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Kære gæster

Sommeren står for døren og vores farverige, tankevækkende og grænsesøgende 
særudstilling med Kenneth Rasmussen er netop åbnet. Det er snart mange år 
siden jeg selv første gang oplevede Rasmussens værker. Jeg var ny i byen og 
havde lagt vejen forbi Cykelbørsen, der drives som kombineret cykelsmed og 
kunstgalleri af Claus Ørsted. På væggene hang sort-hvid grafik i store formater. 
Hvert hjørne af arkene var dækket af et virvar af figurer eller tekst. Ofte var ordene 
ikke stavet korrekt, men det udgjorde ikke den store hæmsko for forståelsen. Man 
fik et indtryk af en kunstner, der havde rigtig meget på hjerte, for hvem trangen til 
at udtrykke sig kunstnerisk ikke blot var en hobbyforeteelse, men noget nær en 
besættelse eller en livsnødvendighed. Samtidig var læsningen og aflæsningen 
interessant. Gennem værkernes tekst og rige varierede billedside fik man indsigt 
i en tanke- eller bevidsthedsstrøm, hvor en løs indre monolog løb sideløbende 
med kommentarer på ydre begivenheder og politiske eller samfundsmæssige 
betragtninger. Efter besøget kunne jeg ikke rigtig ryste oplevelsen af mig. Det 
var på en eller måde indlysende, at der var ’noget at hente’. 

Kenneth Rasmussen har arbejdet med sin kunst i mere end 40 år, og han gør 
det som regel mange timer dagligt. Gennem de sidste 20 år har han udstillet 
verden over, men aldrig på et dansk kunstmuseum. Sagen er, at Rasmussen bliver 
kategoriseret som outsiderkunstner og derfor fortrinsvis vist på udstillingssteder 
der er forbeholdt denne kategori. Det er ikke al outsiderkunst, jeg som museal 
institution vil definere som kunst, og Randers Kunstmuseum har ingen intentioner 
om at gå Gaia – museet for outsiderkunst i bedene. Men hvis værkerne er gode 
og på en række parametre fungerer som kunst ville det være himmelråbende 
uretfærdigt ikke at anerkende det i ’normale’ institutionelle rammer. Det er på 
den baggrund Randers Kunstmuseum, nu markerer Kenneth Rasmussens 50 
års fødselsdag med en soloudstilling. 

Vi glæder os til at dele udstillingen med Jer. 

Lise Jeppesen, museumsdirektør





Kenneth 
Rasmussen
Fra den 25. juni til den 4. september 2022 
viser Randers Kunstmuseum en stor 
soloudstilling med Kenneth Rasmussen 
(f. 1971). Udstillingen præsenterer skulp
turer i strik, keramik og linoleumssnit fra 
2000 til 2022.  



En anden ’blødhed’
af Lise Jeppesen, museumsdirektør

Kenneth Rasmussen (f. 1971) er yderst produktiv. Han tegner, maler, modellerer, strikker, skærer 
og formgiver alverdens stof fra fundne genstande som bådsmandstole, metaldåser og udstød-
ningsrør til plasticposer, som han klipper op og bruger som strimler til sit strik. Et af de afgørende 
kriterier for, hvilke medier og materialer Rasmussen anvender, handler ganske simpelt om 
tilgængelighed, for værkerne er ikke kendetegnet ved beskedne størrelser, snarere det modsatte, 
og hans skabertrang og vilje er stor. Det stiller store krav til mængden af det råmateriale, der er 
til rådighed. Derfor anvendes brugte og nye plasticposer fra Netto, Bauhaus, Normal, Føtex m.fl. 
der omdannes til store nøgler af ’plasticsnor’.  Poserne finder Rasmussen selv i supermarkederne 
eller i affaldsspande ved flaskeautomater og mange andre steder. Da økonomien ikke tillader 
uendelige mængder af linoleumsplader til tryk, arbejder han ofte på det billigere gulvlinoleum 
der muliggør, at han kan producere grafiske tryk i de helt store formater.  Alt der kan anvendes 
til formålet indsamles og transformeres til kunstobjekter. De keramiske værker er en ny del af 
Rasmussens produktion, her er det størrelsen på ovnen der dikterer formatet. På samme måde 
er det ofte praktiske hensyn til, for eksempel transport af de færdige værker, der fører til at en 
strikskulptur må afsluttes.

Bløde striksskulpturer og underlige væsener
Kenneth Rasmussen begyndte at strikke, da han var barn. På det tidspunkt var strik fortsat, 
ligesom broderi og andet håndarbejde, noget der blev set som et typisk kvindeligt erhverv. 
For mange gik strikketraditionen i arv fra mødre og bedstemødre. I interviewet fortæller 
Rasmussen, at hverken skolen eller hans mor indledningsvis ville lære ham at strikke. Det var 
noget for piger. Men for Kenneth Rasmussen blev det at strikke en form for meditativ praksis, 
hvor tankerne fandt ro. I starten var det fingerstrik han arbejdede med, men i dag er strik-
værkerne monumentale og har karakter af installationskunst. En række af værkerne tager 
form af vægtæpper i en myriade af farver, mens andre fremtræder som en form for amorfe 
kropsskulpturer eller organiske vækster, hvor skulpturerne næsten synes levende og frit 
groende som vegeterende liv i sig selv. Hvor de klassiske materialer man forbinder med 
skulpturer, sten og metal, kan virke ’kolde’ og ’hårde’, har tekstiler og strik en anden 
’blødhed’ og intimitet over sig. I kraft af vores fælles taktile erindringer, er de forbundne 
med det sensoriske, det sanselige og det kropslige. Flere af Rasmussens værker minder 
om klædedragter, der dog ikke umiddelbart er anvendelige og danner billeder af andre 
former for kroppe end de klassiske idealfremstillinger. Omfangsrige brystholdere hvor 
skålstørrelsen afviger betydeligt fra tøjfabrikanternes standardstørrelser og hvor lange 
tentakler gror videre ud i omgivelserne, eller store underbukser med tre fangarme placeret 
ved linningen. En næsten 15 meter lang stribet skulptur skabt fortrinsvis i sort plastic ligner 
umiddelbart en slange fra Randers Regnskov, men den udvikler og transformerer sig fra et 
stadie til et andet. Formen spaltes ud i flere tarme og ender et sted midt i mellem genkendelig 
figuration og ren abstraktion. Ofte smelter fragmenter af menneskekroppe sammen med 
naturens former i en form for metamorfose. En skulptur der er solgt til et museum i Finland 
minder om et træ, men forestiller ifølge Rasmussen en kvinde med mange bryster og flere 
hoveder. Resultaterne antager karakter af groteske og fantastiske figurationer, der vækker 
forundring og sætter fantasien i gang. 

Indenfor de sidste par år er Kenneth Rasmussen begyndt at arbejde med kerami-
ske skulpturer, som oftest sære dyr og underlige, groteske væsener hentet fra 
fantasiens eller eventyrernes verden, senest en fortolkning af de syv dværge 
fra Grimms eventyr Snehvide.  Et fint eksempel på Rasmussens arbejde med 
skulpturen er et dobbelt-hovedet tvillingevæsen med grøn glasur. 

Kenneth Rasmussen:  Brødrene Vase, 2021-2022.  
Keramisk skulptur, h. 52 cm.  
Foto: Lars Bay/Randers Kunstmuseum
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Efterlysning  
En entrébillet  
for et lagen!
Desværre for Kenneth Rasmussen er plasticposerne ved 
at forsvinde. De udfases på grund af klimahensyn. Det er 
naturligvis en positiv udvikling for miljøet, men det giver 
en udfordring for Rasmussen der pludselig mangler sit 
grundmateriale. Lige nu drømmer han om at skaffe en 
mængde gamle dynebetræk, hovedpudebetræk eller 
lagner, der kan klippes op og vikles op til garnnøgler. 
Fordelen er, at de mange striksskulpturer har en begræn
set holdbarhed, da plastic nedbrydes over tid, mens tekstil 
har en længere levetid. Randers Kunstmuseum efterlyser 
derfor dynebetræk, hovedpudebetræk eller lagner, der 
kan indleveres på museet og overdrages til Kenneth 
Rasmussen. Vi udlodder en entrébillet per indleveret 
enkeltgenstand. 

