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Kære gæster

Det er med stor glæde Randers Kunstmuseum igen kan invitere indenfor. I kan 
selvfølgelig færdes trygt på museet. Her er god plads og masser af håndspritmen 
husk coronapas og mundbind. 

Den 11. juni er der fernisering på Anders Bonnesens (f. 1976) første store sepa-
ratudstilling WATCH YOUR LANGUAGE på et kunstmuseum. Med humor og 
spidsfindighed twister Bonnesen vores fælles billedsprog i en lang række nye 
værker baseret på piktogrammer og andre simple visuelle symboler. Vi håber 
restriktionerne tillader, at udstillingen kan fejres med kold hvidvin og dialog. 
Den 14. august er der fernisering på en ny udstilling EFTERSKRIFT med Sven 
Dalsgaard. Udstillingen er del af et helt nyt samarbejde med Randers Teater, der 
samtidig har premiere på forestillingen Sven fra Randers. 

Verden har langt fra stået stille på Randers Kunstmuseum under den anden nedluk-
ning. Vi håber, I har kunnet følge med på museets digitale platforme. Vi har lanceret 
et helt nyt format, RANDERS KUNSTMUSEUM DIGITAL, hvor man bl.a. kan opleve 
film, digitale arrangementer og besøge museet online via mobiltelefoner. Vi har en 
vision om, at mange flere skal have mulighed for et vedkommende og nærværende 
møde med kunsten og kulturarven. Derfor er det vigtigt at afprøve nye formidlings-
former, der kan appellere både til dem der besøger os ofte og nye brugere. Nu går 
vi i luften med en helt ny visuel identitet, et nyt tidsskrift og en ny hjemmeside. 

En række nye værker er takket være stor generøsitet fra en række fonde og private 
kommet til museet, og det har været fantastisk at mærke opbakningen til museet. 
I kan læse om et udvalg af dem i tidsskriftet, ligesom de netop nu kan opleves på 
museet. Vi glæder os til at dele dem med Jer. 

Randers Kunstmuseums Billedskole er også under forandring. Det er med stor 
stolthed, at vi med den nye sæson kan udbyde hele seks forskellige hold og et 
særligt tværkunstnerisk talenthold for de 15-25-årige. 
  
Sommeren er over os! Lange, lyse dage lokker til arrangementer og oplevelser. 
Men hvad skal alle disse indbydende timer fyldes med? Randers Kunstmuseum 
præsenterer en række arrangementer hen over sommermånederne for både børn 
og voksne. Anders Bonnesen kommer for at fortælle om sine værker, forfatter 
Jesper Wung-Sung vil fortælle om sin bog om Vilhem Hammershøi og instruktør 
Jesper Bræstrup Carlsen går i dialog med undertegnede om teaterforestillingen 
Sven fra Randers og meget andet. 

God fornøjelse. 

Lise Jeppesen, museumsdirektør





Watch your 
language
Randers Kunstmuseum viser fra 12. juni 
til 26. september udstillingen Anders 
Bonnesen – WATCH YOUR LANGUAGE  
med nye malerier, skilte, møbler og tæpper  
af billedhuggeren Anders Bonnesen.



Langsomme tegn
af Magnus Thorø Clausen / Skribent og kurator

Vi kender piktogrammer fra hverdagen i form af trafikskilte og skilte 
i offentlige bygninger, men også for eksempel som advarselstegn 
på kemikalier, ikoner på produkter eller vaskemærker i tøj. De kan 
have forskellige funktioner, men som regel fungerer de enten som 
information, orientering eller forbud. Piktogrammer er i princippet 
billeder uden ord, hvad der gør dem forståelige på tværs af lande-
grænser og sprogområder. Men mange piktogram-skilte indeholder 
dog både billede og sprog-elementer. Piktogrammer udvikles 
igennem det 20. århundrede som et universelt visuelt kommunika-
tionssystem, der skal kunne forstås hurtigt og entydigt. Fælles for 
piktogrammer er, at de hver især har én betydning, som skal kunne 
forstås på et øjeblik. De er derfor layoutmæssigt enkle, overskuelige 
og almene - og individualisme er så vidt muligt udelukket. Tegne-
nes almene karakter giver dem en autoritet og troværdighed, de 
udtrykker for så vidt samfundets vilje og henvender sig til alle. De 
fleste piktogrammer registreres kun i det øjeblik, vi har brug for dem, 
derudover er de for de fleste nok relativt usynlige og ubemærkede.

Anders Bonnesen har til den kommende udstilling på Randers 
Kunstmuseum lavet værker baseret på piktogrammer og andre 
simple visuelle symboler. Det er et område, som har beskæftiget 
ham i mange år, men interessen er her kulmineret i et stort antal 
nye malerier, skulpturer, gulvtæpper og andre ting. I værkerne 
bruges forskellige piktogrammer som afsæt for at danne nye 
billeder, der på forskellige måder bryder med infografikkens 
normale automatikker. Værkerne citerer genkendelige vejskilte 
og andre ikoner, men skiltenes genkendelighed er forstyrret 
af omrokeringer, modifikationer, fordoblinger osv. som gør 
betydningen flertydig og undertiden absurd. Normalt er pikto-
grammer beregnet til at skulle aflæses hurtigt og uproblematisk. 
I Bonnesens modificerede versioner sker der omvendt en brems-
ning af læsehastigheden, som gør det muligt at få øje på billedet 
som billede. Han forvandler piktogrammerne til langsomme 
tegn, som ikke forsvinder i deres betydning, men bliver stående 
som ting i sig selv.
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Piktogrammer er altid afhængige af den kontekst, de er placeret 
i. Et P-skilt giver mening i trafikken, et Rygning forbudt skilt i en 
togkupé. Men når skiltene ændrer placering bliver deres klare 
betydning også mere ustabil. I Bonnesens værker er tegnene 
bragt ind i museumsrummet, hvor betydninger bevæger sig i 
andre retninger. Hvad betyder et Adgang forbudt skilt, hvis der 
ikke længere er nogen dør, som det forbyder adgang til? Værkerne 
undersøger både hvad der sker med tegnenes betydning, når 
deres kontekst ændrer sig. Men de undersøger i lige så høj grad, 
hvad der sker med museumsrummet, når det indtages af frem-
medartede tegn. Værk-skiltene kommer derved også til at tale om 
de skjulte regler og logikker, som kendetegner kunstinstitutioner 
generelt og Randers Kunstmuseum som specifikt rum.

Interessen for universelle kommunikationssystemer, som 
eksempelvis piktogram-systemet, har altid været et vigtigt spor 
i moderne kunst. Det skyldes blandt andet en åben udveksling 
mellem områderne kunst og design, som går tilbage til De Stijl 
og Bauhaus. I en dansk sammenhæng kan man fremhæve Albert 
Mertz' malerier af skilte, Sven Dalsgaards arbejder med Danne-
brog og Poul Pedersens skilte-værker, som tidlige eksempler på 
kunst, der undersøger tegn. Alle er de præget af en opmærksom-
hed for simple visuelle tegn i det offentlige rum og en interesse 
for, hvordan sådanne tegn kan gøres til materiale for kunstværker. 
Undersøgelsen af piktogrammer som massekommunikation 
er beslægtet med popkunstens undersøgelse af kommercielle 
ikoner. Men hvor popkunsten i USA og England primært kredser 
om billedernes cirkulation som varer, fra Campbell suppedåser til 
filmstjerner, er fokus for de danske kunstnere i højere grad almen 

Sven Dalsgaard: IKON, 1992.  
Olie på træ, 36 x 36 cm. Randers Kunstmuseum  
 

Poul Pedersen: Tegn, 1968.  
Olie på lærred, 35 x 50 cm. Randers Kunstmuseum

Anders Bonnesen: Det har regnet hele dagen, 2021. 
Akryl på lærred, 70 x 70 cm. 

Anders Bonnesen: Take me to the river, 2021. 
Akryl på lærred, 70 x 70 cm. 

Anders Bonnesen: Flugten, 2021.  
Akryl på lærred, 70 x 70 cm. 
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infografik, som i vid udstrækning har staten eller samfundet som 
afsender. Derved taler værkerne også ind i et andet betydningsrum 
og diskuterer en anden type fællesskab. Deres fokus er ikke så 
meget ikoner som salgsobjekter, men i højere grad tegn, som har 
til formål at definere og opretholde det offentlige rum.

Anders Bonnesens værk kan ses i forlængelse af denne opta-
gethed af hvad der får det offentlige rum til at hænge sammen 
og fungere. Han udvælger forskellige piktogrammer som var de 
readymades, men dekonstruerer dem dernæst og bringer dem 
ud af fatning. Det sker for eksempel ved at omrokere elementer 
i piktogrammet, således at billedet som helhed bryder en smule 
sammen. En mand der skovler grus, men hvor grusbunken er 
fjernet, er med et ikke længere så entydig en mand, der skovler 
grus. Når et element flyttes eller fjernes, er det ikke kun elemen-
tet selv, men også alle de andre elementer i billedet, der bliver 
gådefulde. En anden måde Bonnesen gør ikonerne ustabile er 
ved at oversætte dem til fysiske former i rummet, som han gør 
i serien af skulpturelle møbler. Her er simple sprogtegn, som 
eksempelvis punktummer og parenteser, oversat til møbel-lig-
nende skulpturer, som tilskueren kan sidde eller ligge på. Det kan 
se ud som en total ødelæggelse af tegnenes betydning, men er 

det ikke nødvendigvis. Oplevelsen af at ligge i en parentes, som i 
en hængekøje, er også en erfaring med sin egen krop, af hvad en 
parentes betyder. Endelig er der serien af gulvtæppe-værker, hvor 
det samme tegn er mangedoblet og gjort delvist uigenkendeligt 
som et felt af ornamentik, man kan gå på med sin egen krop. Den 
kropslige dimension spiller også her en afgørende rolle. Afprøv-
ningen af om et tegn, for eksempel ikonet for Blind vej, stadig giver 
mening, kommer til at hænge sammen med, hvad det vil sige at 
dvæle ved det og mærke dets materialitet under fødderne.

Piktogrammer er trods deres imødekommende og tegneserie-
agtige udtryk forbundet med ensretning, kontrol og høflig men 
bestemt magt. I Bonnesens værker omdannes piktogrammerne 
til flertydige betydningsmaskiner, som udsiger mere end de er 
kodet til, og som kan bruges til andet, end de er bestemt for. 
Piktogrammer hænger altid sammen med den kontekst, som de 
henviser til og er med til at regulere. Ved at undergrave tegnenes 
form og placering rejser værkerne også spørgsmål om rummet 
omkring dem, og hvad det er for konventioner, som de er opbygget 
af. Billederne peger på, at der udenfor standarderne er et uendeligt 
stort rum af andre muligheder.

Anders Bonnesen: Blind vej, 2021.  
Design til tæppe, 400 x 400 cm.  



Tilmelding på 
info@randerskunstmuseum.dk

MØD KUNSTNEREN  ANDERS BONNESEN

Film – på besøg hos Anders Bonnesen
Hør Anders Bonnesen fortælle om sin kunst og om sin 
fascination af sprog og piktogrammer. I påsken 2021 
besøgte Randers Kunstmuseum Anders Bonnesen i hans 
atelier til en dialog om udstillingen.  
 
Filmen er del af Randers Kunstmuseum Digital og  
kan ses på randerskunstmuseum.dk eller     
facebook.com/randerskunstmuseum

Introduktioner til særudstillingen
— Søndag den 13. juni og 4. juli kl. 14

Få en introduktion til udstillingen af en af museets 
formidlere. Grundet Covid-19 vil der være en begrænsning 
for antal deltagere, kontakt museet for mere info. Gratis 
adgang efter betalt entré til udstillingen. Deltagelse fordrer 
tilmelding på: info@randerskunstmuseum.dk

Mød Anders Bonnesen – Kunstnerdialog
— Tirsdag den 22. juni

Anders Bonnesen, kurator Magnus Thorø Clausen og 
Museums direktør Lise Jeppesen går i dialog om Albert 
Mertz, Sven Dalsgaard, Poul Pedersen, Anders Bonnesen 
og den aktuelle særudstilling. Dialogen finder sted i 
Kulturhusets store sal. Entré 60 kr. Fri entre for medlemmer 
af Randers Kunstmuseums Venner.

