfelt mel-
lem det genkendelige og det fremmede.

Tentare nr_02A2. 2017. Marmor, lædder,metal og vinyl. ca 20 x46 x27,5 cm (marmor)
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Michael Kvium

I Kvium salen og i museets største udstillingsrum præsenteres et udvalg af 
museets meget store Kvium samling. 
I det følgende præsenteres et udvalg af disse værker. 

Selvportræt

’Selvportræt’ er udtryk for den første store 
kursændring i Michael Kviums arbejde med 
billedkunsten og er næsten symbolsk malet 
oven på et værk med relation til motorcykel-
verdenen. Billedet viser en ung Michael Kvi-
um, der står og kigger ud af et åbent vindue. 
I billedets højre side ser vi hans skygge og et 
gardin, der blafrer i vinden. 

Skyggen er forvreden og ligner mere en selvstændig figur end en rigtig 
skygge. 
Kunstneren ser ud af vinduet på den verden, der er derude, hvor vi færdes, 
og værket signalerer, at kunstneren vil betragte verdens fænomener fra 
en position udefra. Han vil være modtageren der modtager omverdenens 
signaler og sender dem tilbage i kunstnerisk bearbejdet form. 
Det er de billeder, hverdagens informationer skaber i Michael Kviums hoved, 
der bliver sendt videre i de lærreder, der i de kommende år ser dagens lys. 
Værket er skabt samme år, som Michael Kvium færdiggjorde sin uddannelse 
på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Han har siden malet 
mange andre portrætter af sig selv og af figurer, der deler nogle af hans 
egne ansigtstræk.

Selvportræt. 1985. Olie på lærred 
130,5 x 200,4 cm
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Kødogblodbillede 1-4

Serien ’Kødogblodbillede’ består af fire kvadratiske lærreder, som alle viser 
noget der ligner en hudfarvet kødklump på en monokrom blodrød bag-
grund. 
Det organiske kød og væv er ikke noget vi forbinder med stor æstetisk 
værdi, men derimod med kropsligt affald. Kroppen har været grundlaget for 
skønhed og æstetik siden klassisk tid, men for Kvium er kroppen et redskab 
til at gå mod strømmen, netop med fysiologisk vandalisme på den menne-
skelige form. Døden og volden har en dobbelt betydning. På den ene side 
frastødes vi gennem rædsel, og på den anden side fascineres og drages vi. 
I dette grænseland skabes en suveræn uro.

Handlingen

’Handlingen’, er fra en større billedserie som 
Michael Kvium skabte i 1992, med fællestitlen 
Arvtagerbilleder. Det var problemstillingerne 
i Choros-billederne (Bl.a. Guds Krigslist), der 
fik Kvium til at stille spørgsmålet: ”Hvad er 
det vigtigste, vi som mennesker arver eller 
lærer af historien? I en søgen efter svar på 
dette spørgsmål, opstod nogle grund-bille-
der, jeg kan lade gå i arv. 

De billeder jeg synes vigtigst at videregive, må findes hinsides de vrede 
udbrud eller det glade budskab og snarere være spørgsmål end et svar. 
Hvorfor?” I ’Handlingen’ sidder en nøgen mand med armbåndsur, et ur der 

Kødogblodbillede 1-4. 1989. Olie på lærred. Hver del 140 x 140 cm

Handlingen. 1992
Olie på lærred. Mål: 189,5 x 165,0 cm
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på en gang virker fremmed, men som på den anden side relaterer scenen til 
vores verden, til vores virkelighed – i et underligt skævt gråt rum.
På væggen hænger et spejl, som ikke rigtig spejler. Med ryggen mod besku-
eren hælder han et glas vin ned i et andet glas. Vinen forvandles til vand! 
Som en omvendt Jesus forvandler han ikke vand til vin, men vin til vand. På 
rammen sidder 4 medaljoner – fostre, det ultimative billede på livskim, men 
hvor navlestrengen ikke er forbundet med noget livgivende men med sig 
selv, og livskimen er således dømt til at æde sig selv op.