Kenneth Rasmussen, installation til  
Nordic Outsider Craft, Finland, 2019-2020.  
Foto: Minna Haveri
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Kenneth Rasmussen: FAJNNEFREILL, u.å. Litografisk tryk, 91 x 91 cm.  
Foto: Lars Bay/Randers Kunstmuseum
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Surrealisme og samtidskunst
Rasmussens værker sender både referencer tilbage til kunst-
historien og til den helt aktuelle samtidskunst. Overordnet kan 
strikskulpturerne ses i relation til en fremherskende tendens 
indenfor kunsten i dag, hvor både strik, broderi og tekstiler af 
forskellig art anvendes som materiale af en lang række kunstnere, 
kvinder såvel som mænd. Ofte anvendes håndarbejdet som en 
slags oprørs-kunst, hvor der bl.a. reflekteres over kønslige stere-
otyper og modebranchens overforbrug og dens konventioner om 
kroppen og det perfekte liv. Andre arbejder som Rasmussen også 
med installationer i stor skala hvor publikum på nye sanselige 
måder interagerer med værkerne. Man kan her fremdrage inter-
nationale installationskunstnere som den brasilianske Ernesto 
Neto (f. 1964) og portugisiske Joana Vasconcelos (f. 1971). 
En af de kunstoplevelser Kenneth Rasmussen selv fremhæver 
som inspirationskilde er et besøg til Spanien med Egmont-
højskolen i midten af 1990’erne. Her oplever Rasmussen både 
Dalí Theatre-Museum i Figueres og Antoni Gaudis (1852-1926) 
fabulerende, organiske arkitektur og farvestrålende skulpturer i 
Park Güell i Barcelona. Det er utvivlsomt skalaen, materialerne, 
farverne og måske også muligheden for hos Gaudi at træde ind 
i et kunstværk der gør indtryk. Og så naturligvis surrealismens 
forunderlige billedverden, hvor velkendte genstande optræder 
i nye overraskende og tvetydige sammensætninger. Særligt 
mødet med Salvador Dalis (1904-1989) skulptur, Car Naval. 
Regntaxi (1974-1985) fascinerer og slægtskabet mellem surrea-
lismens idégrundlag, arbejdsform og symbolladede billedsprog 
og Rasmussens værker er oplagt. 

I 1924 skriver André Breton (1896-1966) det første surrealistiske 
manifest, som både i sin tid og i dag anses for at være grund-
stenen for den internationale surrealisme. Hans forestilling om 
en fri og nyskabende kunst udspringer af tanken om, at kunsten 
skal udtrykke en ren automatisk handling både i form af tekst og 
billeder. Surrealismen vender sig imod realismens autentiske 
udtryk og hylder i stedet tankernes egne verden og den spontane 
billedtilblivelse der skal forene drøm og virkelighed. Ifølge Breton 
er det surreelle værk kendetegnet ved en sammensmeltning af 
fjerntliggende virkeligheder, hvor ved nye betydninger opstår, og 
hvor beskueren bliver vidne til en transformationsproces. 
Arbejdsformen bliver senere annekteret af de abstrakte 

ekspressionister, herunder CoBrA-kunstnere som Asger Jorn 
(1914-1973)og Carl-Henning Pedersen (1913-2007). Her er 
målsætningen at frisætte menneskets levende fantasi og deri-
gennem undergrave den rationelle bevidsthed og det etablerede 
samfunds snævre normer og værdier. Både Jorn, Pedersen og 
nu Rasmussen eksperimenterer på forskellig vis med en form for 
automatisme, hvor de spontane billedlige transformationer skal 
flyde frit fra tankens indre liv uden krav om realistisk gengivelse 
eller kontrol fra fornuftens side. 
 
Automattegninger og ordbilleder
I sine grafiske værker og de tegninger der danner afsæt for de 
grafisk værker søger Kenneth Rasmussen frit at udtrykke det 
”tankemylder”, han har i hovedet gennem billeder og tekst. 
Tegningen kommer først, den tegnes direkte på linoleummet, 
så han bagefter kan skære efter den, hvorved den går til grunde. 
De færdige linoleumssnit har karakter af ordbilleder, en blanding 
af poesi og visuelle udtryk. Rasmussen tager afsæt i figurati-
onen, det umiddelbart genkendelige, men som i skulpturerne 
udvikler formerne sig til et abstrakt billedsprog, hvor velkendte, 
men væsensforskellige henvisninger og genstande samles i nye 
kaotiske helheder. Rasmussen inddrager tegn og symboler fra 
den eksplosion af visuelt-verbalt stof vi alle konfronteres med 
i informationssamfundet; aviser, blade, computerskærme og 
fjernsyn, tekstlige referencer fra virkeligheden og selvproduce-
rede ord og begreber, der forholder sig til alt fra hverdagens liv 
til samfundskritiske, erotiske og politiske udsagn: ”Hvor høje er 
skudpræmierne på nazister og racister og vanvidsbilister bilerne 
ud af byerne cyklerne ud af gågaderne fremmed naturalierne fri 
sex til de udviklingshæmmede længe leve Gubby ungerne og 
dem der ingen fisse får flæskestreg og rullepølse” flyder teksten 
på et grafisk værk som en bevidsthedsstrøm uden punktum eller 
komma. Sammensætningerne kan til tider fremstå overraskende 
og tvetydige, og de bliver bestemt ikke foretaget uden humoristisk 
sans. Ind i mellem sætningerne optræder en myriade af billedtegn: 
alverdens dyr fra den fuglelignende nøglefigur Kyrkebønken til 
firben, elefanter og mangearmede blæksprutter og amøber, hvis 
arme forvandler sig til menneskehænder. Mennesker i mange 
afskygninger, sørøverlignende mænd med fuldskæg, syngende 
kvinder og kvinder med blottet bryst eller køn, mænd med 
dinglende tissemænd, mænd med imponerede overskæg, en 
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fredselskende pædagog med guitar og meget andet.  Hvert enkelt 
felt er som oftest fyldt helt ud af netop tankemylder, et omfattende 
visuelt bombardement af udtryk og indtryk. Det er et overbevi-
sende og tankevækkende kunstnerisk projekt. 

Outsiderkunst på museum 
Det er første gang Randers Kunstmuseum åbner dørene for 
en kunstner, der normalt kategoriseres som outsiderkunstner. 
Baggrunden er, at Rasmussen, upåagtet samfundets og kunst-
verdenens traditionelle opdelinger laver sanseligt overvældende, 
konceptuelt sammenhængende og æstetisk interessante værker. 
De seneste år er der både nationalt og internationalt kommet fokus 
på oversete grupper og skikkelser og på at nedbryde normative 
skel mellem såkaldt normale kunstnere og ’outsidere’ det være sig 
folk med handicap eller kunstnere fra marginaliserede geografi-
ske områder. Målet er at skabe rum for flerstemmighed. Det ses 
både på de store udstillinger som årets Venedig-biennale, hvor 
der inkluderes kunstnere som danske outsiderkunstner Ovartaci 
(1894-1985), men også på museerne hvor der i stigende grad 
erhverves værker til samlingerne af pionererne indenfor outsider-
kunst, der dermed sikres en plads i den moderne kunsthistorie.   

Tak til Kenneth Rasmussen for at udlåne alle værkerne. Vi har 
efterladt dit værksted næsten tomt, men er ikke i tvivl om at det 
hurtigt bliver fyldt på ny.   

Tak til alle underviserne på Bifrost. I været en uvurderlig hjælp både 
i planlægningen og realiseringen af udstillingen. En stor mængde 
grafiske tryk er blevet genoptrykt ved jeres hjælp. Det har været en 
fantastisk indsats. Tak til Bjørn Nørgaard og Jonna Thygesen for 
generøs støtte og assistance. Tak til Hviid Grafisk/BUCHS for tryk af 
den publikation om udstillingen der udkommer til Randers Festuge. 

Tak til

Kenneth Rasmussen: Kenneth Rasmussen mangler et værksted fuck 
alkohol og ferie, u.å. Linoleumssnit, 170 x 90 cm.  
 
Kenneth Rasmussen fotograferet i sit værksted i Underværket.  
Foto: Bjarne Riis Nygaard
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ARRANGEMENTER I UDSTILLINGEN
KENNETH RASMUSSEN

Randers Festuge
MØD KENNETH RASMUSSEN

 
— 13., 18., og 20., august

I Randers Festuge kan man træffe Kenneth Rasmussen i 
udstillingen. Her vil han arbejde med nye værker i strik og 
gå i dialog med gæsterne. Mød ham i følgende tidsrum:    

Lørdag den 13. august kl. 1315. 
Torsdag den 18. august kl. 1315. 
Lørdag den 20. august kl. 1113.