Undervisningsforløb for 4-6. klasse
— 24. august til 24. september  

Der bliver udarbejdet et undervisningsforløb for folke-
skolens mellemtrin i udstillingen Anders Bonnesen –  
WATCH YOUR LANGUAGE. Forløbet er bygget op over en 
dialogbaseret omvisning i udstillingen og en efterfølgende 
workshop i Randers Kunstmuseums Billedskole. Varighed 
1-2 timer efter aftale. Forløbet er gratis for folkeskoler og 
privatskoler i Randers Kommune. For øvrige grupper koster 
det 600 kr.  Undervisningsforløb kan bookes på  
info@randerskunstmuseum.dk eller 86 42 29 22

7MAGASIN  1/2 2021



"Sådan her 
skal du forstå 
det her!"
Interview med Anders Bonnesen
af Magnus Thorø Clausen, 2021

Magnus: Ser du dig selv mest som 
en billedkunstner eller mest som en 
sprog-kunstner, hvis arbejde blot som 
regel resulterer i fysiske objekter og ikke i 
tekster?

Anders: Hmm sjovt spørgsmål. Der var 
også en her den anden dag der sagde til 
mig: ”du skriver jo også”. Men så måtte 
jeg jo sige, at jeg faktisk aldrig har skrevet 
noget! Jeg har ganske vist lavet nogle 
bøger, men jeg har ikke forfattet dem. Så 
jeg betragter i hvert fald ikke mig selv som 
forfatter eller digter. Jeg betragter nok mig 
selv som billedkunstner. Og så er sproget 
måske bare det, der optager mig mest. 
Eller det er dét problem, jeg ikke kan løse.

Magnus: Ja sproget, for eksempel i form af 
tekst og tegn, virker jo ret gennemgående i 
dine ting. Hvordan kan det være?

Anders: Man kan vel sige, at sproget 
vel nærmest er det eneste, vi har at 
beskrive verden med og bruge til at tale 
med hinanden. Så vi tænker jo i det. Der 
er det underlige paradoks, at man siger 
billedkunst skal udtrykke det, sproget 
ikke kan. Men man kan jo ikke tænke 

uden sproget, så hvad skulle dét egentlig 
være? Poesien gør det måske, udtrykker 
noget sproget ikke kan - med sprog. Det 
er jo et interessant problem, fordi det så 
at sige er hele vores verdensbeskrivelse, 
der ligger der. Det er også et spørgsmål 
om hvad et billedkunstnerisk værk over-
hovedet er, altså om det er en henven-
delse fra en person til en anden, hvor 
man giver sin holdning til kende? Det er 
det i hvert fald ikke for mig. Billedkunst 
er selvfølgelig kommunikativt, men jeg 
ser det mere som et sæt af betydnings-
størrelser, som er interessante at tænke 
over i sig selv.

Magnus: Så er det du laver kommuni-
kation eller er det måske mere en slags 
anti-kommunikation?

Anders: Jae anti-... jeg har i hvert fald en 
optagethed af, om det overhovedet virker. 
Eller hvordan det fungerer. Om sproget 
overhovedet fungerer. Og det er måske 
meget væsentligt i det hele taget at kigge 
på, fordi det også er et aspekt i alle mulige 
andre typer henvendelser. På den måde 
har værkerne også et metalag, eller hvad 
man nu skal kalde det.

Anders Bonnesen. Foto: Roar Paaske
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Magnus: Altså sådan at forstå, at når du fx 
spørger hvad er funktionen af det her ord 
eller det her grafiske ikon, så handler det 
også om sprogets funktion i det hele taget? 

Anders: Ja, der skal meget lidt til for at gøre 
det usikkert. Nogle af mine egne yndlings-
oplevelser med billedkunst er, at man går 
derfra med en ændret sensibilitet på verden. 
Så det ville da glæde mig meget hvis folk gik 
derfra og pludselig ikke forstod skiltene på 
gaden. Det ville åbenlyst give nogle proble-
mer i trafikken, så jeg vil håbe de er til fods.

Magnus: Det lyder helt anarkistisk! Er 
din intention at få systemet til at bryde 
sammen?

Anders: Ja, på en eller anden måde. I det 
omfang jeg vil folk noget, så er det måske at 
smitte dem med tvivl.

Magnus: Hvilken rolle spiller humor i den 
sammenhæng?

Anders: Jeg er jo nogen gange blevet 
beskyldt for at være humorist, men så har 
jeg (måske for sjovt) sagt: ”det er fandme 
ikke for sjovt - det er alvorligt det her”! Jeg 
synes det er underligt når billedkunstnere 
siger: ”og så arbejder jeg med humor”. 
Jeg arbejder ikke med humor. Men det er 
klart, at hvis der sker noget paradoksalt i en 
kommunikation eller den bryder sammen, 
så svarer det jo meget til en sjov vittighed. 
Vi opdager pludselig, at vi ikke forstår 
noget, og det er skægt og så griner vi.

Magnus: Man kunne måske tilføje her, at 
den humor man støder på i værkerne tit har 
en lidt tragikomisk karakter, som fx i skiltet 
med paraplyen, hvor det regner indeni. En 
form for trist humor?

Anders: Ha ha, det er nok på en måde 
to sider af samme sag. Ting er ikke rigtig 
sjove, hvis ikke også de er lidt triste.

Magnus: Hvor vigtig er det for dig, at det 
er dig selv, der manuelt laver dine ting? 

Kunne de lige så godt være fremstillet af 
andre?

Anders: Det kunne de jo for så vidt godt. 
Der er en række af vejskiltene, som jeg 
konkret har fået produceret af andre. 
Omvendt er lysskiltene håndlavede af mig 
selv, selvom det ikke ser sådan ud. Generelt 
har det manuelle i lang tid været vigtigt 
for mig, fordi det at lave tingen selv også 
producerede nogle erfaringer, der så kunne 
give ideen til den næste ting. For eksempel 
kunne jeg lære noget om snedkeri, som 
så kunne bruges til at sætte træ sammen 
på nye måder. Men det er ikke fordi, det at 
lave tingene selv giver dem større værdi. 
Måske snarere tværtimod! For så god er jeg 
jo heller ikke til at lave ting. Men i forhold 
til møblerne, som står i det her rum hvor vi 
sidder og snakker, så ligner de jo noget, der 
lige så godt kunne være lavet på en fabrik. 
Og jeg synes ikke, fortællingen om proces-
sen er interessant overhovedet. Det har 
bare været måden at få dem fremstillet på. 
Så svaret er nok, at det bare er sådan jeg 
godt kan lide at arbejde. Det er sjovere end 
at sætte andre i arbejde.

Magnus: Det gør det måske også lettere at 
styre resultatet?

Anders: Ja, det gør det nok også. Hvis 
man hyrer nogle andre, skal man være helt 
afklaret fra starten. Men det er nok lige 
så meget, fordi jeg ikke har lyst til at være 
skrivebordskunstner.

Magnus: De nye værker har generelt en ret 
objektiv, nøgtern karakter.

Anders: Ja, det kan jeg på en måde meget 
godt lide. Det svarer meget godt til det 
værkbegreb, jeg taler om. Det eneste der 
betyder noget er, at nogen har lavet det. 
Det skal først og fremmest være noget, der 
er interessant at kigge på og tænke over.

Magnus: Hvad er i den sammenhæng dit 
forhold til design? Er der for dig en forskel 
på kunst og design?

Albert Mertz: To huse der falder fra hinanden, 1983. 
Gouache og blyant på papir,  
21 x 29,5 cm. Randers Kunstmuseum. 
©Albert Mertz/VISDA 
 
Anders Bonnesen: Arkitektur, 2021.  
Akryl på lærred, 70 x 70 cm.  
 
Anders Bonnesen: Arkitektur (2), 2021.  
Akryl på lærred, 70 x 70 cm.  
 
Modsatte side 
Anders Bonnesen: &, 2021.  
Møbel. Foto: Anders Møller 
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Anders: Jae, det er meget skægt, nu 
står din laptop her mellem os på en af 
mine møbelting og det ligner jo faktisk 
et meget pænt lille sofabord. Her på 
Statens Værksteder, hvor jeg har lavet 
møblerne, gik der på et tidspunkt en 
kvinde igennem træværkstedet deroppe 
og sagde til nogle venner ”det er så 
her at designerne står og laver deres 
prototyper, før de bliver sat i produk-
tion”. Og lige der stod jeg og lavede det 
store ”spørgsmålstegn”. Det synes jeg 
var skægt. Hun var vel selv designer og 
tænkte ikke over, at der også var alle 
mulige andre folk i huset, arkitekter 
og billedkunstnere. Men møblerne har 
måske karakter af design, det ville glæde 
mig, hvis de kunne fungere på den måde, 

som design nu engang gør. At folk gerne 
ville have dem og bruge dem.

Magnus: Et bud på en forskel kunne være, 
at design i reglen er brugbart og kunst ... 
knap så meget.

Anders: Ja, møblerne er selvfølgelig brug-
bare i en eller anden forstand. Men en desig-
ner ville nok have lavet dem mere magelige.

Magnus: Er der ikke også i dit arbejde 
generelt et ønske om at slippe ud af 
kunstrummet og lave noget, der kan indgå 
mere direkte i folks hverdag?

Anders: Joe, de første ting, som jeg ikke 
lavede selv, var netop ting jeg fik masse-

fremstillet, fordi det interesserede mig, 
 hvorfor kunstværker har en særlig karakter. 
Hvis der er flere af samme kunstværk, hvor-
for skal det så altid være i et oplag? Hvorfor 
er der ikke bare så mange som man nu har 
brug for? Eller omvendt: Hvorfor står der 
sådan nogle dumme ord på folks strømper 
og trøjer? Hvorfor kunne man ikke gøre 
dét til noget at tænke over? Jeg synes, det 
kunne være interessant hvis billedkunsten, 
i stedet for at stå som noget ophøjet på en 
sokkel, kunne blande sig i andre ting, få lov 
at være med. Sådan var billedkunst jo også 
før i tiden, en del af arkitekturen og hånd-
værket. Men jeg kan godt se at områderne 
krydser hinanden i mine ting. Det er måske 
netop et håb om at gøre dén leg eller tænk-
ning, som kunst er, til en mere hverdagslig 



størrelse. Det har også en parallel til Dals-
gaard og de andre folk fra tresserne, som er 
med på udstillingen og som udstillingen på 
en eller anden måde hylder.

Magnus: Du har udover at være kunstner 
også været kurator på en del projekter 
gennem årene, blandt andet har vi to jo 
flere gange lavet udstillinger sammen. 
Hvordan ser du den side af dit arbejde?

Anders: Rammesætningen er for mig altid 
interessant at tænke over. Ligesom det er 
interessant at tænke over hvorfor pokker 
kunst skal fungere på dén måde og ikke 
også kunne fungere på dén måde - så er 
det interessant at tænke over, hvorfor kunst 
skal udstilles på dén måde og ikke sådan 
eller sådan. Det er hele feltet, der interes-
serer mig. Jeg er så privilegeret, at jeg har 
haft mulighed for udelukkende at beskæf-
tige mig med kunst, siden jeg blev færdig 
uddannet. Men jeg har jo beskæftiget mig 
med det på alle mulige mærkelige måder: 
Som underviser, som korrekturlæser, som 
oversætter, som gipsdreng og assistent 
for andre, som kurator, som en der var med 
til at drive et udstillingssted og alt muligt. 
Jeg tænker ikke kuratoriske projekter på 
den måde, at det er en anden der møder på 
arbejde. Det falder mig tværtimod meget 
naturligt, at tingene er forbundne. Og at det 
er en kollektiv ting, som vi gør.

Magnus: Du har jo inviteret mig som 
med-kurator på den del af din udstilling, som 
drejer sig om værker fra museets samling af 
Sven Dalsgaard, Albert Mertz, Poul Peder-
sen, Per Neble osv. Hvordan fik du den idé?

Anders: Da Lise i sin tid inviterede mig 
til at lave en udstilling nævnte hun en 

passant, at det kunne være fint, hvis den 
var samlingsaktiverende. Og det satte sig 
på en eller anden måde bare fast, fordi jeg 
rigtig godt kan lide Randers Kunstmuseum 
og den plads, som Sven Dalsgaard har. 
Jeg tænker det meget som et museum for 
ham. Og det kunne jeg ikke slippe igen. 
Så man kan sige, at alt det jeg har lavet 
til udstillingen også handler om ham og 
de der beslægtede mennesker, som du 
nævner. Men jeg kunne ikke overskue at 
kuratere samlingen samtidig med, at jeg 
skulle koncentrere mig om at lave værker til 
udstillingen. Jeg tænkte også, at det ville 
være fint, at der kom en anden stemme 
ind. Det kan godt blive lidt selvhøjtideligt 
at have en soloudstilling på et museum, så 
det er rart at have nogle venner med.