One of Those Days, Days

’One of Those Days, Days’ fra 2014 består af tre malerier, der er sat sam-
men til et værk. De to store malerier viser henholdsvis et landskab med 
birketræer og en rygvendt mand foran en sort baggrund. Manden er en 
billedkunstner i arbejdstøj med en fysiognomi der leder tanken hen på,  at 
det er et slags selvportræt af Michael Kvium.
De to store malerier virker meget adskilte, men bliver bundet sammen af 
det lille maleri, der er placeret nederst til højre. 
Her ser vi, at der fra malerens bukselomme hænger en plettet malerklud, 
som han har brugt til at rense sine pensler i. Kludens farver går igen i birke-
træerne, og herved skabes en sammenhæng i værket. Kluden demonstrerer 
i øvrigt Michael Kviums tekniske evner til at male yderst virkelighedstro 
motiver. 

Døden er et tilbagevendende tema hos Michael Kvium. Den lurer også lige 
under overfladen i ’One of Those Days, Days’, hvor malerens ansigt ligner 
et kranie. De smukke birketræer kan også påminde os om døden, idet de – 
som al anden natur – er forgængelige.

One of Those Days, Days, 2014
Olie på lærred. Mål: 200,0 x 200 -  
200,0 x 170, 60 x 40 cm
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Maleriets Rum

’Maleriets Rum’, 1996-2001, er sat 
sammen af fire malerier i forskellige 
størrelser. I det største maleri har 
Michael Kvium malet et portræt af 
sig selv med malerpalet og pensel i 
hånden. Han bliver spejlet af sin egen 
skygge og af et uhyggeligt, nøgent 
væsen med kranieansigt på det lidt 
mindre maleri.
Sammenstillingen af den levende 
maler og dødningevæsenet minder 
os om, at livet er tæt forbundet med 
døden. Dette tema understreges af 

den røde, blodlignende maling, som væsenet hælder ud af spanden. Blodet 
er en betingelse for liv, men forbindes især med død.
Michael Kvium bruger også de sorte æg symbolsk. Ægget symboliserer 
nemlig liv, mens den sorte farve forbindes med død. Det er værd at bemær-
ke, at der ikke blot er malet æg, men også påsat tre æg i støbejern på væg-
gen. Dette tydeliggør, at Michael Kvium eksperimenterer med at overskride 
grænserne for maleriets rum.

Future Me

Maleriet ’Future Me’ skildrer en mand fysisk sammen-
vokset med et barn i et obskurt og dystert univers. 
Begge personer er klædt i en sort kjolelignende 
beklædningsgenstand og hvad der ligner badehæt-
ter i farverne sort og gul. I højre hånd holder manden 
et menneskekranie. Hans venstre arm er makabert 
sammenvokset med barnets arm, således at de er 
uadskilleligt forenet. Som titlen også kan pege på, 
synes værket af selvbiografisk karakter, da manden 
deler flere af Kviums egne træk. 
Værkets tætte beskæring samt maleriets sto-

re format forstærker konfrontationen med beskueren. I mødet med 
et værk af stor skala med menneskefigurer i 1:1 eller større format 
kommer beskueren tættere ind på personerne og rummet. De bliver mere 

Maleriets Rum, 1996-2001
Olie på lærred og støbejern. Grå:130 x 110,5, 
portræt: 190,0 x 170,5 figur: 164,5 x 150, Lyse-
rød: 60,0 x 60,0 cm

Future me. 1993-94. Olie 
på lærred. 230, 5 x 230 
cm
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sensoriske og pågriber beskueren kropsligt.

Værket er stærkt symbolladet. I begge sider ses tre citroner på grå bag-
grund. I kristendommens ikonografi bruges citronen som symbol på trofast-
hed og liv. Tallet tre er ligeledes forbundet med stor betydning i den kristne 
symbolik i form af treenigheden: Gud, Jesus og Helligånden. Men værket 
peger måske først og fremmest på livets cykliske fremdrift fra fødsel til død 
og fremstiller således et memento mori-motiv (”husk at du skal dø”). Krani-
et markerer tydeligt at cyklussen afsluttes med døden. 