Øvrige arrangementer

— 3. juli kl. 14. 
Offentlig omvisning i Kenneth Rasmussen
Fri entré efter indløst billet til særudstillingen. 

— 14. august kl. 11.
Offentlig omvisning i Kenneth Rasmussen
Fri entré efter indløst billet til særudstillingen.
 

— 4. september kl. 14 
Offentlig omvisning i Kenneth Rasmussen
Fri entré efter indløst billet til særudstillingen. 

Randers Festuge
KUNSTNERDIALOG MED KENNETH RASMUSSEN

— Lørdag 13. august / kl. 11

Kenneth Rasmussen, Per Kjærsgaard Jensen, billed
kunstner og underviser på Bifrost og Lise Jeppesen går i 
dialog om Kenneth Rasmussens værker og om ’outsider’ 
og ’insider’ kunst. 

Fernisering

PÅ UDSTILLINGEN KENNETH RASMUSSEN

— Fredag 24. juni / kl. 16

Udstillingen åbnes af professor og billedhugger  
Bjørn Nørgaard. 

Bjørn Nørgaard og Kenneth Rasmussen i 2015.  
Foto: Sarah Würtz/Det Nordjyske Mediehus 
 
Kenneth Rasmussen, 2022.  
Foto: Bjarne Riis Nygaard
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"Engang var 
det jo bare 
fantasi ..."
Interview med Kenneth Rasmussen
af Lise Jeppesen , museumsdirektør

Den 30. maj mødtes undertegnede  
med Kenneth Rasmussen i hans 
værksted i Underværket til en snak om 
kunst og inspirationskilder. 

Hvornår begyndte du at strikke? 
Jeg var 8 år eller deromkring. I starten var 
det fingerstrik, men nu er det så vokset. 
De ville ikke lære mig at strikke i skolen. 
Det var for piger. Til sidst lærte min mor 
mig det. 

Du har altså arbejdet med strik i over 
40 år. Er nogen af de helt gamle ting 
bevaret?
Nej, dem sørgede mine forældre for blev 
smidt væk. 

De var ikke helt begejstrede? 
Nej. 

Hvad var det det kunne, det med strik?
Det ved jeg ikke dengang var det jo  
bare fantasi. Jeg havde ikke drømt om  
at det skulle nå hertil. Jeg havde håbet  
på det, men fra at håbe, er der jo ofte 
langt til fakta. 

Hvornår begyndte du at arbejde med 
plastic? 
Det var efter jeg kom på Bifrost, det var 
Mai (Mai Kjer, Billedkunstner), der gav 
mig idéen. 

Hvor lang tid bruger du på en stor 
striksskulptur?
Så lang tid som muligt, og så bliver de 
store. For et par år siden skulle jeg have 
en vandreudstilling i Norge, Sverige, 
Finland og Island og der lavede jeg en 
kæmpedynge. Dem skulle jeg have hen 
på Bifrost. De kunne være i bilen, men 
ikke i elevatoren på Bifrost. Den lille 
piselevator

Når du begynder på et stykke strik har 
du så planlagt, hvordan det færdige 
værk skal se ud? 
Nej, det er lidt ligesom den sang af 
Sort Sol, jeg lader fingrene vandre og 
gøre arbejdet. Jeg tænker ikke på, 
hvad der skal komme ud af det. Jeg kan 
forsvinde helt ned i det, og hvis nogen 
kommer og siger noget, får jeg et helt 
chok. 

Hvad med valget af farver, nogle er 
holdt i helt enkle farver, for eksempel de 
mange helt gule og sorte værker produ-
ceret af Nettoposer, mens andre har en 
bred palet af farver. Har du besluttet dig 
for bestemt kombination, før du går i 
gang? 
Jeg vil helst anvende Nettoposer. 
I starten var det kun fordi Netto lå 
nærmest. Men det må jo ikke være 
nemt, der må ikke være noget, der er 
nemt her i samfundet. Jeg fandt dem 
i flaskeautomaterne ved Netto eller 
købte dem. De spørger tit, om det er 
meningen, jeg skal have så mange 
poser. 

Mange er dem er brugte. Har du nogen 
overvejelser omkring bæredygtighed?
Nej ikke helt, jeg tænker bare på, at det 
er materialer. Når jeg nu om lidt ikke kan 
få mere plastic kan det være jeg skal 
til at bruge stof, købe sengebetræk, 
dynebetræk eller pudebetræk. Det skal 
være noget, der ikke trævler.  

Det at strikke er for Rasmussen forbundet med en form for meditativ ro og der springes ikke over, hvor gærdet er lavest. 
Alle uregelmæssigheder i poserne klippes væk før de forvandles til ensartede strimler der rulles op til nøgler. Så vidt muligt 
i en og samme strimmel. Kenneth Rasmussen beskriver selv, hvordan han kan blive overrumplet, hvis der pludselig står 
nogen i hans værksted. Han har været så optaget af processen, at han ikke har registreret det. Foto: Bjarne Riis Nygaard
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Drømte du om at blive kunstner og var 
der nogen, der inspirerede dig?
Jeg håbede på at blive kunstner, der var 
ikke nogen der inspirerede mig på den 
måde. Jeg tror bare, det var et frø, der 
spirede og så greb det om sig.  

Du boede i Højbjerg i mange år, hvorfor 
kom du til Randers? 
Det var, fordi min far, mor og storesøster 
ikke var der mere, og så fordi Aarhus ikke 
havde Bifrost. De ville hellere lave ARoS 
til dem de kalder de professionelle og 
anerkendte kunstnere. 

Du har jo haft udstillinger over hele 
verden efterhånden, har du selv været 
ude at se dem?
Ja, nogen af dem, jeg var i Irland og 
Skotland og også i Finland 

Du arbejder jo med mange forskellige 
medier og materialer, men startede med 
strikket. Hvad kom bagefter? 
Ja, det gjorde maleriet og så var det lino-
leumssnittene. Men jeg har altid tegnet, 
både med farvekridt og blyant. 

Når du skal lave et linoleumstryk, starter 
du så med at tegne noget op? 
Ja, noget af det, og det jeg skriver, er 
jeg nødt til at skrive på papir først ellers 
bliver det spejlvendt. Så holder jeg det 
op mod vinduet, så jeg kan trække det op 
på bagsiden af papiret og skrive det af på 
pladen. 

Hvor får du inspiration til tekster og 
billederne fra?
Alle steder, det er noget af mit tankemyl-
der, jeg bruger. Tit og ofte er der et politisk 
indhold. Jeg bruger de idéer jeg får, det er 
de eneste, jeg har.  

Hvornår begyndte du at arbejde med 
keramikken? 
Det var efter at jeg kom på Bifrost og lærte 
Merete (Merete Strøm, keramiker) at 
kende. 

Hvad er det keramikken og leret kan? 
Det kan jeg ikke beskrive, men det er godt 
at lave figurer med. Og havde jeg nu haft 
pladsen, så ville jeg gerne have lavet et 
stort værk ligesom det Asger Jorn-relief 
I har nede hos Jer. Asger Jorn - det store 
tågehorn som Jacob Haugaard har lavet 
en sang der hedder. 

Jeg får indtryk af, at du dekorerer alt, du 
kan komme i nærheden af eller transfor-
merer det til kunst?  Har du en ambition 
om at forvandle dine omgivelser til 
kunstværker?
Ja og det havde Ovartaci (1894-1985) 
også lidt af. I 1990 var jeg på en hushold-
ningsskole i Risskov og der skulle vi 
selvfølgelig ned og se hans museum. Jeg 
glemmer det aldrig. Jeg så en mundharpe 
med tilhørende skede, der lå der og var 
blevet dekoreret, men også hans sardin-
dåser der var lavet om til kunst. 

Hvad betyder det for dig at kunne 
udtrykke dig gennem kunsten? 
Det kan jeg ikke forklare. Det har bare god 
betydning. Det er en god udtryksform. 