Magnus: Du har også henvendt dig til en 
række forfattere og bedt dem om at skrive 
fiktive formidlingstekster, som skal monte-
res på væggene i stedet for de gængse 
museumstekster. Var det ud fra samme idé 
om at stille spørgsmål til automatikken?

Anders: Ja det var egentlig en idé, jeg 
havde haft længe, at det kunne være sjovt, 
hvis de der andre dele af en udstilling også 
var værker. Hvorfor skulle de egentlig ikke 
være det? Jeg talte om ideen med Kamilla 
Löfström, som jeg underviste sammen 
med på det tidspunkt, og hun synes også 
det lød sjovt og så voksede det derfra. Eller 
det voksede ikke rigtig nogen steder hen, 
men det bestyrkede mig i, at det var sjovt 
at gøre på et kunstmuseum, der sædvan-
ligvis har den form for formidling.

Magnus: Det er lidt samme tilgang, som 
når du tager et sproglig udsagn og vender 
det på hovedet.

Anders: Ja, det er meget i tråd med 
udstillingens titel: Watch Your Language, 
som betyder ”Se på dit sprog”, ”Pas på 
dit sprog” eller ”Hold øje med sproget”. 
Udover at det på engelsk selvfølgelig også 
bare er en måde at sige ”Tal ordentligt”. 
Det er en opfordring til at holde øje med 
hvad sproget gør, og tænke over hvordan 
det virker og om det overhovedet virker. 
Men ligesom med dig var det også bare 
sjovt at hive nogle flere mennesker med 
på min ”solo”-udstilling. Og samtidig i et 
eller andet omfang pege på litteraturens 
betydning for det, som jeg laver.

Magnus: Tjah, formidlingstekster er vel 
også en slags litteratur...

Anders: Ja, det tænker man jo ikke rigtigt 
normalt over. Det er ligesom med skilte, 
de har typisk en lidt anonym retvisende 
stemme, der siger: ”sådan her skal du 
forstå det her”!

Magnus: Ok, sidste spørgsmål, hvorfor 
ender dine udstillinger så tit som total-
installationer - nogen gange på grænsen til 
det totale rod?

Anders: Ha ha, nu må vi se hvor rodet 
det bliver. Jeg havde jo håbet, nu hvor 
jeg har haft det store atelier på Statens 
værksteder, at bygge en model af udstil-
lingsrummet og forsøge at hive alle 
billederne herud, men der har ikke været 
tid. Men udstillingen ender måske som en 
stor installation, fordi det simpelthen er en 
akkumulering af de tanker jeg har gjort mig 
og udformet i den tid, hvor jeg har tænkt 
over udstillingen. Der er en tre-fire ideer, 
der snubler over hinanden. Så må vi se, om 
det går op derovre.

Anders Bonnesen: Lige frem efter næsen 1&2, 2021. 
Akryl på lærred, 70 x 70 cm. 
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Biografi 
Som bare tolv-årig i 1987, efter en meje-
tærsker-ulykke hjemme på slægtsgården 
ved Løgstør, fik Anders Bonnesen erstattet 
begge underarme med proteser af titanium 
og vulkaniseret gummi. Dette livsvilkår 
skulle komme til at udstikke en karriere 
og et værk, der adskiller sig markant fra 
alle andre i dansk kunsthistorie. Hans 
forkærlighed for netop disse to materialer, 
der allerede er dele af hans krop, plus det 
allestedsnærværende gær, giver en Bonne-
sen-udstilling en helt særlig taktilitet og 
duft, som hjemsøger enhver, der besøger 
en af disse sære og sært dragende total-in-
stallationer. Til denne udstilling på Randers 
Kunstmuseum har Bonnesen tilføjet yder-
ligere et materiale, der ved første øjekast 
virker komplet fremmed i det bonnesenske 
univers, men i desto mindre har sin egen 
logik og duft: lyseblå candyfloss.

Peter Adolphsen

Tak 
I forbindelse med ord- og billedhugger 
Randers Bonnesens længe ventede 
udstilling på Anders Kunstmuseum, 
hvor han endnu engang twister sprog og 
virkelighed, ønsker kunstnerens venne-
forening (medlemskab giver fri adgang 
til egne associationer) at sige hjertelig 
tak for opmuntringen: Anders Kommune, 
Turistforeningen for Anders & Omegn, 
Anders Amtsavis, Anders Regnskov, 
Anders Handsker, Anders Reb, Anders 
FC, Arena Anders, Anders Storcenter, 
Anders Bibliotek, Anders Tegl, Anders 
Havn, Anders City Forening, Anders 
City Blues Festival, Anders Statsskole, 
Anders Teater, Lions Club Anders, Hotel 
Anders, Anders Bryghus, Anders Fest-

uge, Vandmiljø Anders A/S, Anders Blik 
& VVS, Anders Filatelistklub, Anders 
Spejdermuseum DDS, Anders Sejlklub, 
Anders Arrest - Kriminalforsorgen, 
Plantorama Anders, Anders Løve Apotek, 
Anders Boligforening af 1940, Anders 
Bådudstyr, Anders BMX, Anders Cheer-
leaders, Anders Fjerrenseri & Dynefabrik, 
Escape Room Anders, Anders Sportsfi-
sker Klub, Anders Kontor Centrum A/S, 
Anders Fjord Golfklub, Anders Social- og 
Sundhedsskole, Anders gymnastiske 
Forening, Anders Isolering, Anders Jern-
støberi, Jobcenter Anders, Anders Kød 
Engros, Anders Kammerorkester, Anders 
Lærerforening, Anders Onsdag, Anders 
Maskinfabrik, Biltema Anders, Anders 

Motor Sport, Anders Orienteringsklub, 
Anders Osteopati & Fysioterapi, Anders 
Rideudstyr, Skilte Design Anders ApS, 
Anders Realskole, Anders Sølv, Water 
& Wellnes Anders, Anders Taxa, VIA 
University College - Campus Anders, 
Anders Volieren, Anders Værktøjssli-
beri, home Anders, Anders Øjenklinik, 
Anders Boghandel, Anders Blomster, 
Anders Farvecenter, Anders & Omegns 
Husflidsforening, AOF Anders, Anders 
Tømrerforretning, Anders Freja Atletik, 
Anders Bykor, Anders Malerlaug, Anders 
Computer Center, Anders Stadsarkiv, 
Anders Skakklub, BAUHAUS Anders 

Gitte Broeng

Anders Bonnesen: Nature morte eller Mors lille guffegris, 2026.  
Gær, vulkaniseret gummi, elektromotor, akrylmaling, luft. 
 
Dette værk har tidligere været udstillet på Hørning Rådhus, i byrådssalen. Det blev pillet ned efter 
protester fra de mandlige medlemmer af byrådet, som henviste til at det forstyrrede deres ægteskabelige 
samliv. Dette er første gang værket udstilles offentligt. I de mellemliggende år har det været opbevaret i 
et vakuum-lagerhotel i Albertslund.

Peter Adolphsen og Gitte Broeng er to blandt ti forfattere og kunstnere, som er blevet inviteret af Anders Bonnesen til at 
skrive udstillingens formid lingstekster uden at kende til de udstillede værker, og derfor også uden at være forpligtede af 
disse, eller på at sige sandheden el.lign. De øvrige bidrag, der indgår i udstillingen, er skrevet af Lise Harlev, Jens Kæmpe, 
Kamilla Löfström, Rasmus Halling Nielsen, Sidsel Falsig Pedersen, Cia Rinne, Asger Schnack og Morten Søndergaard.
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Dansk 
tæppekunst
I forbindelse med udstillingen, 
WATCH YOUR LANGUAGE har 
Anders Bonnesen produceret ti 
unikatæpper i samarbejde med 
Dansk Wilton.



Det var nærliggende for Dansk Wilton at engagere sig i et samar-
bejde med Anders Bonnesen, da han kontaktede virksomheden 
med henblik på at inddrage tekstile kunstværker i sin udstilling på 
Randers Kunstmuseum. 

Anders Bonnesens interesse for at forbinde kunst og design 
går langt tilbage. Helt grundlæggende synes han, at det er 
interessant at blande kunsten ind i så meget som overhovedet 
muligt! Til gengæld er hans erfaring, at det kan være svært at få 
et samarbejde i stand med industrien og i dette tilfælde specifikt 
den tekstile industri. Med tilbuddet om udstillingen på Randers 
Kunstmuseum, som netop omhandler maleri og flader, bød 
lejligheden sig.

Gennem sit netværk blev Anders Bonnesen gjort opmærksom på 
Dansk Wilton og det var væsentligt for Anders, at Dansk Wilton har 
produktion i Danmark. Ofte er det netop en udenlandsk produk-
tion, der komplicerer processen i denne type samarbejder. 

Dansk Wilton i Herning lever af at skabe specialdesignede tæpper til 
4- og 5-stjernede hoteller og krydstogtskibe rundt omkring i Verden.  

I produktionsprocessen gennemgår tæpperne en 
kvalitetskontrol, hvor eventuelle fejl fra maskinerne 
udbedres i en manuel arbejdsgang. Her er der tale om 
reelt håndarbejde, hvor der f.eks. isyes garn, hvis en tråd 
mangler. Processen kaldes ”nubbe”.

af Lone Ditmer, Wilton tæpper
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Kunst har altid betydet meget for Dansk Wiltons ejere og fabrikken 
er beliggende blandt kunstmuseer, en skulpturpark og spændende 
arkitektur. Virksomheden var også involveret i kunstudstillingen 
Socle du Monde Biennale 2017.

Når Dansk Wilton producerer tæpper, starter det med en kreativ 
og spændende designproces. Her omsættes designeres ideer 
og tanker til tæppedesigns, der kan udføres i praksis. Sådan tog 
også kunstprojektet sin begyndelse: Anders Bonnesen sendte et 
skitse-oplæg, som Dansk Wiltons interne designteam omsatte 
til designfiler, der kan anvendes på væven. Anders Bonnesen var 
fra begyndelsen meget målrettet og vidste, hvor han ville hen 
med sine grafiske motiver. Baseret på de omsatte skitser, blev 
der fabrikeret pegboard-prøver, som giver mulighed for en bedre 
visualisering af det endelige resultat, både i relation til design og 
farver. 

Efter godkendelse af designs, blev produktionen sat i gang. 
Rent teknisk er tæpperne fremstillet på Colortec-maskiner, 
som er baseret på en tufting-teknologi. Tufting er en type 
tekstilvævning, hvor en tråd med en nål indsættes i en primær 

tekstil-backing. Selve maskinen er nærmest en stor symaskine 
i 4 meters bredde. For at fæstne garnet, påføres til sidst en 
sekundær backing, i dette tilfælde en tekstil-backing. Tæpperne 
er produceret med brug af gennemfarvede garner, som sikrer 
klare farver og høj farveægthed. Tæpperne er lavet i kvaliteten 
80/20: 80% uld tilført 20% nylon for ekstra slidstyrke. Ulden er en 
blanding af New Zealandsk og britisk uld. Den New Zealandske 
uld er kendt for sin hvide farve, som sikrer den bedste brillans ved 
indfarvning. Den britiske uld er ekstra slidstærk.

Tæpperne produceres i 4 meters bredde og de 10 designs er 
produceret i forlængelse af hinanden. Samlet set er der produce-
ret 4 x 40 meter tæppe. Efter påføring af bagsiden er tæpperne 
blevet udskåret i afpassede tæpper á 4 x 4 meter og afsluttet med 
en overlocket kant.

Tæpperne er desuden Cradle to Cradle-certificeret, som er 
en omfattende certificering inden for bæredygtighed, hvor 
virksomheden og produktet vurderes inden for 5 kategorier: 
Materialesundhed, materialegenanvendelse, vedvarende energi, 
håndtering af vandressourcer og social ansvarlighed.
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Sven Dalsgaard: Uden titel, fotobog, 1998. 15 s/h foto og note, 16 x 11,5 cm.  



Sven Dalsgaard 
Efterskrift
Ny udstilling sætter fokus på den 
mindst kendte del af Sven Dalsgaards 
livsværk, senværket fra 1970 til 
kunstnerens død i 1999. 



