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Erik A. Frandsen ’Arles- mon amour – no pasaran’ 2015
Gave fra Inge og Asker Larsens Fond til støtte af almennyttige formål



Lars Nørgård (1956)
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 Lars Nørgårds stil fortrinsvis 
figurativ, og hans malerier forestillede ofte scenarier med hans kun-
stnerkolleger som omdrejningspunkt. Siden har Lars Nørgårds udtryk 
vekslet mellem abstration og figuration. Horsens Kunstmuseum 
har en betydelig 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. 
Værket kan opleves i museets største sal, som en del af ophængningen 

nyerhvervelser. 

Ian McKeever (1946)
Med stor glæde 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 .

Værket kan opleves i museets største sal, som en del af ophængningen 

nyerhvervelser. 

‘Temple Painting’ fra 2005



Martin Erik Andersen (1964)

Martin Erik Andersen har siden slutningen af 1980erne markeret sig på 
kunstscenen med sine særegne værker, ofte skulptur og skulpturelle 
objekter. 
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 persiske tæpper), som på bagsiden er blevet belagt med 
bladsølv. 

Værket kan opleves i museets største sal, som en del af ophængningen 

nyerhvervelser. 

Peter Holst Henckel (1966)

Peter Holst Henckel er kendt for sin eksperimenterende tilgang til 
fotomediet, som ofte kommer til udtryk i serier af værker over udval-
gte temaer. Eksempler er serierne ‘World of Butterflies’ (1992-2002) 
og ‘Explaining the World to a Child’ (2005-2010), der kan opleves i 
museets samling. Peter Holst Henckel arbejder med et formsprog, der 
har en umiddelbar enkelhed, men som rummer en stor kompleksitet.

Værkerne indeholder ofte politiske og samfundskritiske kommentarer. 
Dette er også tilfældet med serien ‘Priming and Framing’ 2016.

“Into thy tent half-masked space”
2017
Gave fra Ny Carlsbergfondet

Det er denne sølvbelagte bagside, beskueren 
oplever, mens tæppets egentlige tiltænkte 
forside er skjult - og det umiddelbare sammen-
stød mellem materialerne - det varme, struk-
turerede uld og det kolde, blanke sølv, skaber 
nogle tankevækkende konnotationer. 



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 of-
fentligheden og hvordan.

En henvisning til disse politiske mediestrategier kan eksempelvis 
spores i værket ‘Framed Golden Retriever’ (2016). Hunden på den 
sorte baggrund vil for mange danskere måske virke bekendt, hvis man 
husker Dansk Folkepartis meget omdiskuterede plakatkampagne fra 
2016, ‘Vores Danmark’, forestillende en familie i tre generationer ink-
lusive 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 ap-
pellerer til beskuerens 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.
Værket kan opleves i museets største sal, som en del af ophængningen nyerh-

vervelser. 

 ‘Priming and Framing’ 2016
Gave fra Ny Carlsbergfondet



Rose Eken (1976)

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 ungdomhus 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. Hvorimod værket 
‘Misfits- Jacket with Green Sleeve’ er skabt til Rose Ekens aktuelle ud-
stilling ‘Afterbeat’, som netop nu kan opleves på Horsens Kunstmuse-
um. Den nysgerrige iagttager vil opdage at denne jakke er bagsiden 
af jakken med titlen ‘Jacket with Green Sleeve’. 

Værket kan opleves i Rose Ekens aktuelle soloudstilling ‘Afterbeat’. 

Lea Guldditte Hestelund (1983)

Horsens Kunstmuseum har erhvervet Lea Guldditte Hestelunds skulp-
tur ‘Tentare nr_02A2’ fra 2017. 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 Guldditte Hestelund et unikt science fiction 
univers, hvor relationen mellem forskellige typer af tilstedeværelse og 
kroppe - både humane og ikke-humane - adresseres.

‘Jacket with Green Sleeve’ 2018 ‘Misfits- Jacket with Green’ 2018 



Skulpturens materialer er marmor og læder og den er placeret på et 
skrigende 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 mellem det genkendelige og det fremmede.