Kenneth Rasmussen: Tohovedet hippie, 2021-22. 
Keramisk skulptur, h. 52 cm.  
Foto: Lars Bay/Randers Kunstmuseum  

OM KENNETH RASMUSSEN
Kenneth Rasmussen er født i Århus i 1971. Allerede som barn begyndte han at 
tegne og strikke. I 1998 blev han tilknyttet Bifrost, en Kunstskole for personer 
med specielle evner. I 2008 flyttede han til Randers, hvor han i dag er bosat. 
Kenneth Rasmussen har udstillet verden over med sine værker; i Ungarn (2001), 
Irland (2003), Tyskland (2003, 2011, 2019, 2020), Skotland (2005), Finland 
(2006, 2008, 2016, 2017, 2020), Japan (2007, 2013, 2014, 2015), New York 
(2009, 2010, 2011) Australien (2009), Rusland (2011), Sverige (2012), Frankrig 
(2018), Norge (2017), Sverige (2019). Han har dog aldrig haft en udstilling på et 
dansk kunstmuseum, heller ikke i hjembyen Randers. Sidste år fyldte Kenneth 
Rasmussen 50 år og gaven fra museet var en indbydelse til at udstille.  
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Kenneth Rasmussen: Kyrkebønke, 2009.  
Linoleumssnit , 30 x 30 cm.  
 
Kyrkebønken er en nøglefigur i Kenneth 
Rasmussens tegninger og grafiske værker. Den 
kom til Kenneth Rasmussen da han var barn og 
han navngav den efter den norske sangerinde 
Sissel Kyrkebjø (f. 1969).   Rasmussen fortæller 
at hans far til sidst fik et ”flip” og spurgte om 
han ”for fanden ikke kunne tegne noget andet”, 
men Kyrkebønken var kommet for at blive. 
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Nyt udstillings- og forskningsprojekt 

Randers Dada
 1959-1978
Randers Kunstmuseum er lige nu i gang med at tilrettelægge en udstilling 
med afsæt i det særlige kunstnermiljø, der opstod i Randers i perioden 
1959-1978, en brydningstid ikke blot kunstnerisk, men også for Randers 
By. De centrale hovedpersoner er kunstnerne Per Neble (1937-2004), 
J.V. Martin (1930-1993) og Sven Dalsgaard (1914-1999), der på hver 
deres måde tog livtag med den danske og internationale avantgarde og 
med arven efter den historiske Dadaisme-bevægelse. Det er planen at 
udstillingen skal åbne i august 2023 og Randers Kunstmuseum vil meget 
gerne i kontakt med alle, der har relevante kunstværker, der kan indgå i 
udstillingen og med alle, der kan bidrage til kortlægningen af kunstsce-
nen i perioden. 

En af de centrale grupperinger i de tidlige år var kunstnergruppen Celle 
61, og vi varmer op til udstillingen med beretningen om en særlig kunst-
happening, der bragte sindene i kog i 1961.  

Sven Dalgaards Randerskort. Gengivet fra  
Sven Dalsgaard: Selvbiografi, 1966.
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Var det spøg eller alvor! Det var det 
spørgsmål som pressen i Randers og 
resten af landet stillede sig selv, da en 
gruppe unge avantgardekunstnere gav 
deres bud på den offentlige udsmykning 
af Randers. Det hele fandt sted ved 
22-tiden et par dage før nytårsaften 
1961. Midt på det nye Østervold, lige 
dér hvor statuen af den jyske hingst, 
en gave til Randers by fra Foreningen 
af Jyske Hesteavlere, skulle stå, rejste 
gruppen deres egen statue: en stej-
lende cykel på en sokkel lavet af gamle 
trækasser. 

Gruppen bag aktionen kaldte sig Celle 
61 og bestod den aften af kunstnerne 
Per Neble, J. V. Martin, Kai Flummer 
(1924-2018) og Knud Weinert (f. 1936). 

Med sig havde de Allan Carlsen, hvis 
opgave det var at dokumentere aktionen 
med sit kamera. Det hele skulle foregå i 
hemmelighed.

Weinert var mødt op først. Han havde 
tidligere på aftenen kørt sin scooter fra 
Todbjerg til det sted i Randers, hvor 
en lastbil ventede. Den var hyret til at 
fragte statuen ind til Østervold. Da de 
andre dukkede op, var Weinert allerede 
godt i gang med at montere soklen. Et 
par nysgerrige folk havde gjort ophold 
for at se, hvad der foregik. Flere og flere 
strimlede til. Martin medbragte titelskil-
tet: ”Den jyske hingst anno 1962. Gave til 
Randers kommune fra kunstner-gruppen 
Celle 61”. Martin tog gerne initiativ, når 
gruppen skulle meddele sig.

Da dagens sidste bybus var kørt fra de 
nye busholdepladser på Østervold og 
statuen rejst, tog kunstnerne hjem hver 
for sig. Men en eller anden i mængden må 
have ringet efter politiet, for umiddelbart 
derefter dukkede de op og sørgede for, 
at opløbet blev spredt. Det var en kold 
december-aften med temperaturer ned til 
5 graders frost, og den kommunale grus-
nings-lastbil var på arbejde lige i nærhe-
den. Lastbilen blev standset, statuen pillet 
ned, smidt op på ladet og kørt væk.

I det daglige beskæftigede kunstnerne 
i Celle 61 sig alle med det konkrete, 
surrealistiske maleri som mange andre i 
tiden. Arbejdet med objektkunst kom først 
senere og opstillingen af et helt almindeligt 
fundet objekt som kunstværk i det offent-
lige rum, var usædvanligt. Bag opstillingen 
lå naturligvis en hentydning. Celle 61 havde 
ophøjet en hverdagsgenstand til kunst. 
Neble udtalte sig til pressen dagen efter: 
”Cyklen blev opstillet i opposition til Helen 
Schous jyske hingst. Disse heste er snart 
saa fortærsket et emne […] og tiden kræver 
trods alt andet end det at vise heste”.

Aktionen vidner om en begyndende 
dadaistisk tilgang til kunsten; brugen af 
en ’readymade’, latterliggørelsen af tradi-
tionen og dens institutioner, nedgørelsen 
af etablerede magtsymboler. En hest 
med eller uden rytter blev af gruppen 
kort sagt betragtet som borgerligt kitsch. 
Cyklen var derimod hvermandseje. Den 
var tidens transportmiddel, så hvorfor 
ikke ophøje den til kunst!

Selvom aktionen blev udført med dada-
ismens let genkendelige ironi, kunne 
kommunen ikke se det sjove. Dertil var 
handlingen for radikal. Politiet kunne til 
gengæld godt, som de forklarede Neble, 
da han dagen efter ringede og spurgte, 
hvor statuen var blevet af. Folkebladet i 

Gerningssted Østervold, ca. 1962

af Henrik Zacho, kunstfaglig medarbejder

Celle 61 – ”Tiden  kræver 
andet end heste”
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Randers skrev lakonisk dagen før nytårs-
aften: ” Hvem var det, der ikke kunne 
tage en tidlig nytårsspøg”. Nytårsspøg 
eller protestaktion! Begivenheden satte 
yderligere gang i den offentlige debat om 
udsmykningen af ”Det Nye Randers”. 
Cykelhingsten er aldrig siden blevet 
fundet.

Neble, Martin, Flummer og Weinert havde 
allerede i januar 1961 dannet Celle 61 og 
i den forbindelse offentliggjort deres 
hensigter i et manifest: ”Vi er imod de 
barske! Vi vil forkaste det slikkede og 
æstetiske! Vi vil sandhed!” Det var sket 
i forbindelse med en fælles udstilling i 
Galleri 13 i Storegade 13, Niels Ebbesens 
hus. Galleriet blev etableret i oktober 1960 
af Neble og Martin. Det lå i et større lokale 
omme i baghuset og i forbindelse med 
Nebles eget hjem. Lokalet havde tidligere 
tilhørt Aase Thostrups Balletskole.

Per Neble var fra Nykøbing Falster og 
kom til Randers i 1959. Han havde fået 
job som dekoratør hos Kjær Knudsen i 
Rådhusstræde, en stilling han varetog 
indtil 1963, hvor han en overgang flyttede 
til Paris.

Kai Flummer var fra Sæby. Han udstillede 
i årene efter Celle 61 sammen med Neble 
og Weinert i udstillingssammenslutningen 
Sonde i Århus. Fra 1963 til 1993 var han 
ansat som grafisk tegner ved DR TV i Århus.

Knud Weinert var fra Silkeborg. Fra 1972 til 
2003 fungerede han som billedkunstlærer 
på Statsskolen på Rådmandsboulevarden. 
Han har blandt andet undervist kunstne-
ren Erik A. Frandsen.