Sven Dalsgaard fotograferet ved sit eget gravmæle, 
Konstrueret myte, på Grønningens Udstilling i 1970. 
Ukendt fotograf



I 1970 erklærer Sven Dalsgaard (1914-
1999) sig selv for kunstnerisk død og 
udstiller sit eget gravmæle på årets 
udstilling med kunstnersammenslut-
ningen Grønningen. Den makabre 
tilkendegivelse betyder dog ingenlunde, 
at kunstnerens produktion er ophørt. 
Den kunstneriske krise, som gravmælet 
markerer, bliver startskuddet for en ny 
eksperimenterende fase i kunstnerens 
liv. På udstillingen EFTERSKRIFT 
sættes der fokus på den mindst kendte 
del af Dalsgaards livsværk, senværket 
fra 1969 til hans død i 1999. 

Når man anskuer litteraturen om 
Dalsgaard og de mange udstillinger, der 
har sat fokus på hans livsværk, er det 
ofte hans om fangsrige og mangesidede 
produktion i 1960’erne, der fremdrages 
som den egentlige kulmination i hans 
kunstnerliv. Inspireret af den internatio-
nal avantgarde skaber Dalsgaard her en 
række ikoniske hovedværker, som fort-
sat er dem de fleste forbinder med hans 
navn: Den blå nøgle, de monokrome 
billeder, malerierne med øjne, stoleob-
jekter, pakker og Dannebrogsbilleder. 

Langt mindre opmærksomhed er 
blevet rettet mod den næste fase af 
hans kunst, der betragtes som en 
mere repetitiv fase, hvor Dalsgaards 
nøglemotiver recirkuleres i talrige nye 
variationer. Fænomenet er ikke enestå-
ende. Gennem historien ses mange 
eksempler på, hvordan en kunstners 
senværk kommer til at stå i skyggen for 
ungdomsårenes eksperimenterende 
værker og ’manddommens’ egentlige 
hovedværker. J.F. Willumsens (1863-
1958) eksperimenterende værker fra 
1940’erne og 1950’erne blev sablet 
ned af kritikerne for at være banale 
og excentriske, mens en række andre 
kunstneres sene produktion, typisk 
anskues som kommercielt betonet 
eller som udvandede og blodfattige 

eksempler på det egentlige kunstneri-
ske eftermæle. 

Ikke desto mindre er der god grund til at 
fokusere nærmere på Dalsgaards sene 
værk. Forfatter og tidligere museumsle-
der Finn Terman Frederiksen har i artik-
len ”Tvillingen, stedet og livsrejsen”, 
der udkom i bogen Sven Dalsgaard 
100 år (2014), sat fokus på Dalsgaards 
livsværk som en lang rejse frem mod 
selvindsigt. I den optik er senværket 
udtryk for den sidste del af rejsen, det 
stadie, hvor selvudforskningen af eksi-
stensen kulminerer, og hvor kunstneren 
som vismanden ser tilbage på sit liv og 
forholder sig til livets afslutning. 

I perioden begynder Dalsgaard at 
memorere over sit liv og sin kunst 
gennem flere serier af værker, men han 
slås også i stigende grad med krop-
pens forfald og et svigtende helbred. 
Undervejs udtrykkes de nye erfaringer 
og erkendelser hudløst ærligt i værker 
og dagbøger. I en række fotografier 
taget med selvudløser fokuserer han 
på sit eget ansigt, og han gransker og 
affotograferer stort set alle dele af sin 
aldrende krop. Han indlægges adskil-
lige gange på Randers Centralsygehus 
og dokumenterer mindst fem af disse 
ophold i billeder og tekst. Eksperimen-
ter, der næsten antager videnskabelig 
karakter, som en form for kortlægning 
over den menneskelige forgængelighed 
– tidens gang, liv og død – der på en 
gang er subjektiv og dybt almenmenne-
skelig. Dalsgaard bruger sit eget liv som 
grundlag for den kunstneriske proces i 
en sådan grad, at grænsen mellem det 
intime og det abstrakte, mellem menne-
sket Sven fra Randers og poeten og 
kunstneren Sven Dalsgaard forsvinder. 

Det er denne periode og disse 
værker der udforskes i udstillingen 
EFTERSKRIFT.

Menneskelig 
forgængelighed
– tidens gang, liv og død
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20/4-1994
DEN DER FORNEMMELSE AF AT VÆRE HELT ALENE 
OG AT NÆRME SIG DET SOM INGENTING ER 
HER MANGE TIMER SENERE OG NOGET BEDRE 
ER DET MEGET SKRÆMMENDE FOR MIG 
AF EN AFSLUT=NING KAN LIGGE 
LIGE OM NÆSTE HJØRNE 
OG SÅ HER OG NU HVOR SOLEN SKINNER 
OG JEG IGEN FUNGERER 
ER INTET SIKKERT 
I MORGEN ELLER NÆSTE TIME ER MÅSKE EVIG 
MÆRKE HVOR JEG ER GENNEMSIGTIG  
SOM VIND DER HAR VÆRET 
OG MIN ALTMULIGKASSE VIL ALDRIG BLIVE TØMT 
SÅ DET MÅ SÅ RÅDNE OP 
SAMMEN MED MIT SLIDTE LEGEME 
OG DET TRODS FOR AT JEG SÅ GERNE 
GERNE GERNE 
SELV VILLE KONSTATERE KASSENS TOMHED 
OG KUNNE ERKENDE 
AT JEG FIK DET HELE BRUGT OP -

10/1-1994
NATTEN VAR SOM ULD OG SILKE, FARVELAGTIG FRYGTSOM,
MEN REDDET I LAND IGEN AF DET GRÅ MORGENLYS
OG DE HALVFÆRDIGE BILLEDERS RESTERENDE
MANGFOLDIGHEDER. INTET ER ALT, MEN AF UBRUGT TID,
HVOR KUN ET SØLLE FORBANDET HÅB KAN GØRE SIG TANKE
OM MULIG HELBREDELSE, SAGT MED MIN EGEN TUNGE,
MENS JEG I MORGENSPEJLET SER PÅ TVILLINGEN,
DER SJOSKER RUNDT PÅ STRØMPESOKKER I DEN TRO 
AT VÆRE DEN STORE TOMHED INGEN BEMÆRKER. 
FRED VÆRE MED HAM ELLER HENDE, SOM UNDERTIDEN 
ER MERE NÆRVÆRENDE END HAM IFØRT STRAM HUD, 
HVID, GLAT OG UBERØRT AF ALLE DE TUSINDER AF ELSKERE 
SOM I TIDENS LØB ER TRÆNGT IND I HENDE UDEN AT 
EFTERLADE ANDET END HENDES ANDEN KÆRLIGHED 
TIL SIG SELV, SOM EN NARCISSOS PÅ AFVEJE. SPEJL MIG HER 
OG SPEJL MIG DER. LYSET ER ENDNU IKKE SLUKKET.

Læs uddrag af 
dagbøgerne
Gennem store dele af sit liv førte Sven Dalsgaard skrevne og tegnede 
dagbogsfortegnelser. Både som et sted at notere hverdagens helt ordinære 
og almindelige hændelser, men også som et sted, hvor han kunne udtrykke 
sig gennem sprog og skrift. Indholdet er stærkt vekslende i stil og indhold og 
ordenen skifter mellem det elementære, det abstrakte poetiske, det associativt 
knopskydende og det beskidte sjofle. I de sene dagbøger forundres Dalsgaard 
over eksistensen, over døden, den pludselige og evige tomhed, men skriver et 
øjeblik senere med ironi og velkendt tvetydighed om sig selv og det, der skal nås. 

I det følgende kan læses to uddrag af dagbøgerne fra 1994. 

Dalsgaards oprindelige tegnsætning er bevaret, men stavefejl er for 
læsevenlighedens skyld renset væk.   
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20/4-1994
DEN DER FORNEMMELSE AF AT VÆRE HELT ALENE 
OG AT NÆRME SIG DET SOM INGENTING ER 
HER MANGE TIMER SENERE OG NOGET BEDRE 
ER DET MEGET SKRÆMMENDE FOR MIG 
AF EN AFSLUT=NING KAN LIGGE 
LIGE OM NÆSTE HJØRNE 
OG SÅ HER OG NU HVOR SOLEN SKINNER 
OG JEG IGEN FUNGERER 
ER INTET SIKKERT 
I MORGEN ELLER NÆSTE TIME ER MÅSKE EVIG 
MÆRKE HVOR JEG ER GENNEMSIGTIG  
SOM VIND DER HAR VÆRET 
OG MIN ALTMULIGKASSE VIL ALDRIG BLIVE TØMT 
SÅ DET MÅ SÅ RÅDNE OP 
SAMMEN MED MIT SLIDTE LEGEME 
OG DET TRODS FOR AT JEG SÅ GERNE 
GERNE GERNE 
SELV VILLE KONSTATERE KASSENS TOMHED 
OG KUNNE ERKENDE 
AT JEG FIK DET HELE BRUGT OP -

Sven Dalsaaard: Dagbogsside 10/1-1994.
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Thea Nielsen og Maiken Gadegaard præsenterer Sven 
Dalsgaard - online

Sven Dalsgaards dagbøger
Følg med online i arbejdet med transskriberingen dagbøgerne 

I maj 2020 har museet erhvervet en 
række sene dagbøger, unika  bogobjekter 
og meget andet af kunstneren Sven 
Dalsgaard (1914-1999). Materialet er 
modtaget som donation fra Søren og 
Karin Fischer. 

Det omfattende kunstnerarkiv vil i løbet 
af det kommende år blive registreret og 
affotograferet. De danner afsæt for udstil-
lingen EFTERSKRIFT om Sven Dalsgaards 
sene år, der åbner på Randers Kunstmu-
seum den 14. august. 

To praktikanter fra museologi-studiet 
på Aarhus Universitet, Thea Nielsen 

og Maiken Gadegaard, sidder netop nu 
transskriberer og arbejder med dagbø-
gerne - og det er spændende læsning! 

Blandt materialet er der forskellige typer 
af både prosa og poesi. Som i sin kunst 
arbejder Dalsgaard på tværs af genrer og 
bevæger sig mellem det abstrakte og det 
konkrete - mellem tanker om eksistensen 
og beskrivelser af hverdagens gøremål. 
På de fyldte dagbogssider finder man 
også tegninger og illustrationer. Man 
kan fornemme en higen hos ham efter 
at udtrykke sig. Han skriver på alt, hvad 
han komme i nærheden af: rudekuverter, 
papirlapper, bagsider af hospitalsark m.fl.

   I de næste par måneder vil I på 
Facebook.com/Svendalsgaard 

kunne læse udvalgte uddrag  
fra dagbøgerne og følge med  
i processen.
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Bookes på 
www.randersteater.dk

ARRANGEMENTER  SVEN DALSGAARD

Kommende udstilling introducerer nyt 
samarbejde med Randers Teater
 
Den 14. august 2021 er der fernisering på en ny udstilling af  
Sven Dalsgaard EFTERSKRIFT på Randers Kunstmuseum og 
premiere på en helt nyt teaterforestilling Sven fra Randers på 
Randers Teater.  Vi har arbejdet på projektet i både 2020 og 2021 
gennem begge covid-nedlukninger, og vi glæder os til at dele  
det hele med Jer. 

Foredrag om Sven Dalsgaards kunst og forestillingen 
SVEN FRA RANDERS
— 12. september kl. 11 - 13

Et par spændende timer på Randers Kunstmuseum, i selskab med dramatiker Jesper 
Bræstrup Karlsen, der har skrevet forestillingen Sven fra Randers og Museumsdirektør 
Lise Jeppesen, der har et stort kendskab til Sven Dalsgaards værker.   
Pris: 50 kr. tilmelding kræves. Fri entré for medlemmer af Randers Kunstmuseums 
Venner: info@randerskunstmuseum.dk.

En frokost i Sven Dalsgaards ånd
— 24. august til 24. september  

Her er en enestående mulighed for at sidde i Sven Dalsgaard-ud  stilling 
og nyde et veldækket frokostbord. Sven satte stor pris på smørrebrød, 
med øl, snaps og kaffe, så det serverer vi naturligvis også. Arrange-
mentet starter med en omvisning ved museumsdirektør Lise Jeppe-
sen. Under frokosten vil der være forskellige indslag der relaterer til 
udstilling og forestilling.