Kvium bruger ofte farvekombinationen sort og gul. Farverne er relateret til 
et tegn for blindhed bestående af tre sorte prikker på gul baggrund. Kvium 
peger vedblivende på vores kulturelle blindhed og absurditeten over vores 
forestilling om egen eksistens, hvor fornægtelse af især døden er konstant 
tilstedeværende. I Kviums værker finder vi ofte en indlagt kritik af denne 
blindhed og fornægtelse. Hans malerier agerer som en form for spejlinger – 
ofte i form af figurer der kigger tilbage på beskueren. Med deres udfordren-
de og undersøgende blikke rettet mod os formår de netop at pege tilbage 
på deres publikum.

Guds krigslist

I maleriet ‘Guds krigslist’ ser beskueren ti nøgne, primitive og skaldede 
kvindelige skikkelser, der kommer vandrende i flok i en måske fjern fremtid, 
hvor mennesket har sat sig så meget over naturen, at vi har smadret den. 
Michael Kvium har skildret disse kvinder på nærmest dyrisk vis, og de frem-
står alt andet end idealiserede med deres groteske, udflydende og deforme 
kroppe. De bærer alle deres afkom på skuldrene. Disse børn har alle et sølv-
fad med frugt på hovedet. Frugternes klare farver står i skarp kontrast til de 
skildrede individer samt den mørke og dystre baggrund. Skyggerne, som 
figurerne kaster, har næsten deres eget liv. Vi befinder os i et udefinerbart, 
foruroligende og drømmende univers omkranset af dysterhed. Maleriet 
giver associationer til det inferno, Dante har formuleret i sit litterære værk 
‘Den Guddommelige Komedie’.
Maleriets beskæring samt dets fugleperspektiv fremmer denne fornemmel-
se, da vi som beskuere kigger ned på det sceneri, der udfoldes. På gulvet 
betræder kvinderne de kranier som ligger spredt i billedrummet. Michael 
Kviums groteske menneskefigurer balancerer og går fra kranie til kranie 
uden at røre den sorte jord, som om det er farligt.
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Værket var en del af en serie på 4 monumentale værker der blev præsen-
teret på udstillingen ‘Chorós’ (Kor) på Ny Carlsberg Glyptotek i København i 
1991.
Her findes de kunstneriske referencer til antikkens tragedie og det kom-
menterende kor. Således er det et værk, der rent tidsligt peger i forskellige 
retninger af både nu– og fortid. 
Gennem sit virke har Michael Kvium produceret utallige malerier, fortrins-
vis med afsæt i fremstillingen af denne særlige form for menneskefigur og 
dyrkelsen af, hvad vi forbinder med en grimhedens æstetik. Kunstneren er 
kendt for sine eksperimenter og sin mere provokerende tilgang, i form af sit 
overskridende indhold. 
Dette skaber således kontrast og modsætningsforhold ved benyttelsen af 
en kunsthistorisk tradition med forankring i 1600-tallets maleri. Fascinati-
on og provokation er ofte uløseligt forbundet, som poler der både drager 
og frastøder sit publikum, hvilket Michael Kvium er yderst bevidst om i sit 
maleriske virke.

Guds Krigslist, 1991. Olie på lærred. Mål: 275 x 400 cm
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Deep White

I den store skulptur ’Deep White’ har Kvium ladet sine figurer træde ud 
af lærredet og indtage rummet. Skulpturen er skabt i forbindelse med et 
udstillingsprojekt på Esbjerg Kunstmuseum, hvortil Kvium skabte en række 
stentøjsfigurer på Tommerup Teglværk under flere arbejdsophold. Han ar-
bejdede side om side med den norske maler Kjell Erik Killi-Olsen (født 1952), 
hvis keramiske værker også blev vist på udstillingen. Projektets idé var at 
lade de to malere arbejde tredimensionelt. Kviums erfaring med skulptur var 
begrænset, så det var et relativt nyt land, han kastede sig over. 