J.V. Martin var fra Randers og boede i 1960 
i stueetagen i en villa på Gl. Stationsvej 
i Strømmen. I 1964 lejede han sig ind i 
Margrethe Brandis gamle fotografiske 
atelier i Slotsgade 16. Det var her, at Martin 
for alvor kom på Randers-kortet. Den 18. 
marts 1965 ved 19.30-tiden sprang en 
eller flere benzinbomber på anden salen. 
Martin var medstifter af Niels Ebbesen 
Komitéen, der var med til at arrangere 
demonstrationerne imod den første Nato-
øvelse med tyske soldater på dansk grund 
siden krigen. Ingen kom noget til under 
eksplosionen og den efterfølgende brand.

Allerede i 1959 havde Martin tilbragt den 
varme sommer i et lånt kolonihavehus 

sammen med Sven Dalsgaard, der var 
gudfar til Martins søn Morten. Huset 
lå muligvis i Vester Enghave. I 1961 fik 
Dalsgaard nyt værksted i baggården 
bag Staldgårdsgade 7, hvor der tidligere 
havde været erhverv. Det nye værksted 
var med fjernvarme og en klar forbedring 
fra det forrige i det sanerede Østergrave. 
Dalsgaard var fra Randers og født på Gl. 
Stationsvej i Strømmen.

Samme dag som Folkebladet bragte 
nyheden om Celle 61’s aktion på Østervold, 
kunne man længere inde i avisen finde 
overskriften: ”Det gamle i det nye 
Randers”. Efter at have arrangeret en 
tur rundt i Hans Bay-kvarteret omkring 
Nygade, hvor borgmesteren og et par 
repræsentanter for Bevarings-selskabet 
under Randers Museum havde deltaget, 
noterede man, at tiden af kommende gene-
rationer ville blive husket for sin radikale og 
konsekvente aflivning ”af byområder, der 
ikke kunne stå mål med nutids-krav”.

Hvis nogen kender noget til beretningen 
ovenfor, er de velkomne til at kontakte 
Randers Kunstmuseum, så vi kan få alle 
kendsgerninger helt på plads.

Den jyske hingst anno 1961, bragt i SE&HØR 1961,  
ukendt fotograf  
 
Celle 61: Manifest, 1961. Manifestet bærer spor efter 
branden i Slotsgade 16. Foto: Randers Stadsarkiv.
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Nyt om 
samlingen
Museets samling er altid i proces, nye 
værker kommer til og andre bliver udlånt, 
udstillet i nye sammenhænge og genset. 



OM JULIE STAVAD 
Julie Stavad (f. 1987) er uddannet fra Det Jyske 
Kunstakademi i 2015 og har udover Overgaden 
haft udstillinger på bl.a. Holstebro Kunstmuseum, 
Kunsthal NORD og Kunsthal Aarhus. Skulptur er 
omdrejningspunktet for Julie Stavad, der arbejder 
i et bredt spektrum af materialer som voks, stål, 
beton, ler, papir, men også det skrevne ord. 
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Julie Stavad:  Uden titel, 2022. Voks, pigment, polystyren,  
gips og metal, 276 x 350 x 450 cm. Foto: Anders Sune Berg 
 
Claes Oldenburg: Lipstick (Ascending) on Caterpillar Tracks, 
1969–74, stål, aluminum, resin og emalje, 740 × 760 × 330 cm,  
Yale University. Foto: vige, CC: BY 2.0

Nyt værk i samlingen

Læbestift i oversize
af Lise Jeppesen, museumsdirektør

Med generøs støtte fra 15. Juni Fonden og Ny 
Carlsbergfondet har Randers Kunstmuseum 
netop erhvervet en særdeles markant installa-
tion af den unge kunstner Julie Stavad (f. 1987). 

Fra 21. januar til 13. marts 2022 havde Julie 
Stavad en stor soloudstilling på udstillingsstedet 
Overgaden i København. Udstillingen I am here 
for pleasure but it is no fun blev præmieret af 
Statens Kunstfond, som en udstilling af særlig 
høj kunstnerisk kvalitet. Udstillingens største og 
mest iøjnefaldende værk var installationen Uden 
titel (2022), et næsten tre meter højt læbestifts-
objekt i flere dele. Det er dette markante værk 
Randers Kunstmuseum nu med stor fornøjelse, 
kan indlemme i samlingen. 

Installationen består af to meget store læbestifts-
lignende voksskulpturer samt en række fragmenter 
af det samme røde voks, der ligger spredt ud på 
gulvet. Læbestiften er dyb rød og værket sender 
referencer til en kvindelig intimsfære, og begreber 
som krop, magt og køn. En ukendt hændelse af 
voldsom kraft har ført til, at læbestiften er ødelagt. 

Stavads værker tilnærmer sig ofte velkendte 
genstande – her en læbestift – men de er gengi-
vet i forstørret udgave og får dermed en kryptisk 
dobbeltnatur. De skaber med andre ord forskyd-
ninger i vores fortrolige dagligdagsunivers. Stavad 
er optaget af fænomenologien, og af hvorledes 
verden fremtræder for os som oplevelser i vores 
bevidsthed. Hun forklarer: “Jeg arbejder med en 
form for genkendelighed. Mine værker mimer at 
være noget, men så er de det alligevel ikke. Det er 
en slags overlagt forkerthed eller forskudthed.” 
Ved at gengive et hverdagsobjekt i forstørret 
udgave leger Stavad med forholdet mellem værk 
og beskuer og med de betydninger der normalt 
er forbundet med objektet. Da udstillingen blev 
præmieret skrev Statens Kunstfond: ”Stavads 
skulpturer er først og fremmest kropslige – og så er 
de heller ikke uden humor.” 

Kunsthistoriske referencer anvendes frit hos 
Stavad, der blandt andet er optaget af popkunst, 

minimalisme, objektkunst, men også af surrealis-
mens drømmesyner og tvetydige betydningsind-
hold. Hun blander genrerne, og hvor minimalismen 
for eksempel bevidst søger at reducere værkets 
indhold til fordel for ren minimal og sanselig form, 
insisterer hun på det teatralske og på fortællingen. 

En anden kunsthistorisk reference er popkunst-
neren Claes Oldenburgs eksperimenter med 
læbestifter i stor skala, herunder Lipstick 
(Ascending) on Caterpillar Tracks (1969-74), hvor 
læbestiften var monteret på en kampvogn som 
en kritisk kommentar på Vietnam-krigen, men 
også hans modificerede postkort med læbestifter, 
f.eks. Lipsticks in Piccadilly Square, hvor der både 
spilles på læbestiftens symbolske konnotationer, 
men også dens skulpturelle kvaliteter. 

I relation til Randers Kunstmuseums samling og 
dansk kunsthistorie kan man særligt fremdrage 
Sven Dalsgaards mange modificerede hver-
dagsobjekter, herunder hans eksperimenter med 
blå nøgler. Randers Kunstmuseum har en lang 
række af disse eksperimenter, herunder objektet 
Monument, Blå Nøgle (1962), der i 1992 dannede 
afsæt for Dalsgaards 9 meter høje skulptur Blå 
Nøgle, der er opstillet i det offentlige rum i Randers. 
Som Dalsgaard lokker Stavad os til at lege med 
kroppens relation til sine omgivelser og til at se 
på materialerne og objekterne omkring os med 
undren, fantasi og fascination. 
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Donation til Randers Kunstmuseum

Fem værker af 
bogstavmaleren Poul P
af Lise Jeppesen, museumsdirektør

Det er med stor glæde Randers Kunstmuseum har 
modtaget en flot donation på fire malerier og et grafisk 
værk af kunstneren Poul Pedersen (1933-) fra kunstne-
rens gode ven Århus-fotografen Karin Munk. 

Pedersen bliver kaldt bogstavmaleren, fordi han i stør-
stedelen af sin kunstneriske produktion har arbejdet med 
bogstaver, ord og tegn. Hans værker er kendetegnet ved at 
være undersøgende, legende, humoristiske og poetiske. 

De fem værker er en væsentlig udbygning af museets 
samling af Pedersen som nu tæller over 100 værker og 
udgør et væsentligt tyngdepunkt i museets præsentation 
af dansk kunst fra 1960 og frem. De mange øvrige værker 
stammer fra Birthe & Walther Ibsen der foranlediget af 
Sven Dalsgaard viste en stor udstilling af Poul Pedersen på 
’Det Sorte Museum’ i Hobro i 1993. Da udstillingen skulle 
lukke købte Ibsens samtlige udstillede værker for 100.000 
kr. De blev siden videresolgt til Randers Kunstmuseum 
sammen med resten af Ibsens samling i 2000.  