Pris: 210 kr.  Bookes på www.randersteater.dk

Guidet byvandring: Sven Dalsgaards  
værker og yndlingssteder i Randers
— 15. august kl. 14, 17. august kl. 15 og 17 og 21. august kl. 11

Man mødes foran Kulturhuset og går en ca. 1,5 times tur i Sven 
Dalsgaards fodspor. Her præsenterer museumsdirektør Lise 
Jeppesen de værker der står i byrummet, ligesom der er indlagt stop 
ved de steder, der bærer en del af Dalsgaards historie. På turen er der 
optakter fra den aktuelle forestilling Sven fra Randers ved souschef, 
Tine Eibye, Randers Teater. Ruten slutter ved Tante Olga, hvor man 
kan købe en forfriskning og se Sven Dalsgaards vægmaleri.  
 
Gratis, men tilmelding kræves.  www.randerskunstmuseum.dk
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Kunstneren Sven Dalsgaard ligger syg og 
gammel på hospitalet i Randers. Han tegner 

og maler stadig, så godt han kan, når han ikke 
ruskes rundt af hosteanfald eller driver over i 
bevidstløshed. Væsentlige scener, kunstværker 

og de vigtigste mennesker fra hans lange liv 
optræder i drømmesyn, mens hans indre tvil-
ling konstant og meget korporligt blander sig 
og sætter spørgsmålstegn ved det hele. Store 

emner som kærlighed, kunst, Gud og selve 
meningen med livet udfolder sig i en blanding 

af erindringer og abstraktioner. Og mentalt 
er han ved at gøre sig klar til den ultimative 

happening: døden.

Drømmespillet om Sven Dalsgaard er ikke 
en biografisk gennemgang af hans liv, men 

en dramatisk og visuel flot teaterforestilling 
om de livstemaer, der kendetegnede tilværel-
sen for en af landets mest betydningsfulde 

billedkunstnere. 

En stærk visuel oplevelse, hvor publikum 
sidder midt i Sven Dalsgaards billedunivers.

Medvirkende: Klaus T. Søndergaard,  
Holger Østergaard, Lisbeth Knopper,  

Christina Elisabeth Mørkøre, 
Jesper Riefensthal, Randers Teater Kor

Instruktør: Moqi Simon Trolin
Dramatiker: Jesper Bræstrup Karlsen

Komponist og musiker: Jens Hellemann
Scenograf, kostumedesign, video content 

og lysdesign: Edward Lloyd Pierce

Årets teateroplevelse 
på Randers Teater

14. aug - 11. sep

Et nyskabende og storslået musikalsk 
drama med fem skuespillere samt 

live-musik og et kor på scenen. Med 
humor og inderlighed dykkes ned i 

fortællingerne om Sven Dalsgaard, og 
både store tableauer og små intime 

scener giver et indblik i et 
enestående kunstnerliv. 

rt.dk
87 10 19 00

Åbningstider:
Tor - fre kl. 10 - 15

Om forestillingen
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Ikke den slags 
museum
Kunstmuseer har tradition for en vis tilba-
getrukkethed. Smukke bygninger omgivet 
af malerisk park med nobel distance til det 
omgivende samfund. Oaser af skønhed, 
refleksion og kultur indhyllet i en umisken-
delig akademisk air. Men Randers er ikke 
Humlebæk. Stemannsgade er ikke en 
boulevard. Og Randers Kunstmuseum er 
ikke den slags kunstmuseum.

Randers Kunstmuseum er et af landets 
ældste kunstmuseer, men ligger på anden 
sal i et kulturhus med rå betonfacader, 
der arkitektonisk kan beskrives som 
modernistisk brutalisme. Næsten jævn-
aldrende med - og i sin struktur meget 
lig - sin franske fætter, Centre Pompidou, 
i Paris. Også i Randers ligger museet midt 
i bygningen, midt i byen, midt i trafikken, 

midt i regionen. På alle måder tilgængeligt. 
Uden distance, uden barrierer.

Råt, men imødekommende
Udfordrende, altid parat til en provokation 
og åben for en diskussion. Karakteristisk 
for museet er den særlige interesse for 
de kunstnere, der på forskellig vis agerer 
i yderkanten af det etablerede. Udstil-
linger og formidling af deres arbejde 
perspektiverer det trivielle og afsøger 
grænseområder.

Det er ikke tilfældigt, at Randers blev det 
første museum, der åbnede dørene for 
en udstilling med Hornsleth. Valget af 
temaer og kunstnere er aldrig uden kant, 
men heller aldrig uden et glimt i øjet eller 
respekt for museets arv. 

Kontekst og kontinuitet
Særudstillingerne er de lysglimt, der gør 
de forbipasserende opmærksom på kysten 
og giver landkending. Men den faste 
samling er fyrtårnet, der dag efter dag 
rejser sig mod skyerne og skaber konti-
nuitet og genkendelse. Den faste samling 
er museets stolthed. Ja, og mere end det: 
Byens stolthed. Den enestående samling 
af overvejende dansk kunst fra 1800 til i 
dag er museets hovedstol og den vigtigste 
grund til, at museet er - og har tænkt sig at 
fortsætte med at være - et kunstmuseum.

Men ikke altid på den måde, du forventer.

Ikke den slags 
museum 
Kunstmuseer har tradition for en vis tilbagetrukkethed. 
Smukke bygninger omgivet af malerisk park med nobel 
distance til det omgivende samfund. Oaser af skønhed, 
refleksion og kultur indhyllet i en umiskendelig akade
misk air. Men Randers er ikke Humlebæk. Stemanns
gade er ikke en boulevard. Og Randers Kunstmuseum er 
ikke den slags kunstmuseum.

 På alle måder tilgængeligt. Uden distance, uden barrierer.

Billedskole
Et inspirerende og kreativt skabende kunstlaboratorium  

for børn og unge med plads til fordybelse og fællesskab, og 
hvor mødet med den professionelle kunstner er i centrum.
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Randers 
Kunstmuseum har 
fået nyt logo og 
visuel identitet

Da Randers Kunstmuseum tog kontakt til ASAP Design var 
vores forsigtige ambition at værne om kvaliteterne ved det 
gamle logo og blot modernisere udtrykket. Målet var, at 
logoet skulle udtrykke museets historie, som et af landets 
ældste kunstmuseer, men også rumme nutiden og museets 
vision om at være et rum for samtidskunst, for dialog og 
diskussion om kunst og verden i dag. 

Det gamle logo var skabt til en tid, hvor Randers Kunst-
museum lå på første sal af en ny klassicistisk museums-
bygning med tempelgavl. En arkitektur som både er 
væsensforskellig fra Flemmings Lassens betonhus, men 
også står i kontrast til, hvad et kunstmuseum er i dag, hvor 
det også handler om at vise sin relevans for nye målgrupper 
og tiltrække flere besøgende. 

Moderniseringen af logoet er blevet mere radikal end vi 
forventede. Det oprindelige navnetræk RKM, der i skønvir-
kestil indgik i det gamle logo er blevet forenklet til RK. 

Cirklen, der omsluttede logoet er væk, rummet i og omkring 
logoet er dynamisk og fragmenteret.  De håndtegnede 
bogstaver er erstattet af  en moderne typografi, som på en 
gang forener det historiske med det nutidige, det ornamen-
tale med det mere rå. 

Med nyt logo og ny identitet vil vi markere os med en  klar 
visuel identitet, som kan  skabe kontinuitet, genkendelse 
og ensartet i vores udtryk og sikre synlighed.

Ikke den slags 
museum 

   randerskunstmuseum.dk
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Randers 
Kunstmuseum 
Digital
 
Randers Kunstmuseum Digital er din virtuelle portal 
til museet. Et digitalt initiativ, hvor vi løbende bringer 
kunsten ud til dig derhjemme. Book en kunsthistoriker 
digitalt, gå på opdagelse i vores videobibliotek, følg med 
bag kulisserne på museets digitale platforme og se med 
online når vi afholder arrangementer eller fortæller om helt 
særlige værker fra museets samling.



Nu er der en god grund til at medbringe mobiltelefonen, 
når du besøger Randers Kunstmuseum. Ligesom du med 
mobilen i hånden kan gå på opdagelse i museets samling 
i sofaen og få mere at vide om kunsten.

Vizgu er din personlige kunstguide i form af en app til 
smartphones. For at aktivere appen, peger du mobiltele-
fonen mod et kunstværk i samlingen. Ved brug af billed-
genkendelsesteknologi scanner Vizgu kunstværket og 
viser derefter en fortælling om det enkelte værk. Teksten 
og billedet kan efterfølgende gemmes i appen og tilgås 
igen efter museumsbesøget.  

Vizgu giver dig mulighed for at gå på opdagelse i 
historierne bag værkerne. Få indblik i kunsthistorien, 
information om kunstneren bag eller værkets motiv og 
betydning. Få svar på, hvem kunstneren Sven Dalsgaard 
var, hvor Vilhelm Kyhn fandt inspiration til sine motiver, 

og hvilke fortællinger, der gemmer sig bag Poul Anker 
Bechs værker. Vizgu deler historier om de enkelte 
værker. Her er det også muligt at kommentere og bidrage 
med ny viden. På sigt vil alle tekster også kunne tilgås 
som lydfiler. Målet er at tilbyde alle at have en omviser i 
hånden under et museumsbesøg. 

Vizgu er et eksempel på en fælles formidlingsplatform, 
der indenfor de seneste år, har vundet indpas hos en 
række danske kunstmuseer såsom Statens Museum 
for Kunst, ARoS, Skagens Museum og nu også Randers 
Kunstmuseum. Det vil være muligt for museets gæster at 
benytte Vizgu fra sommer 2021.

Har du ikke allerede appen, kan den downloades gratis i 
App Store og Google Play. Vores museumspersonale står 
klar til at hjælpe dig med at komme i gang med Vizgu.

Få mere at vide om 
kunsten med Vizgu
af Ulrikke Friis Christiansen, Udstillingsassistent
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ARRANGEMENTER

Book en kunsthistoriker / analogt eller digitalt 

Museet inviterer ind til en dialog med en kunsthistoriker, hvor det er 
muligt at spørge ind til alt mellem himmel og jord, så længe det tager 
udgangspunkt i museets samling eller særudstilling. Dialogen kan afvikles 
analogt eller digitalt og du kan derfor bede kunsthistorikeren om at 
fremvise de værker, som du lige netop sidder og savner. Det betyder også, 
at du kan besøge museet ligegyldigt, hvor i landet du sidder.  

Alt hvad du skal gøre er at kontakte museet på  
info@randerskunstmuseum.dk og booke en kunsthisto riker i et af  
nedenstående tidsrum. Vi glæder os til at tage dig med på en digital tur 
rundt på museet.  

Der kan bookes en kunsthistoriker digitalt:
ALLE TIRSDAGE FREM TIL 29. JUNI: Kl. 10-10.20, kl. 10.30-10.50,  
kl. 11-11.20, kl. 11.30-11.50, 12-12.20, kl. 12.30-12.50, kl. 13-13.20 samt  
kl. 13.30-13.50.

Der kan bookes en kunsthistoriker analogt: 
ALLE TORSDAGE FREM TIL 1. JULI: Kl. 10-10.30, kl. 10.30-11.00,  
kl. 11-11.30, kl. 11.30-12.00, 12.30-13.00, kl. 14-14.30, kl. 14.30-15.00, 
15.30-16.00

Film – besøg museet hjemmefra
På museets hjemmeside og facebookside kan man opleve film  
fra museets udstillinger og arrangementer. 

Se bl.a. film fra atelierbesøg hos Claus Carstensen og Anders Bonnesen, dia -
loger om nye værker i samlingen med Ebbe Stub Wittrup og Mikkel Carl eller 
et tilbageblik på udstillingen HELEN SCHOU – Monumenternes kvinde.  

Der kommer løbende nye optagelser til. 

Introduktioner til mesterværker i samlingen
— Torsdag den 10., 17. & 24. juni kl. 15.30

Store kunstværker taler ofte til os på tværs af tid, ligesom vores  
egen samtid danner resonansbund, når man ser på kunst. Et maleri kan 
vække genklang og få ny høj  aktuel betydning. Torsdag eftermiddage i juni 
inviterer Randers Kunstmuseum til en række små digitale introduktioner til 
mesterværker i museets samling.

Introduktionerne er gratis og kommer på grund af Covid-19 restriktionerne 
kun til at foregå digitalt. Find link på www.randerskunstmuseum.dk og på 
museets facebookside 

Torsdag den 10. juni kl. 15.30:  
Poul Anker Bech: Det tabte land,  
2002-2005. Olie på lærred. 
 
Torsdag den 17. juni kl. 15.30:  
Julius Paulsen: Solnedgang, 1893.  
Olie på lærred, 61 x 82 cm. 
 