Resultatet af Kviums arbejdsophold blev otte skulpturer, hvoraf ’Deep Whi-
te’ er den mest komplekse. Skulpturen fremstiller ni nøgne, androgyne tor-
soer placeret i et hav af paraffin. Disse stentøjsfigurer er ens af udseende, 
men placeret hver for sig uden kontakt til hinanden. Selvom figurerne kun 
består af overkroppe, er det nærliggende at forestille sig, at deres kroppe 
fortsætter under overfladen. Illusionen af dybde er således effektiv.
Den hvide paraffin kan lede tankerne hen på et hav af sæd. Figurerne ud-
trykker forknythed og angst, selv om de står i ophavet til liv. Vi er tilbøjelige 
til at opleve dem som på vej ned mod døden i stedet for på vej mod livet. 
Det er den samme oplevelse man som beskuer får, når man ser maleriet 
’Pale Painting’ skabt året efter.

Deep White. 2002. Stentøj, parafin. Ca. 45 x 505 x 285 cm
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Pale Painting

’Pale Painting’ er blevet til i Kviums 
atelier midt ude i en skov i Nordsjæl-
land. Midt i det store lærred står fem 
afklædte skikkelser i ”tåge” til livet. 
Figurerne er ikke spredte som i skulp-
turen ’Deep White’, men står derimod 
samlet som en gruppe. Farveholdnin-
gen består gennemgribende i blege, 
hvide og grå nuancer. Dødblege men-
nesker indhyllet i et askegråt tågehav 
og omkranset af tynde birketræer. 
Tågen slører landskabet, så de fem af-
klædte mennesker går i et med bag-
grunden og naturen. Hvad der ellers 
gemmer sig bag ved det tykke tågelag 
er op til beskuerens forestillingsevne. 

Den pastelfarvede tåge skaber en baggrund som fortsætter ud i uendelig-
heden og skaber et endeløst perspektiv i billedet. De fem skikkelser befin-
der sig i et svimlende stort rum og risikerer at blive suget ud i det endeløse 
perspektiv og forsvinde i det altomfavnende tågelandskab. 
Synsvinklen er besynderlig. Beskueren kigger ned på de fem skikkelser, som 
skuer tilbage med skamfulde blikke. De virker skræmte, men også skræm-
mende og gennemtrængende, nærmest insisterende. I værket eksperi-
menterer Kvium med det endeløse perspektiv. Omdrejningspunktet findes 
i naturen og landskabet, men også i beskuerens perception af maleriets 
rumlige grænser. De tynde birketræer går igen i flere af Kviums senere vær-
ker. Her manifesterer naturen sig som en symbolsk påmindelse om indivi-
dets eksistentielle grundvilkår.  

Pale Painting. 2003. Olie på lærred. 
250 x 250 cm
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Nyerhvervelser - 2

Ib Braase

Ib Braase (1923-2009) var en markant billedhugger på den danske 
kunstscene. Hans konstante nuancerede udforskninger af skulpturens 
muligheder har gjort ham til en vigtig kunstner i udvidelsen af skulpturbe-
grebet, som fandt sted i 1900-tallet. Udvidelsen af forståelsen af, hvad be-
grebet ’en skulptur’ dækker over, var ikke et decideret brud med tidligere 
tiders skulpturtraditioner, men en nødvendighed for at lade skulpturen være 
relevant som samtidskunst: 
En stor donation fra Ny Carlsbergfondet sikrede Horsens Kunstmuseum en 
meget stor samling af denne væsentlige danske kunstner. Siden er samlin-
gen blevet forøget med tre skulpturer. 
‘Atelier “mellem grænser”’ (1988) , der er skabt til Det Danske Centralbibli-
otek i Flensborg, men  denne sommer er under opstilling foran Horsens 
Kunstmuseum, skænket at det Danske Centralbibliotek i Flensborg.
Det var en skulptur, der skabte voldsom debat da den blev opstillet, og for-
mentlig en skulptur, der forsat vil skabe debat. ‘Atelier “mellem grænser”’ er 
at opleve ude foran Horsens Kunstmuseum. 