Selvom Pedersen samlingen på Randers Kunstmuseum 
i forvejen er landets rigeste er museet dybt taknemmelig 
for de nye værker der daterer sig til 1970’erne, en periode 
der kun sporadisk er repræsenteret i Ibsensamlingen.  

Pedersen blev i 1960’erne en del af den legendariske 
Århus-avantgarde omkring blandt andet grupperingen 
Ung Kunst, en underafdeling af Århus Kunstforening af 
1847. Kunsten var i opbrud og Poul P eksperimenterede 
med konceptkunst og konkret poesi, med et islæt af 
dadaisme. I efteråret 1970 blev han inviteret til at udstille 
i Århus Kunstbygning og fik stillet to rum til rådighed. 
Resultatet var udstillingen Forureningen og den efterføl-
gende publikation Stedets forurening har fundet sted med 
tekst af litteraturforskeren Niels Egebak og fotografier af 
udstillingen af Karin Munk. 

Med på udstillingen var en serie på billeder der var bygget 
op på variationer af fem elementer: 

Fem farver: blå – rød – hvid - gul – sort
Fem elementer: monokrome – søjle – orm – krop 
– markise
(Fra Stedets forurening har fundet sted)

Gradvist blev de forskellige farver og elementer skrællet 
væk til der kun var et enkelt tegn tilbage. En række af 
billederne blev destrueret efterfølgende og Randers 
Kunstmuseum er glad for at ét af de tilbageværende nu 
indgår i samlingen. Et andet fint og humoristisk værk fra 
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Poul Pedersen: Fra forureningen, 1970. 
Olie på lærred, 75 x 101 cm.  
Foto: Lars Bay/Randers Kunstmuseum
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Poul Pedersen: Kontakt, 1970. Olie på lærred, 70 x 70 cm. 
Foto: Lars Bay/Randers Kunstmuseum 
 
Poul Pedersen: Tegn, 1968. Olie på lærred, 60 x 60 cm.  
Foto: Lars Bay/Randers Kunstmuseum

donationen er en gul Kontakt fra 1972, en malet gengivelse af en 
lyskontakt i overstørrelse. Det blev skabt til udstillingen Kontakt i 
grafikrummet på det daværende Aarhus Kunstmuseum som del 
af en hel serie kontakter i alle spektrets farver. 

I slutningen af 1970’erne forlader Poul Pedersen Danmark. Han 
skal rekonstruere den russiske billedkunstner Malevich’s arkitek-
toner for Centre Pompidou. Siden da, har han været bosat i Paris. 

Poul Pedersen er medlem af Den Frie, han modtog Eckersberg 
Medaillen i 2007 og modtager Statens Kunstfonds hæder-
sydelse. Næste år fylder Poul Pedersen 90 år og Randers 
Kunstmuseum glæder sig til at markere året med en præsenta-
tion af hele den markante samling. 
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Den væltede statue
Et nyt skulpturprojekt til Randers af Erik A. Frandsen

af Lise Jeppesen, museumsdirektør

Kunst i det offentlige rum har til alle tider været omdisku-
teret. Det er først og fremmest glædeligt, da god debat 
er en indikation på et stort engagement, og fordi engage-
ment i kunst efter min vurdering ubetinget er en god ting. 
Det handler i sidste ende om at sætte ord eller billeder på, 
hvem vi er som mennesker, og hvad der er værdifuldt i det 
samfund, vi er omgivet af.

Nu har Erik A. Frandsen (f. 1957) afleveret skitsen til en 
ny tids monument til Randers – en statue, der allerede 
er væltet. Skulpturen skal placeres på en landskab-
strappe, der opføres i forbindelse med byggerierne på 
Thors Bakke og forbinde den nye bydel med Østervold 
og centrum i Randers. Frandsens intention er, at det 
væltede monument skal understrege og tydeliggøre de 
forandringstider, vi lever i. Han skriver:  “den 8 meter 
høje og 1.5-2 tonstunge, sprøjtemalede aluminiums-
skulptur, som er væltet ned af sin alt for lille sokkel, 
ligger og udfordrer og understreger de bevægelser og 
strømninger, der sætter spørgsmålstegn ved hierarki-
erne i vores samfund. Tidernes foranderlighed og den 
folkelige forankring i vores magtsymboler.”

Der kan gå et år før den endelige skulptur står (eller 
ligger) færdig, og det bliver spændende at se reak-
tionerne. Jeg er ikke i tvivl om at skulpturen vil give 
genlyd. Allerede nu er projektet blevet omtalt nationalt i 
Berlingske, Politiken, Ekstrabladet, P1, Jyllands-Posten, 
Kulturmonitor, KUNSTEN.NU ligesom det lokalt er blevet 
grundigt debatteret på først Facebook Randers og efter-
følgende Randers Amtsavis.

Det er imidlertid ikke nyt at skulpturer i det offentlige rum 
vækker debat, heller ikke i Randers. Det mest berømte 
eksempel er selvfølgelig Sven Dalsgaards skulptur, Pigen 

i Gudenåen, der blev omtalt som ’en hån mod byens 
piger’ og ødelagt af hærværk kort tid indvielsen i 1952. I 
2014 blev skulpturen rekonstrueret og med stor folkelig 
opbakning opstillet på Paradisøen. Så lykkeligt endte det 
ikke med Svend Wiig Hansens udkast til en skulptur, der 
af folkeviddet blev klassificeret som ’hundelort’ og ’borg-
mesterstang’. Den blev i 1983 afvist af Randers Kommune 
og aldrig opstillet. Sagen er, at skulpturen både formelt 
og konceptuelt er både gennemtænkt og aktuel og så er 
den ovenikøbet humoristisk. Med sin placering vil den 
skulpturen blive et visuelt fokuspunkt for enden af ’skulp-
turaksen’, Ingvar Cronhammars to skulpturer Red Fall 
(2002) og Fontæne (2009) og Helen Schous markante 
skulptur Den Jyske Hingst (1969), men også et samlings-
sted, et rum for demokrati, dialog og refleksion. 

Frandsens forslag er kontroversielt og jeg var ærligt talt 
lettere forfærdet, da jeg første gang så skitsen. Ikke desto 
mindre giver jeg på museets vegne min uforbeholdne 
opbakning til projektet. 

Skulpturen afspejler den statuedebat, der lige nu opleves 
verden over i Europa, USA og Mellemamerika, hvor 
demonstranter vælter eller ‘modificerer’ fortidens statuer 
over magtfulde personer. I dansk sammenhæng blev en 
skulptur af Hans Egede i Nuuk sidste sommer oversprøj-
tet med rød maling, mens debatten om dels et monument 
foran det Vestindiske Pakhus i København, dels repræ-
sentationen af kvinder som monumenter i det offentlige 
rum har været intens indenfor det kulturpolitiske felt. 
Frandsens forslag har således i høj grad en aktualitet. 

Samtidig indskriver skulpturen sig i et langt histo-
risk perspektiv fra antikken og frem, hvor turbu-
lente samfundsmæssige omvæltninger ledsages af 
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Skitse til skulptur på Landskabstrappen 6

Snit gennem 
trappen zoom

Skulptur
Snit

destruktioner af de statuer og billeder, der var forbundet 
med et gammelt politisk eller religiøst styre. Man kan her 
fremdrage den Franske Revolution, hvor det forrige regi-
mes kunstgenstande, kongens og adelens kunst, blev set 
som symboler på et nedarvet system, der skulle ødelæg-
ges for at give plads til nye ’levende’ repræsentationer. 
Kunst der bedre kunne give udtryk for tiden og den nye 
politiske virkelighed. Et nyere eksempel er murens fald og 
de efterfølgende væltede skulpturer af Stalin og Lenin. 

Samtidig har kunstbegrebet ændret karakter. Allerede 
i tiden efter forrige århundredeskifte blev der gjort op 
med et klassisk kunstbegreb og med det nationale og 
monumentale formsprog. I dag er monumentale bron-
zestatuer af store mænd og store gerninger på centrale 
pladser som kunstnerisk genre, en form der hører fortiden 
eller totalitære regimer til. En omstændighed, som også 
billedhuggeren Helen Schou (1905-2006) var sig bevidst, 
da hun i 1969 kunne indvie verdens første ’rytterløse’ 
rytterstatue, Den Jyske Hingst i Randers, der alene skulle 
virke ved sin ’egen’ kraft.  