Torsdag den 24. juni kl. 15.30:  
L.A. Ring: Portræt af Herman A. Kähler, 
1891. Olie på lærred, 48,5 x 59 cm. 
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Ny udstilling 
af samtidskunst
Lørdag 29. maj åbnede museet en ny ophængning af 
den nyeste kunsthistorie. 

Ophængningen vil inkludere flere nyerhvervede værker, 
der er blevet indkøbt og doneret til museets samling 
indenfor det seneste års tid, herunder værket Twen-
ty-Four Characters af Ebbe Stub Wittrup og Harvest 
Moon af Mikkel Carl. Udstillingen vil blive præsenteret 
gennem små film om enkelte værker produceret som del 
af Randers Kunstmuseum Digital. 

Husk at der som altid er fri entré til denne del af museet. 
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OM KUNSTNEREN 
Mikkel Carl er født i 1976, og han bor og arbejder i Sorø/København. 
Han har en MFA fra Det Kgl.  Danske Kunstakademi og en BA i idéhi-
storie fra  Aarhus  Universitet. Mikkel Carl er Professor på Det  Fynske 
Kunstakademi, medlem af kunstnersammenslutningen Den Frie, af 
bestyrelsen for Overgaden –  Institut for Samtidskunst, af Aftagerpa-
nelet på Det Kgl.  Danske Kunstakademi samt af Legatudvalget for 
 Billedkunst i Statens Kunstfond. Han er i forvejen repræsenteret på 
HEART, ARoS og Arken.
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Mikkel Carl: Harvest Moon, 2020 
Varm lim, bladaluminium, aluminiumsmaling, grafitpulver,  
lak, rust på dobbeltsidet træpanel, diameter 240 cm.  
Randers Kunstmuseum

Flot donation
fra kunstsamler 
Rita Houmann

Lige op til jul fik Randers Kunstmuseum 
et uventet opkald fra kunstsamler Rita 
Houmann, der ville donere et stort værk af 
billedkunstneren Mikkel Carl: Harvest Moon 
fra 2020 til samlingen. Efter en meget kort 
tænkepause var det med stor glæde og 
taknemmelighed, museet takkede ja. 

Om Mikkel Carls værk Harvest Moon og 
donationen skriver Rita Houmann:

Hvad er det, der bevirker, at man forel-
sker sig i en kunstners værker? Først og 
fremmest skal kunstneren vise noget, 
man ikke har set før, eller vise det kendte 
med et twist, som gør det kendte inte-
ressant. Værket skal så at sige indlede en 
samtale med beskueren, invitere en inden 
for i værkets verden og give en lyst til at 
udforske det nærmere. Kunstsamlere er 
altid på jagt efter det kick, som mødet med 
spændende ny kunst udløser i kroppen. 
Kunstmødet kan måske bedst sammen-
lignes med en øjeblikkelig forelskelse. En 
stor glæde, der opleves både fysisk og 
psykisk, hvor flere sanser er i spil og giver 
en oplevelse af at være i flow. Man forbinder 
sig med værket, og man ved bare med sig 
selv, at man må eje det værk, om man så 
skal spise havregrød det næste halve eller 
hele år for at erhverve det.

Et sådant møde havde jeg i 2020 på 
udstillingen YOU ARE RIGHT HERE, 
RIGHT NOW på Rønnebæksholm. Især et 
af værkerne med titlen Harvest Moon skilte 
sig ud, og mit møde vil jeg beskrive på 
følgende måde: 

Jeg træder ind i rummet, og øjnene 
fyldes med et varmt lys, der stammer fra 
et tilstødende rum med en kunstig sol af 
Olafur Eliasson og placeret, så lyset rammer 
en kæmpestor sølvfarvet måneskive, der 
hænger ned fra loftet i en wire. Kombi-
nationen af lysindfaldet, og den fysiske 
fornemmelse af den sølvfarvede skive, der 
totalt dominerer rummet, giver en følelse 
af nærvær, af eksistentiel væren til stede 
i nuet, hvor man bare må overgive sig til 
øjeblikket og konstatere: jeg er her. 

Næste følelse er, at jeg bare må eje det 
værk og dele oplevelsen med andre. Jeg 
kan ikke selv have værket i mit hjem, 
selvom venner spøgefuldt foreslår, at jeg 
jo bare kan bygge ud. Så er tanken nærlig-
gende, hvor kan man finde et godt hjem til 
værket, så det også kan opleves i de rette 
omgivelser og ses af mange?

Randers Kunstmuseum glæder sig til at 
præsentere Harvest Moon for publikum.

Mikkel Carl lægger ikke skjul på, at han er 
glad over at blive en fast del af Randers 
Kunstmuseums samling.

Randers Kunstmuseum er et utrolig flot 
museum med et fantastisk lysindfald og en 
spændende arkitektur, som jeg glæder mig 
til at se mit værk gå i dialog med, siger han 
og henviser også til museets samling, som 
han er stolt over at indgå som en del af.
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Anders Bonnesen: I just can't stop loving you, 2018. 23 skilte.  
Stål og refleksfolie, 540 x 210 cm. Erhvervet med støtte fra 
Augustinus Fonden. Randers Kunstmuseum

Anders Bonnesen 

I just can’t stop loving you 

Med støtte fra Augustinus Fonden har Randers Kunst-
museum erhvervet Anders Bonnesens fine værk I just 
can’t stop loving you.  Det er en stor glæde at den aktuelle 
særudstilling på den måde forankres i museets samling 
med en væsentlig erhvervelse. 

Anders Bonnesen (f. 1976) er uddannet på henholdsvis 
Det Jyske Kunstakademi (1997-2000) og Det Kgl. Danske 
Kunstakademi (2000-05). Skilteinstallationen I just can’t 
stop loving you belyser på fineste vis Bonnesens arbejde 
med ord, bogstaver og hverdagsgenstande. Bonnesens 
værker har ofte et sprogligt afsæt og hans inspirationskil-
der er både litterære og billedkunstneriske. I hans arbejde 

med ord, står det at skille velkendte ting og vendinger 
ad og samle dem på nye måder, centralt. Vi tvinges til at 
stoppe op, undres og skabe nyt indhold. 

I just can’t stop loving you er eksempel på Bonnesens 
skilte-skulpturer, hvor normalt masseproducerede færd-
selstavler løsrives fra deres normale kontekst og tilføjes et 
nyt budskab eller mangel på samme. Færdselstavlernes 
indhold og betydning ændres, og det normalt entydige 
symbol for STOP bliver svært at afkode: ”PSOT, STPO, 
PSTO, PTSO, TSOP, OTPS, SPTO, TOPS, SPOT, OSTP, 
SOPT, OSPT, OPST, POST, TSPO, OPTS, TOSP, SOTP, 
OTPS, TPOS, POTS, TPSO.”
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Claus Carstensen: Uden titel, 2007.  
Akryl på lærred, 299 x 240 cm. Donation fra SFT-Fonden.  
Randers Kunstmuseum

Claus Carstensen 

Kontroversielt historiemaleri
Et monumentalt maleri af kunstneren Claus Carstensen (f. 1957) 
er blevet doneret til Randers Kunstmuseum af SFT-Fonden. 
Maleriet Uden titel (2007) er et moderne historiemaleri og sætter 
fokus på en af Danmarks største udenrigspolitiske kriser siden 2. 
Verdenskrig; De voldsomme demonstrationer der fulgte i kølvan-
det på Muhammed-tegningerne i 2006-2007. 

Claus Carstensens værk er en malerisk fortolkning af de presse-
foto, der gik verden rundt i kølvandet på optøjerne. Det måler 299 
x 240 cm og viser scener fra angreb på de danske ambassader og 
de symbolske afbrændinger af Dannebrog. Maleriet reflekterer 
det kaos og den vildskab, som krisen udløste. Både i Danmark og 
i mange andre lande affødte Muhammedsagen en ophedet debat 
om bl.a. ytringsfrihed, en debat som fortsat har gyldighed i dag.  

Randers Kunstmuseum har en meget fin samling af dansk kunst 
fra 1800 til i dag, herunder en række hovedværker i dansk kunst 
der på forskellig vis afspejler Danmarks historie og den aktuelle 

samfundsdebat. Fra L.A. Rings (1854-1934) udæskende arbej-
derskildringer der skabte debat i 1880’erne til den randrusianske 
kunstner Sven Dalsgaards (1914-1999) mange værker med afsæt 
i netop Dannebrog. Det er en stor glæde for museet at kunne 
dokumentere et vigtigt kapitel i Danmarkshistorien med en så 
markant erhvervelse. I 2020 blev maleriet Uden titel vist som 
del af udstillingen FLAG på museet. En udstilling der fik positive 
anmeldelser og bl.a. blev debatteret i DR2 Deadline. 

Carstensen er en af de mest betydningsfulde skikkelser i det 20. 
århundredes danske kunsthistorie, både i kraft af de værker han 
selv har produceret, men også som professor på Det Kgl. Danske 
Kunstakademi i en årrække. Han er kendt for konstant at søge 
dialog med omverdenen, bl.a. ved at anvende indtryk og billeder 
fra medierne og fortolke dem kunstnerisk. Randers Kunstmu-
seum har fulgt Carstensen, siden han i 1980’erne var en del af 
gruppen, De Unge Vilde, og har i dag en større samling af hans 
værker. Vi glæder os til at vise det nye værk for publikum. 
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Julie Nord: Early Bird, 2020.  
Akvarel, 41 x 31 cm.  
Randers Kunstmuseum 
 
Sven Dalsgaard: Fuglepigen, 1949.  
Brændt ler, h. 34 cm.   
Randers Kunstmuseum

Julie Nord

Fuglepigen 

En lille gouache af Julie Nord (f. 1975) er blevet erhvervet til museets samling. 
Som i flere af Nords værker optræder også her et dobbeltvæsen - på en gang dyr 
og menneske. Nord etablerer i sine figurative værker et grænsefelt mellem fiktion 
og virkelighed, mellem det fantastiske og det velkendte og trækker på surre-
alismens formsprog. Surrealisterne og Nord udfolder sig af og til i et abstrakt 
billedsprog, hvor velkendte genstande forenes, transformeres og danner nye 
betydninger. Her bliver fuglens krop transformeret til en fuglepige med tre ansig-
ter og går i dialog med Sven Dalsgaards (1914-199) fine Fuglepige i museets 
samling. Nord anvender transformationen til at afbilde groteske og fantastiske 
væsener. Ofte sætter de monstrøse transformationer fokus på menneskets 
mørke og destruktive sider, og har til formål at ændre beskuerens fastlåste syn 
på verden. Men som hos Dalsgaard antager pigen her i højere grad drømmeagtig 
karakter. Som billede på en dualistisk individopfattelse, hvor det bevidste og det 
ubevidste jeg begge træder synligt frem for beskueren. 
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Hardy Brix: Nordisk landskab, 1995. 
Olie på lærred, 190 x 250 cm. 

Hardy Brix

Nordisk landskab 

Randers Kunstmuseum har modtaget en fornem donation fra 
kunstneren Hardy Brix (f. 1951), Maleriet Nordisk landskab fra 1995. 
Maleriet, der måler 190 x 250 cm kan opleves i samlingen. 

I 2002 havde Randers Kunstmuseum en udstilling med Arktiske 
landskaber af Hardy Brix. Stilfærdige abstraktioner i olie og akvarel 
over polaregnenes dybfrosne ødemarker, øgruppen Svalbard i 
Ishavet, Grønland og Antarktis.

Udstillingen var en i en række, der satte fokus på landskabet i de 
nordatlantiske områder, herunder Ingalvur av Reyni (1998) og 
Tróndur Patursson (2000 og 2003). 

I forbindelse med udstillingen af Hardy Brix i 2002 skrev 
daværende museumsleder Finn Terman Frederiksen: 

Det arktiske landskabs mangeartede form- og farvekomponenter 
udsættes i atelieret for en intensiv nærlæsning, det større 
billedformat bringer et næsten i det uendelige varieret register 
af jordfarver, gråtoner, grønne og blå nuancer til udfoldelse i 
den lagvise farveopbygnings mere eller mindre æteriske væv af 
lasurer, hvormed kunstneren giver sin abstraherende fortolkning 
af himmel og hav og af landskabets atmosfærisk slørede is- og 
klippeformationer. 

Udstillingerne af nordiske landskabsabstraktioner satte spor 
i samlingen gennem en række værker og nu også denne fine 
donation.  Vi glæder os til at dele den med publikum. 