I 2018 er de to figurer ‘Drengetorso’ (formentligt fra begyndelsen af 
1940erne) og ‘Skulptur’ (1964) blevet en del af museets store samling af Ib 
Braases værker. Gave fra Lis Willadsen (f. Braase) og Odd Norbom

Skulptur. 1964. Bronce. 
H: ca 26,5 cm

Drengetorso. 1940’erne. 
Brændt ler. H: ca 61 cm
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Ib Braase har været en inspirationskilde for en række kunstnere i efterføl-
gende generationer. Martin Erik Andersen (1964) er et eksempel på en 
kunstner, som arbejder med et udvidet begrebsapparat, hvor forholdet 
mellem rum, krop, sprog og tænkning mødes i et slags mellemrum, og hvor 
kroppen kan møde kunsten uden noget aflæseligt slutresultat. Derudover 
arbejder en kunstner som Emil Westman Hertz (1978 - 2016) med et udtryk, 
som på mange måder også kan minde om Ib Braases, når han præsenterer 
en række forskelligartede genstande og materialer som iscenesatte ophob-
ninger.

Ian McKeever

Med stor glæde og stolthed kan vi præsentere en væsentlig udvidelse af 
vores internationale samling. Takket være en generøs donation modtaget 
i dagene op til åbningen af sommerudstillingen kan vi nu præsentere et 
centralt værk i den engelske kunstners ouevre .
Ian McKeever kender vores publikum fra to større udstillinger og fra værket
‘Four Quartet. Here IV. 2003-2004.”Lys i et maleri fascinerer mig enormt: 
Hvordan man kan gennemsyre et maleri med lys, så man faktisk ikke skildrer 
det, men på en eller anden måde er dets kvalitet implicit inde i maleriet”
har McKeever udtalt. 

Temple Painting. 2005. Akryl og olie på lærred. 270 x 400 cm
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The French Clot-nection’ (2016-17). Litografi. 194 x 264 cm

Lars Nørgård

Lars Nørgård (1956) har været en del af den danske kunstscene siden 
begyndelsen af 1980’erne. I tiden med ‘Værkstedet Værst’ og som del af 
kunstnergrupperingen’Unge vilde’ var Nørgårds stil fortrinsvis figurativ, og 
hans malerier forestillede ofte scenarier med hans kunstnerkolleger som 
omdrejningspunkt. Siden har Lars Nørgårds udtryk vekslet mellem abstra-
tion og figuration.

Horsens Kunstmuseums har en betydlig samling af Lars Nørgårds 
værker.  I foråret 2018 blev den store samling udvidet med værket ‘The 
French Clot-nection’ (2016-2017). Værket er med sine 194 x 264 cm verdens 
største farvelitografi. Værket er sammensat af 12 dele og trykt hos Atelier 
Clot, Bramsen & Georges i Paris. Værket er doneret til Horsens Kunstmuseum 
af Atelier Clot, Bramsen & Georges i Paris og Lars Nørgård.

Martin Erik Andersen

Martin Erik Andersen (1964) har siden slutningen af 1980erne markeret sig 
på kunstscenen med sine særegne værker, ofte skulptur og skulpturelle ob-



21

jekter. Værkerne er sammensætninger af forskelligartede materialer som for 
eksempel silikone, metaller, farvet lys, tekstil, strik, lyd og video, hvormed han 
udforsker materialernes indbyrdes forhold, og forholdet mellem krop, værk 
og rum. I mødet med den moderne kunst er det ikke altid, at ens vante be-
grebsapparat er tilstrækkeligt. Sådan kan det være i mødet med Martin Erik 
Andersens værker. Hans værker kan ikke “forstås” på en gængs måde. De 
skal ikke aflæses som bærere af en historie eller betydning. 