Den Væltede Statue forestiller ikke en bestemt person. 
Statuen er anonym, og opgøret med magten er således 
’ansigtsløst’. Skulpturen skal efter museets vurdering 
på ingen måde ses som kritik af en bestemt person eller 
politisk retning, men snarere som aktuel kommentar 
på de samfundsmæssige og kulturelle omvæltninger vi 
oplever lige nu. Og i videre perspektiv en skulptur der i 
mere alment perspektiv italesætter, at enhver form for 
monument i det offentlige rum er en forhandling mellem 
vidt forskellige standpunkter og holdninger. 

Skulpturen symboliserer, at vi lever i en tid med et demo-
kratisk sindelag, hvor den fortælling der efterspørges, 
skal kunne rumme flere forskellige stemmer. 

Nu venter jeg spændt på hvilket navn skulpturen vil få i 
folkeviddet. Jeg er ikke i tvivl om at det nok skal komme, 
og jeg glæder mig til dialogen. 

OM ERIK A. FRANDSEN
Erik A. Frandsen er en af Danmarks mest anerkendte 
og fremtrædende kunstnere. I dag befinder han sig på 
et højdepunkt i sin karriere og har med sine udstillin-
ger og udsmykninger en fornem plads som en af de 
absolut mest internationalt anerkendte danske kunst-
nere. Selvom han er født og opvokset i Randers, er der 
dog ikke aktuelt skulpturer af ham i det offentlige rum, 
hvor man ellers finder talrige værker af andre bysbørn 
som Per Neble og Sven Dalsgaard. 

Frandsen er kendt som kunstner, der arbejder inden-
for mange medier og materialer, fra grafik, tegning 

og maleri til mosaikker, installationer i neonrør og 
blomster i stål.  

Mens Frandsen i de senere år er kendt for sine 
mere traditionelle og æstetiske udsmykninger af 
Landstingssalen på Christiansborg og Frederik den 
VIII's palæ på Amalienborg, er han som kunstner 
udsprunget af 1980’ernes unge vilde og eksperi-
menterende kunstscene. Han er således påvirket af 
avantgardens kunstbegreb, hvor kunstneriske nybrud 
og respektløs leg med autoriteter og kunsthistorien er 
centrale værdier. Det er indenfor denne del af kunstne-
rens virke, statuen til Randers bør betragtes. 



Renovering af 
Kulturhuset
Kulturhusets indgangsparti, trappeopgang, toiletter og grågård 
skal renoveres og ombygges. Randers Byråd har i budgetforliget 
2019 afsat 10 millioner kroner til formålet og Ejendomsservice har 
afsat et lignende beløb til nyt tag på bygningen. Vi glæder os til at 
invitere ind i et hus der er lysere, mere indbydende og som tilbyder 
husets mange gæster nye rekreative områder. 

Kulturhuset i Randers blev indviet 28. august 1969 skortede det 
ikke på lovprisninger af det nye, brutalistiske bygningsværk. 
Kulturhuset blev omtalt som Nordeuropas største kulturelle super-
marked, og Randers blev fremhævet som national foregangsby på 
det kulturelle område.

Det var dengang. I dag står Randers Kommune med en bygning, 
der har gjort det godt, men som trænger til en alvorlig makeover 
og hvor alle institutioner er udfordrede på plads. Nu bliver der dog 
taget et første nødvendigt skridt frem.

Mulig nedlukning
Det kan undervejs i processen der er programsat til 
at starte den 5. september 2022 være nødvendigt at 
lukke museet i en kortere periode mens der lægges 
nyt tag på direkte over museets udstillingssale. 
Ligeledes vil adgangen til kunstmuseet til efteråret 
kommer til at ske gennem den store trappe i atri-
umgården på Randers Bibliotek. Vi er meget kede 
af de besværligheder det kommer til at betyde for 
museets gæster og håber I vil have forståelse for 
nødvendigheden.  

Medlemmer af Klub Randers Kunstmuseums 
Venner vil naturligvis få forlænget deres medlem-
skab med den periode en eventuel nedlukning 
dækker. Undervisningen på Randers Kunstmuseum 
Billedskole kan heldigvis fortsætte som planlagt.    
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Renoveringen vil dog påvirke Randers Kunstmuseums muligheder 
for at invitere indenfor til store særudstillinger og arrangementer, 
ligesom en del af samlingen af sikkerhedsmæssige årsager skal 
genhuses. En perlerække af museets værker af kunstnere som 
Vilhelm Hammershøi, L. A. Ring, Anna Ancher, Theodor Philipsen, 
J.F. Willumsen, Ejnar Nielsen, Vilhelm Lundstrøm og Asger Jorn 
m.fl. tager på turné til udstillinger i ind og udland, hvor de vil 
bidrage til markedsføringen af museet og dansk kunst.

Oplev sjældent viste værker fra samlingen   
 og samtidskunst på gadeplan
Randers Kunstmuseum har dog heldigvis en stor samling og vi ser 
frem til at vise en flot præsentation af en række værker fra samlin-
gen der ikke normalt er fremme i salene. Normalt vises godt 300 
værker, men museet har en samling på omkring 4.300 værker der 
normalt befinder sig i magasinerne. Ligeledes planlægger museet 
i samarbejde med Randers Kunstforening en række pop-up udstil-
linger i det offentlige rum. Allerede til august rykker museet ud på 
gaden når streetkunstneren Mormor og museet indtager Randers 
Streetfood. Følg med på museets digitale platforme, www.rander-
skunstmuseum.dk, facebook og instagram!

Værker på tur

Arkitektfirmaet PLUS Kontoret har lavet et idéfor slag til Kulturhusets ombygning.  
Her ses. 1. Kulturhusets indgangsparti, 2. Trappen og Grønnegården.   
 
L.A. Ring: Sommerdag ved Roskilde Fjord, 1900. Olie på lærred, 95,5 x 145,5 cm.  
Randers Kunstmuseum. 
 
Asger Jorn: Regardez tout avec yeux fermes, 1964. Dékollage, 112 x 88,5 cm.  
Randers Kunstmuseum. To værker af Asger Jorn rejser til Valencia og udstillingen 
Open Creation and its Enemies: Asger Jorn in Situation
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Det sker
Den kommende sæson byder på et  
bredt udvalg af arrangementer på  
Randers Kunstmuseum som artist talks, 
børneworkshops og meget mere.



En sanselig 
museumsoplevelse 
i børnehøjde 
af Simone Krogh Lasborg

Hvilket maleri føles blødt og uldent? Hvor på museet findes noget 
takket og hårdt? Gå på opdagelse i museets faste samling med 
fingrene i det nye børnemodul. Her får I lov til at røre ved kunsten! 
Udvalgte værker fra samlingen er omsat til sanselige elementer, som 
gemmer sig bag de mange låger i modulet. Lågerne er placeret i 
børnehøjde, men er for alle museets gæster, som er nysgerrige efter 
at opleve værkernes sanselighed. 

Modulet er lavet med ønsket om at give især de mindste mulighed 
for at forholde sig til kunstværker igennem deres sanser. Et muse-
umsbesøg er typisk forbundet med nok at måtte se – men ikke røre. 
Men det får I altså lov til her! Der er zoomet ind på helt specifikke 
elementer i udvalgte værker, som er omsat fysisk til taktile elemen-
ter. På den måde kan kunsten mødes med fingrene og give en 
museumsoplevelse, hvor flere sanser får lov at komme i spil. Selvom 
kun et lille udsnit fra samlingen kan mødes og røres i sansemodulet, 
sætter det fantasien i gang og giver et nyt perspektiv på oplevelsen 
af et kunstværk. 

Der er også perspektiver og inspiration at finde i det nye oplevel-
seshæfte til børn. Det er skræddersyet til museet, og indeholder 
en kreativ opgave til hvert af de 10 faste udstillingsrum. Opgaverne 
giver konkrete bud på måder at opleve værkerne i rummene. Der er 
både tegne- og tænkeøvelser og opgaver, hvor man skal kigge rigtig 
godt efter. Kigge kan man vælge at gøre igennem Sven Dalsgaards 
ikoniske øjne, som findes til udklip bagerst i hæftet. 