Værker på tur
Sæsonen 2020-2021 har givet udfor-
dringer for alle. En af de helt store for 
kunstmuseerne har været afviklingen af 
særudstillingerne, der ofte er store og 
dyre satsninger.  En række flotte udstil-
linger er blevet opbygget for blot at lukke 
få dage efter. Andre udstillinger nåede 
aldrig at åbne. En række af Randers 
Kunstmuseums kunstværker er taget på 
tur under den sidste nedlukning. Nogle er 
allerede returneret til museet igen, mens 
andre fortsat kan opleves på udstillinger i 
ind- og udland.  

Udlån til norske og svenske museer
Anna Anchers (1859-1935) Syende 
Fiskerpige og Portræt af Fru Brøndum kan 
lige nu opleves på Lillehammer Kunst-
museum, hvor udstillingen Anna Ancher 
den 12. marts blev åbnet af den norske 
Dronning Sonja. Museet fine lille surreelle 
hovedværk af Vilhelm Bjerke Petersen 
(1909-1957): Gående mand, bærende sig 
selv (1938) er på turne med udstillingen 
Vilhelm Bjerke Petersen – ALT ER TEGN, 
der vises på Mjellby Konstmuseum i 
Sverige og på Øregaard Museum. 

To udstillinger der skal ses hen  
over sommeren
Ellen Fischers (1889-1966) fine maleri 
Huset i Arcueil (1919) og tre malerier af 
Georg Jacobsen (1887-1976) fra museets 
samling kan lige nu opleves på vandreud-
stillingen Billedbyggeren: Georg Jacobsen 
og den konstruktive kunst, der vises på 
Ribe Kunstmuseum og Fuglsang Kunst-
museum hen over sommeren.  
Vilhelm Hammershøis Interiør med ung 
kvinde set fra ryggen (1903-04) kan lige 
nu og frem til 22. august opleves på Den 
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Hirschsprungske Samling, hvor det er en 
del af udstillingen FREMKALDELSER. 
Vilhelm Hammershøi, Valdemar Schøn-
heyder Møller og fotografiet. Hvis man 
har planer om en tur til København over 
sommeren, vil museet varmt anbefale 
denne udstilling.  

Udstillingen der aldrig blev set
Kunstmuseet ARoS store dialogudstilling 
JORN OG KIRKEBY med over 80 værker 
af Asger Jorn (1914-1973) og Per Kirkeby 
(1938-2018) nåede kun at være åben i ni 
dage.  Randers Kunstmuseums store maleri 
af Jorn Serenité aubaine (1969) og Kirkebys 
Fluer (1966), der var udlånt til udstillingen 
er nu for længst tilbage i Randers. Det 
var en skuffelse her på museet, det var en 
udstilling vi havde set frem til at se. 

Udstillingen vi glæder os til
Louisiana viser hen over efteråret udstil-
lingen Penslen og pistolen – maleren 

Jens Adolf Jerichau lavet i samarbejde 
med Mikael Wivel på baggrund af et 
omfattende forskningsarbejde, der 
sidste år resulterede i et bogværk af 
samme navn. Jerichau var barnebarn 
af billedhuggeren J. A. Jerichau (1816-
1886) og maleren Elisabeth Jerichau 
Baumann (1819-1881). Han døde ganske 
ung – kun femogtyve år gammel – men 
producerede i de sidste fire år af sit liv, i 
tiden op til og under Første Verdenskrig, 
billeder af fuldkommen overrumplende 
originalitet, også set i et internationalt 
perspektiv.  Et af værkerne der vises på 
udstillingen bliver Randers Kunstmuse-
ums store maleri Susanne i badet (1916). 
Udstillingen bliver en sjælden lejlighed til 
at fordybe sig i Jerichaus samlede virke. 

Vi beklager på forhånd, hvis man går 
forgæves efter et bestemt maleri på 
Randers Kunstmuseum.   

Jens Adolf Jerichau: Susanne i badet, 1916. Olie 
på lærred, 132 x 163 cm.  
 
tv   Randers Kunstmuseum havde glæder sig til at 
opleve udstillingen JORN OG KIRKEBY der dog 
kun nåede at blive vist på ARoS i ni dage.  
Foto: Lars Svanholm 
 
mf   Dronning Sonja åbnede udstillingen 
Anna Ancher på Lillehammer Kunstmuseum. 
I baggrunden ses museets Portræt af Fru 
Brøndum. Foto : Veslemøy Furuseth/ 
Lillehammer Kunstmuseum  
 
th   Anna Anchers Syende Fiskerpige i nye 
omgivelser i Lillehammer.  Foto: Veslemøy 
Furuseth/Lillehammer Kunstmuseum
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Tiden går, Ida står. Det er det, hun gør. Med ryggen til og blottet nakke. 
Hun vasker sig, tager sin sorte kjole på og samler håret i en knold på 
baghovedet. Kridtstregerne på gulvet bestemmer, hvor hun skal være.  
Der er ikke engang halvtreds skridt fra sengen. Dag ind og dag ud.  
De lejrer sig. Billede efter billede. Hun kunne give dem allesammen navne, 
hvis hun havde lyst. Støvkornene i sollyset. Hun lever sammen med dem. 
Hun er en artsfælle. Hun er en krukke. Hun er en bog. Hun er et kobberstik. 
Der er ingen forskel på en stol, en dør eller Ida. Hun er en yndefuld stumtjener. 

Jesper Wung-Sung: Kvinde set fra ryggen, 2021

Vilhelm Hammershøi: Interiør med ung kvinde set fra ryggen, 1903-04. 
Olie på lærred, 60,5 x 50,5 cm. Randers Kunstmuseum
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Et af Randers Kunstmuseums malerier 
Vilhem Hammershøis Interiør, ung kvinde 
set fra ryggen danner afsæt for en ny roman 
af forfatteren Jesper Wung-Sung (f. 1971) og 
pryder også bogens forside. Hammershøi 
er den dyreste og måske største danske 
kunstner nogensinde. Millioner af muse-
umsgæster i ind- og udland har beundret 
kvinden på lærredet, men de færreste ved, 
hvem hun er. Ida Ilsted. Ida Hammershøi. 
Jesper Wung-Sungs nye roman Kvinde set 
fra ryggen handler om dette menneske. 
Et forsøg på at vende hende mod verden 
og give hende en stemme. Bogen har fået 
fantastiske anmeldelser og vi er også store 
fans på Randers Kunstmuseum. 

Handlingen kort: I 1890 vender Idas store-
bror hjem til Stubbekøbing på sommervisit. 
Med sig har han en ung malerkollega ved 
navn Vilhelm Hammershøi. Inden somme-
ren er ovre, er Ida og Vilhelm forlovet. Det er 
et forhold, som begges mødre modsætter 
sig. Idas mor, der flere gange indlægges 
på Oringe Sindssygehospital, nægter at 
slippe taget i datteren. Svigermoren, den 
formuende Frederikke Hammershøi, har 
fra fødslen dyrket Vilhelm som et vidunder-
barn, og hun ser Ida som en forhindring for 
sønnens malerkarriere. Også i det køben-
havnske kunstmiljø, hvor den fåmælte 

Vilhelm Hammershøi regnes for en ener, 
vækker forlovelsen forundring. 

På usikre fødder træder Ida ind i en ukendt 
verden af museer, kunstnerkredse og 
udenlandsrejser. Hun følger sin mand i 
tykt og tyndt, mens han fortsætter med at 
male billeder, som kun en snæver kreds 
af mennesker forstår og værdsætter. De 
rejser efter motiver. De flytter ind i gamle 
lejligheder, der kan tjene som rum for 
malerierne. Ida er gift med et menneske, 
der kun vil én ting her i tilværelsen: at male. 
Hun bliver Vilhelms livsledsagerske og 
foretrukne model. I maleri efter maleri, år 
efter år, står og sidder hun model for sin 
mand. Ida slås med sin rolle og sit sind. 
Indimellem må hun få luft ved at råbe 
højt og lade porcelænet flyve gennem 
de tomme stuer. Derefter står hun igen 
ubevægelig som model. 

Portrætterne af en rygvendt kvinde 
med blottet nakke i et tomt rum bliver 
Hammershøis mest yndede og berømte 
motiv. Han oplever en stigende anerken-
delse og popularitet frem mod sin tidlige 
død i 1916, og det maleriske tema varieres 
gang på gang med Ida som den tålmodige 
genstand anbragt inden for kridtstregerne 
på gulvet. Et liv i rygvendt tosomhed. 

OM FORFATTEREN 
Jesper Wung-Sung (f. 1971) debute-
rede i 1998 med novelle samlingen  
”To ryk og en aflevering” – som blev 
tildelt Bogforums Debutantpris – og 
har siden skrevet en lang række bøger 
for børn, unge og voksne, der er 
oversat til adskillige sprog, filmatiseret 
og dramatiseret. Wung-Sung har for 
sine værker blandt andet modtaget 
Det Danske Akademis Silas-prisen, 
Kulturministeriets forfatterpris 
for børne- og ungdomsbøger og 
Danmarks Skolebibliotekarers børne-
bogpris. Romanen ”En anden gren” 
indbragte ham De Gyldne Laurbær  
i 2017.

Bogen kan erhverves for 300 kr. og 
kan købes ved Politikens Forlag eller
i museumsbutikken.

Kompromisløshed, 
passion og stor kærlighed

Mød forfatter Jesper Wung-Sung  
med ’Kvinde set fra ryggen’
— Onsdag den 1. september kl. 19.  

Mød forfatteren Jesper Wung-Sung på Randers 
Kunstmuseum, hvor han fortæller om Hammershøi 
og om arbejdet med bogen. Efterfølgende kan man 
opleve værket Interiør, ung kvinde set fra ryggen i 
selskab med en af museets formidlere. 

Pris 150 kr.  Pris for medlemmer af 
Randers Kunstmuseums Venner 60 kr.  
 
www.randerskunstmuseum.dk
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Randers Kunstmuseum ønsker at sætte 
fokus på kunstens muligheder for udvik-
ling af børn og unges evne til at udtrykke 
sig i bred forstand. Museets Billedskole 
udvider nu med tre tegnehold, et nyt 
Billedkunsthold for de mindre børn - 1.- 
2.klasse og et Tværkunstnerisk skrive- og 
billedkunsthold for de 12-15-årige. Vi 
ønsker at understøtte de mange børn, som 
finder glæde i fordybelse og skabertrang 
og tilbyder dem at møde professionelle 
forfattere og billedkunstnere på Randers 
Kunstmuseum, på vores Kunstværksted 
og i vores samlinger.

I samarbejde med Randers Bibliotek 
sættes der nu fokus på børn og unges 
muligheder for at udtrykke sig. Under 
overskriften En Stemme – Mange Stem-
mer tilbyder Kunstmuseets Billedskole 
børn og unge nye måder at arbejde med 
ord og billeder. Med ønsket om at give børn 
og unge 'En Stemme', har vi sammensat to 
tværkunstneriske forløb, et for de 10-15-
årige og et Talenthold for de 15-25-årige, 
med netop det visuelle og det skrevne 
sprog. 

Tværkunstnerisk skrive- og billed-
kunsthold for de 10-15-årige  
Her arbejdes med at fortælle historier, 
enten med ord, tegning, maleri eller med 
dit kamera! På holdet arbejder vi med 
opgaver, som kan løses med både ord og 
billeder. Så har du lyst til at beskrive dine 
tanker eller spørgsmål, der optager dig, 
imens du undersøger, hvordan billedkunst 
og skrivekunst kan hænge sammen, er 
dette nye hold en mulighed. Dette foregår 
tirsdage, med skiftende forfattere og 
billedkunstnere som undervisere, mellem 
kl. 16 og kl. 18.

Tegnehold 
Der er stor interesse for tegning blandt 
børn og unge, og vi kan nu også tilbyde to 
tegnehold, som ligger om mandagen, et 
for aldersgruppen 9-11 år og et for børn/
unge mellem 12-15 år. 

Begge hold arbejder i dybden med grund-
læggende tegning, men der er selvfølgelig 
også plads til undersøgelser, farver og 
skæve streger. Underviser er vores lokale 
tegner og keramiker Else Salling Falck.

Vi tilbyder desuden et særligt tegnehold 
med vægt på lysten til at arbejde med 
tegneserier, fantasy og at fortælle vilde 
historier. Holdet kalder vi HARDCORE 
tegning, og her kan man udvikle tegne-
teknikker og dykke ned i teknikker og 
effekter. Holdet undervises af professio-
nelle tegnere, som har styr på teknikker 
og tegneredskaber og som arbejder med 
visuelle fortællinger, Anne Hoberg og 
Peter Meldgaard, begge er uddannet på 
The Animation Workshop i Viborg.