Tabet af overblik synes næsten at være en forudsætning i mødet med Martin 
Erik Andersens værker. 
På museet findes en betydelig samling af Martin Erik Andersens værker, som 
følger udviklingen af hans arbejde. De første værker af kunstneren i samlin-
gen er fra 1991 og det nyeste er værket ‘Into thy tent half-masked space’ 
2017. 
Værket er ét ud af en række sølvtæpper, som kunstneren har arbejdet med 
de seneste år. Det består af et såkaldt baluchtæppe (en særlig afart af per-

Into thy tent half-masked space. 2017. Bladsølv på tæppe. ca 184 x 140 cm
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siske tæpper), som på bagsiden er blevet belagt med bladsølv. 
Det er denne sølvbelagte bagside, beskueren oplever, mens tæppets egen-
lige tiltænkte forside er skjult. Spillet mellem forside og bagside – det synlige 
og det skjulte – og det umiddelbare sammenstød mellem materialerne – det 
varme, strukturerede uld og det kolde, blanke sølv - skaber nogle tankevæk-
kende konnotationer. 

Martin Erik Andersen skriver selv om værket:

“Alle sølvtæpperne har et generelt afsæt i overvejelser omkring rum, syn og 
krop. Mikro-tæt og æstetisk i forholdet mellem det halvspejlende sølv 
på forsiderne og det ornamentale vævede mønster-rum på bagsiderne (og 
“bagsiderne” er selvfølgelig tæppernes forside, så bare i det grundlæggende 
greb er der en omvending/en spejling/”en krængen vrangen ud på rummet”).
En anden generel ting sølvtæpperne peger på er ikonoklasmen, dvs. de his-
toriske religiøse bevægelser der har forbudt og ødelagt billeder. De græske 
ikoner har historisk set været indrammet i sølv-relieffer, hvor kun hænder og 
hoveder af malerierne ikke var dækket af sølv. Jeg forestiller mig nogle
gange hvordan der har set ud i kirkerne med de tomme sølvrammer lige efter 
ikonoklasternes ødelæggelser.”
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Emil Westman Hertz
  
Emil Westman Hertz’ kunstneriske praksis tager afsæt i et forunder ligt uni-
vers, der strækker sig over en lang række medier som skulp tur, installation, 
collage og papirarbejde. I materialer som bivoks og bjørneklo opbygger han 
skulpturer og objekter af en yderst særegen karakter. Værkerne kommer til 
at fremstå som en slags ophobninger sammensat af ting fra den frie natur 
og de mere menneskeskabte dele af verden. 

Med værket ‘Prinsens Have’, viser Emil Westman Hertz en overbevi sende 
installation. På gulvet (i montren) tårner en skulpturel instal lation sig op og 
hvis man lader øjet gå på opdagelse i materialerne ses Emil Westman Hertz’ 
foretrukne materialevalg; bivoks, bjørneklo, gamle medicin emballager osv. 
På gulvet ligger en mand fladt på ryggen, han ligger blandt en række mindre 
skulpturer. På den hvide væg bag ham hænger skelettet fra en død fugl. 
Fuglen er fundet død i Emil Westman Hertz’ have på Bornholm. 

En række af de skulpturelle former er skabt ud fra en ustyrlig proces, hvor 
den endelige form er blevet skabt af bier i deres bistade. Bierne har på den 
måde sat deres spor i de skulpturelle former, hvilket sam men med instal-
lationens titel ‘Prinsens Have’ er med til at understre ge værkets naturlige 
karakter. 

Prinsens Have. 2014. Blandede materialer. 196 x 386 x 185 cm
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Pavillon Lunden

I den ældste del af museet præsenterer vi denne sommer en ophæng-
ning med Asger Jorn, Maar Julius Lange og Johannes A. Jørgensen. 
Et udvalg af Horsens Kunstmuseums Mogens Zieler samling og en 
præsentation at Tove Storch.