Værket kan opleves i museets største sal, som en del af ophængningen 

nyerhvervelser. 

Emil Westman Hertz (1978 - 2016)

Emil Westman Hertz kunstneriske praksis var særegen og bar præg 
af både kamp, såvel personlig som kunstnerisk. Kampen kom på 
æstetisk– og poetisk vis til udtryk i værker som på en gang var sym-
boltunge og lette. Denne balance finder vi tydeligt i værket Natsyge-
plejersken. Materialet, der er let at bearbejde, kan være valgt grundet 
hans fremskredne sygdom på skabelsestidspunktet, og giver således 
værkets titel yderligere understøttelse. 
Værket kan opleves i museets største sal, 

som en del af ophængningen nyerhvervelser. 

Tentare nr_02A2. 2017

Natsygeplejesken, 2016
Erhvervet med støtte fra Slots og Kulturstyrelsen



CHRISTIAN LEMMERZ (1959)
Christian Lemmerz er uddannet på The Academy of Fine Arts, 
Carrara, i Italien i årene 1978 – 1982 og efterfølgende på Det 
Kongelige Danske Kunstakademi fra 1982 – 1986.
Han var i 1981 medstifter af ’Værkstedet Værst’ sammen med blandt 
andre Erik A. Frandsen og Lars Nørgård.
Christian Lemmerz materialevalg er alsidigt. Han eksperimenterer 
både med organiske, og derved forgængelige materialer, som mar- 
garine, indvolde, dyrekroppe og blod, men har også skabt en lang 
række skulpturer i det klassiske materiale marmor, som må betragtes 
som, om ikke evigt, så tæt på bestandigt.
Den kunst, som Christian Lemmerz skaber, stiller igen og igen ek-
sistentielle spørgsmål, og disse bliver stillet på en måde, så man som 
beskuer ikke kan gå uberørt fra mødet med hans kunst, hvad enten 
man kan lide det eller ej.
Christian Lemmerz tilstræber ligefrem en konfrontation mellem værk 
og betragter, fordi han ønsker at ruske op i os, og fordi han ønsk-
er, at vi skal investere noget af os selv i vores møde med kunsten. 
Det er en form for overskridelsesæstetik, en forening af det smuk- 
ke og det hæslige. Vi fascineres af det smukke og frastødes af det 
hæslige, og dermed vækkes beskuerens ambivalente følelser ved 
konfrontationen med værket. Christian Lemmerz bruger kunsten til 
at synliggøre alt det, vi normalt fortrænger. Og hvad vi måske især 
fortrænger, er døden.
Værket kan opleves på museets klodsegulv, sammen med værker af Signe 

Guttormsen og Michael Thejl. 

‘Heroine’ 2017



Nyerhvervelser i 2018

- Christian Lemmerz – Heroine fra 2017(tegning)

- Ib Braase ’Skulptur’ 1964 (skulptur)

- Ib Braase ’Drengetorso’ 1940’erne (skulptur)

- Peter Holst Henckel ’ Priming and Framing’ 2016 (maleri) 

- Martin Erik Andersen ’ Into thy tent half-masked space’ 2017 
(skulpturel maleri)

- Lars Nørgård ’The French Clot-nection’ 2016/2017 (litografi)

- Rose Eken ’Jacket with Green Sleeve’ 2018 (tinselpainting/ maleri) 

- Lea Guldditte Hestelund ’Tentare nr_02A2’ 2017 (skulptur)

- Ian McKeever ’Temple Painting’ 2005 (maleri)

- Emil Westman Hertz ’Natsygeplejersken’ 2016 (skulptur)

- Nina Nowak ’Untitled’ 2018 (skulptur)

- Erik A. Frandsen ’Arles- mon amour – no pasaran’ 2015 ( scagliola / 
maleri)

- Rose Eken ‘Misfits- Jacket with Green Sleeve’, 2018 (tinselpainting/ 
maler

De nye værker til samlingen er erhvervet med støtte fra: 
Ny Carlsbergfondet, Kulturstyrelsen, Inge og Asker Larsens Fond til 
støtte af almennyttige formål og som gave fra Lis Willadsen og Odd 
Norbom. 