Billedskolens øvrige hold
Randers Kunstmuseum opstartede i 2018 
Randers Kunstmuseums Billedskole for 
børn og unge i alderen 9-15 år. Målet 
har været at skabe et kunstlaboratorium 
centralt placeret i Randers midtby, hvor 
kreativ skabelse, kunstneriske teknikker, 
fordybelse, socialt samvær og innovative 
eksperimenter kan afprøves. I september 
2018 startede vi to hold på Kunstværk-
stedet på Randers Kunstmuseum, som 
ligger på Kulturhusets 2.sal. Det ene hold 
er målrettet børn i aldersgruppen 3.-5. 
klasse, det andet henvender sig til unge fra 

Billedskolen
på Randers Kunstmuseum 
udvider med flere hold
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6.-9. klasse. Siden har de to hold slået deres 
eksistens fast, og her arbejdes med den visu-
elle kunsts mange muligheder. Børn og unge 
bliver her introduceret for en række kunstne-
riske udtryksformer, og gennem kunstfaglig 
undervisning skabes rammerne for, at der kan 
eksperimenteres med redskaber, materialer, 
medier, teknikker og udtryk. 

Billedkunst for de mindste
Nu supplerer vi de to billedkunsthold med 
et hold for de 7-9-årige, et hold hvor vi 
skal undersøge farver og former i legende 
omgivelser. Der arbejdes med grundlæg-
gende billedkunst, materialer, form, farve og 
komposition, så vi bliver dus med værktøj og 
teknikker som billedkunstnere bruger i deres 
arbejde. 

På billedkunstholdet bliver man præsenteret 
for forskellige måder at arbejde med billed-
kunst. Der arbejdes med den umiddelbare 
tegning og billedskaben og vi bygger skulptu-
rer og små installationer på Billedværkstedet. 
Dette hold kører torsdage, mellem kl. 15.30 og 
17.30.

Alle hold starter efterårssæsonen i uge 35. 
Hvis du går med en kunstner i maven eller 
bare har lyst til at være kreativ, så er det nu 
muligt at tilmelde sig via  www.randerskunst-
museum.dk/billedskole

Læs mere på  
randerskunstmuseum.dk/billedskole 

For yderligere information, kontakt da:
Koordinator Lis Wuisman Jørgensen,  
billedskole@randerskunstmuseum.dk

KUNSTLab
– et Tværkunstnerisk Grundforløb med  
Skrivekunst og Billedkunst for unge mellem 15 og 
25 år på Randers Kunstmuseum

KUNSTLab er for dig, der er fyldt 15 år og som ønsker at dyrke, 
udvikle og fordybe dig i dit kunstneriske udtryk. Her introduce-
res du for en række kunstneriske udtryksformer; poesi, noveller, 
poetryslam, tegning, maleri, skulptura, performance, video, foto, 
grafik og andre former for billedskabelse. Der vil også være masser af 
tid til at arbejde med dit eget individuelle udtryk. 

Fagligheden er høj, på det nye Grundforløb. Forløbet er tilrettelagt 
med skiftende professionelle Billedkunstnere og Forfattere, og 
understøttes af de to Kulturinstitutioners faglige personale. Littera-
turoplæsninger, artist talks og andre fagrelaterede arrangementer 
indgår i årets program og sikrer en høj faglighed på grundforløbet.  

Undervisningen foregår tirsdage og torsdage kl. 18 -21, samt den 
sidste lørdag i måneden. Holdet har et lokale med adgang også 
udenfor undervisningstiden og hører til på 2. sal i Kulturhuset.  

Start: lørdag d. 28.8. kl. 10-16

Der er optagelsessamtaler d. 9 og 10. juni og 19. og 23. august,  
alle dage mellem kl. 16 og 19. Tilmelding på mail  
billedskole@randerskunstmuseum.dk senest 7 dage før. Du skal 
medbringe: enten kortere tekster og/eller visuelle produkter som 
foto, film, tegninger, billeder skulpturer eller lignende. 

Der er max 12 pladser

Det koster 3.000 kr. at deltage, fordelt på to rater. De kan forekomme 
ekstra udgifter til ekskursioner.

KUNSTLab er startet af Randers Kunstmuseum i samarbejde med 
Randers Bibliotek, og er støttet af Randers Kommune. 

For mere info: www.randerskunstmuseum.dk eller kontakt koordina-
tor Lis Wuisman Jørgensen på billedskole@randerskunstmuseum.dk



K
alen

der

10., 17. & 24. juni     / kl. 15.30 
DIGITAL INTRODUKTION TIL MESTERVÆRKER I MUSEETS SAMLING

Se separat omtale s. 33
Link på www.randerskunstmuseum.dk 

12. juni – 26. september 2021 
ANDERS BONNESEN - WATCH YOUR LANGUAGE

Maleri, flade, sprog og tegn er omdrejningspunktet, når billedkunstner 
Anders Bonnesen (f. 1976) indtager Randers Kunstmuseum. Bonnesen 
har lavet en række nye værker baseret på piktogrammer og andre 
simple visuelle symboler. Det er et område, som har beskæftiget ham 
i mange år, men interessen er her kulmineret i et stort antal malerier, 
skulpturer, skilte og gulvtæpper. Med udstillingen udforsker Bonnesen 
forholdet mellem sprog og billeder og går i dialog med museets faste 
samling og værker af bl.a. Poul Pedersen, Sven Dalsgaard og Albert 
Mertz. I udstillingen indgår også nye tekster skrevet på foranledning af 
Bonnesen af en række yngre danske forfattere. Med humor og spids-
findighed sættes fokus på vores fælles billedsprog og forståelsen af, at 
billeder er en slags sprog og sproget en form for billeder. 

Entré

Søndag den 13. juni     / kl. 14

OFFENTLIG INTRODUKTION TIL ANDERS BONNESEN  
- WATCH YOUR LANGUAGE

Tilmelding: Deltagelse fordrer tilmelding på:  
info@randerskunstmuseum.dk. Grundet Covid-19 vil der være en 
begrænsning for antal deltagere, kontakt museet for mere info.  
Entré: Gratis efter betalt entré til udstillingen.  

Søndag 20. juni     / kl. 14-15.30 
SKULPTURVANDRING – BYPORTE I RANDERS 

Har du lyst til at gå på opdagelse i byens rum og få mere at vide om 
kunsten, så tag med på skulpturvandring. På ruten går vi forbi et udvalg af 
byens byporte, der i dag markeres af 13 forskellige skulpturer. Turen varer 
ca. 1,5 time og tager udgangspunkt i skulpturer i det offentlige rum. Vi 
mødes foran indgangen til Kulturhuset, Stemannsgade 2, 8900 Randers C.

Mødested: Kulturhuset, Stemannsgade 2
Tilmelding: Deltagelse fordrer tilmelding på: 
 info@randerskunstmuseum.dk. Grundet Covid-19 vil der være en 
begrænsning for antal deltagere, kontakt museet for mere info.
Gratis

Tirsdag den 22. juni     / kl. 19

MØD ANDERS BONNESEN – KUNSTNERDIALOG

Anders Bonnesen, kurator Magnus Thorø Clausen og Museumsdirek-
tør Lise Jeppesen går i dialog om Albert Mertz, Sven Dalsgaard, Poul 
Pedersen, Anders Bonnesen og den aktuelle særudstilling. 

Entré: 60 kr. Fri entre for medlemmer af Randers Kunstmuseums Venner

29. juni til 2. juli 2021
SOMMER-KUNST-CAMP 
Randers Kunstmuseums Billedskole inviterer til sommer-KUNST-camp 
for børn og unge i alderen 9-13 år. I år arbejder vi med både tegning, 
maleri og skulptur. Vi arbejder så vidt muligt ude, og henter inspiration 
og ideer fra mennesker, natur og bylivet, sammen med campens under-
viser, den professionelle billedkunstner, Lis Wuisman Jørgensen. Tema 
og program for ugen bliver offentliggjort på Randers Kunstmuseums 
hjemmeside i starten af maj. 

Alder: 9-13 år 
Tid: Uge 26. Fra tirsdag 29. juni. til fredag 2.juli., kl. 10-14, alle fire dage. 
Sted: Randers Kunstmuseums Billedskole, Kunstværkstedet,  
2. sal i Kulturhuset 
Pris: 600 kr. 
Antal deltagere: Max. 14 (min. 10 deltagere) 
Tilmeldingsfrist: 14. juni 2021
Tilmelding: info@randerskunstmuseum.dk

Søndag den 4. juli     / kl. 14

OFFENTLIG INTRODUKTION TIL ANDERS BONNESEN  
– WATCH YOUR LANGUAGE

Tilmelding: Deltagelse fordrer tilmelding på:  
info@randerskunstmuseum.dk. Grundet Covid-19 vil der være en 
begrænsning for antal deltagere, kontakt museet for mere info.  
Entré: Gratis efter betalt entré til udstillingen. 
 
 
 

Randers Kunstmuseum tager forbehold for ændringer 
i forbindelse med gældende covid-19 restriktioner.  

Følg med på www.randerskunstmuseum.dk
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Bliv medlem 
af Klub Randers 
Kunstmuseums 
Venner 

Randers Kunstmuseums Venner udgør en stor støtte 
for Randers Kunstmuseum, og vi sætter stor pris på 
interessen for museet og vores arrangementer. 

Derfor har vi valgt, at alle medlemskaber af Randers 
Kunstmuseums Venner automatisk bliver forlænget 
med den periode, museet ender med at være lukket 
pga. COVID-19. Lige nu fra den 11. december 2020 til 
den 21. april 2021. 

Som medlem af Randers Kunstmuseums 
støttekreds får du en række fordelagtige 
aktiviteter og medlemstilbud: 

–  Fri entré til museets særudstillinger samt  
ambassadørordning, hvor du kan medbringe en 
gæst uden beregning (gælder ikke foredrag og 
arrangementer)

–  Invitation til en eller to årlige udflugter 
–  Randers Kunstmuseums tidsskrift og program  

gratis tilsendt
–  20 % rabat på køb af museets udgivelser  

af bøger og kataloger
–  Invitationer til ferniseringer
–  Lejlighedsvis særarrangementer, herunder  

kunstnerdialoger, forbeholdt medlemmer.
–  Rabatordning ved en række særarrangementer
–  Gave til alle nye medlemmer

Individuelt medlemskab: 250 kr. for et år
Husstands medlemskab: 350 kr. for et år

BLIV MEDLEM
14. august - 14. november 2021
SVEN DALSGAARD – EFTERSKRIFT

Ny udstilling sætter fokus på den mindst kendte del af Sven Dalsgaards 
livsværk, senværket fra 1970 til kunstnerens død i 1999.  
 
Entré, fri entré mod forvisning af billet fra forestillingen  
SVEN FRA RANDERS på Randers Teater.

15., 17. & 21.  august 
GUIDET BYVANDRING: SVEN DALSGAARDS VÆRKER OG 
YNDLINGSSTEDER I RANDERS

Se separat omtale s. 25
 
Tid: 15. august kl. 14, 17. august kl. 15 og 17 og 21. august kl. 11
Gratis, men tilmelding kræves. www.randerskunstmuseum.dk

26. august     / kl. 19

FOREDRAG OM SVEN DALSGAARDS KUNST OG FORESTILLINGEN 
SVEN FRA RANDERS

Se separat omtale s. 25.  

Dramatiker Jesper Bræstrup Karlsen, der har skrevet forestillingen 
Sven fra Randers og Museumsdirektør Lise Jeppesen. 

Entré: 50 kr. tilmelding kræves. Fri entré for medlemmer af  
Randers Kunstmuseums Venner: info@randerskunstmuseum.dk.

1. september     / kl. 19 - 21

MØD FORFATTER JESPER WUNG-SUNG

Mød forfatteren Jesper Wung-Sung på Randers Kunstmuseum, hvor 
han fortæller om Vilhelm Hammershøi og om arbejdet med bogen. 
Efterfølgende kan man opleve værket Interiør, ung kvinde set fra ryggen 
i selskab med en af museets formidlere.

Entré: 150 kr
Medlemmer af Randers Kunstmuseums Venner 60 kr.  
Book billet på randerskunstmuseum.dk

12. september     / kl. 18

EN FROKOST I SVEN DALSGAARDS ÅND

Se separat omtale s. 25. 

Entré: 210 kr. Bookes på www.randersteater.dk