Ved museets kreavæg er der plads til at fordybe sig i hæftet med 
farveblyanter, tusser og sakse. Her er også plads til at udstille sine 
egne værker fra hæftet – hvis man da ikke hellere vil have dem med 
sig hjem.

Fælles for det kreative børnemodul og oplevelseshæftet er, at det 
giver konkrete bud på en anderledes måde at forholde sig til kunst-
værkerne på. En måde som er mere fantasifuld og sanselig og møder 
børnene i øjenhøjde.

I sommeren indvies Randers Kunstmuseums nye børnemodul og oplevelses-

hæfte. Gå på opdagelse i den faste samling med sjove opgaver og kreative 

øvelser. Og få lov til at røre ved værkerne i sansemodulet!

SE DIG FOR

Oplevelseshæfte
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SE DIG FOR er titlen på det nye 
oplevelseshæfte udviklet af Simone 
Krogh Lasborg.  
 
De første tegninger til det nye 
børnemodul, der nu kan opleves på 
museet. 
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Mød en 
Kunstner
Det er en stor fornøjelse at melde ud, at der er lavet aftaler med 
en række kunstnere, så Randers Kunstmuseums Billedskole 
nu kan rykke ud på daginstitutioner og skoler. Målet er at alle 
børn i daginstitutioner og på 2. klassetrin i Randers Kommune 
får mulighed for at møde en professionel kunstner og arbejde 
med sanser, materialer og kunstneriske processer!

Forløbene kan bookes så man får besøg af en kunstner en 
dag om ugen i fire-fem uger eller samlet i forbindelse med 
en emneuge. I denne sæson arbejdes der med inspiration 
fra Sven Dalsgaard, CoBrA-kunstnerne eller med temaer om 
Natur og kunst. 

På museets hjemmeside kan man læse mere om hvilke forløb 
der kan bookes i 2022 og 2023. 

Ordningen, der er et samarbejde med Randers Kommune 
er gratis.  

Randers Festuge 

Streetart møder 
streetfood 
Kunstneren Mormor og Randers Kunstmuseum 
indtager Streetfood Randers i Randers Festuge. 
Deltag i et fællesværk og se Randers Kunstmuseum 
hovedværker i en ’streetudgave! Der er også mulig-
hed for at deltage i en workshop for børn. 

Fri entré, tilmelding er IKKE påkrævet  
og alle er velkomne.

Præcise tidspunkter i Randers Festuge kommer 
senere. Se på randerskunstmuseum.dk

Yderligere information 
Tilmelding og info på UD & LÆR-portalen, eller 
kontakt billedskolekoordinator Lis Wuismann 
Jørgensen på lwj@randerskunstmuseum.dk 
eller telefon 86 42 29 22
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Randers Kunstmuseums Billedskole 
introducerer børn og unge for en række 
kunstneriske udtryksformer og skaber 
gennem kunstfaglig undervisning 
rammerne for, at de kan eksperimentere 
med redskaber, materialer, medier, 
teknikker og udtryk. Målet er at skabe et 
kunstlaboratorium for børn og unge, hvor 
kreativ skabelse, kunstneriske teknikker, 
fordybelse, socialt samvær og innovative 
eksperimenter kan afprøves. Randers 
Kunstmuseums righoldige samling og 
løbende særudstillinger inddrages og 
bruges som væsentligt omdrejningspunkt 
for undervisningen. Mødet med den 
professionelle kunst er i centrum og på 
alle hold vil eleverne møde professionelle 
billedkunstner, forfattere og designere på 
museet og i vores kunstværksted.

Tilmeld dig nu til efterårets 
holdundervisning
På billedskolen har vi seks forskellige 
hold: tegnehold, billedkunsthold og som 
noget nyt, et tværkunstnerisk hold med 

skrive- og billedkunst for børn.  Holdene 
er opdelt efter alder: 1.-2. klasse, 3.-5. 
klasse og 6.-9.klasse. Men de angivne 
aldersintervaller er vejledende, da der 
tages hensyn til individuelle behov og 
færdigheder.

Hvis du, eller en du kender, går med en 
kunstner i maven eller bare har lyst til at 
være kreativ, så tilmeld dig nu. Find alle 
hold, under holdoversigten, på vores 
hjemmeside.                     

NYHED: tværkunstnerisk skrive 
– og billedkunsthold på tirsdage 
Er du optaget af at fortælle historier, enten 
med ord, tegning, maleri eller med dit 
kamera, er dette hold måske noget for dig!
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. Du møder 

billedkunstnere og forfattere, som har 
noget på hjertet i deres arbejde med 
kunsten, og sammen sætter I rammerne 
for nye tværfaglige projekter. Her er ingen 
facit, og processen betyder lige så meget 
som det færdige værk.

Randers Kunstmuseums Billedskole

Så starter en ny sæson 
på billedskolen og der er 
ledige pladser
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Randers Kunstmuseums 
Billedskole 2022 – 2023
uge 35 – uge 47 (uge 42 er ferie)
uge 3 – uge 20 (uge 7 og 15 er 
ferie)

Antal undervisningsgange:
Slut august – november 2022:  
12 gange á to timer
Januar – maj 2023:  
14 gange á to timer

Pris: 1.150, - pr. sæson.

Tilmelding: 
randerskunstmuseum.dk



Efter et forrygende første år med udstil-
linger, kunstmaraton, performance, 
skulpturforløb og ikke mindst en flot 
bogudgivelse, er det første år med 
KUNSTLab på Randers Kunstmuseum 
afsluttet med en fernisering af de unges 
selvstændige projekter. Her præsente-
rede de ni unge udstillere publikum for 
installationer, maleri, lyd, skulptur og 
forunderlige og tænksomme tekster.

KUNSTLab har i høj grad vist sin beretti-
gelse. Der har været et stort engagement 
fra de nuværende 9 elever, hvoraf de fleste 
ønsker at fortsætte på det 3-årige forløb. 
Der er allerede optaget 5 nye studerende 
til den kommende sæson.

Det første år har været spækket med 
artist talks, studieture, talenttræf i 
Holbæk, besøg på kunstneratelierer i 
København, på Grafisk værksted Viborg 

og forfatterrefugiet Hald Hovedgård. I 
marts deltog de unge sammen med andre 
unge i unge-eventet ID på Turbinen. 
De tre huskunstnere Jacob Juhl, Lise 
Skou og Gerd Laugesen har sikret et højt 
niveau og de unge har kvitteret med stort 
engagement og interessante værker. 
Undervejs har kunstmuseets særudstil-
linger og arrangementer givet de unge et 
kunsthistorisk perspektiv. 

Det tværkunstneriske grundforløb drives 
af Randers Kunstmuseums Billedskole 
i samarbejde med Randers Bibliotek. 
Grundforløbet introducerer samtidskun-
stens særlige tværkunstneriske form, hvor 
den traditionelle adskillelse mellem visuel 
kunst og tekst er delvist opløst. Målet har 
været at give deltagerne mulighed for at 
finde og udtrykke deres egen stemme i et 
forløb, hvor fortællingen – det narrative – 
har været et fokuspunkt.

KUNSTLab
Et tværkunstnerisk grundkursus  
for unge mellem 15 og 25 år

KUNSTLab
Undervisningen foregår tirsdage 
og torsdage kl. 18-21, samt den 
sidste lørdag i måneden. Holdet 
undervises på 2. sal i Kulturhuset.

Grundkurset kan følges i op til 3 år, 
sideløbende med en ungdomsud-
dannelse, job eller lignende. Det er 
et tilbud til unge mellem 15 og 25 
år, som brænder for at arbejde med 
fortællinger i ord, og/eller visuelle 
udtryk i form af billeder, skulptur, 
foto, video, performance og installa-
tion. Undervisningen bliver vareta-
get af billedkunstnere og forfattere 
samt kunstfagligt personale fra 
Randers Kunstmuseum og litte-
raturfagligt personale fra Randers 
Bibliotek.

Der er plads til max 12 studerende.
Den nye sæson starter lørdag den 
27. august 2022 og kører i 32 uger

NAVNE & TØRST – publikation produceret af KUNSTLab og 
redigeret af Billedkunstner Jacob Juhl 
 
Foto af MÅLTIDET, performance af KUNSTLab som del af 
trilogien Beholderen – dugen - måltidet



Sven Dalsgaard – 
Dagbogsblade 1996–97
Ny udgivelse på Randers Kunstmuseums Forlag

af  Maiken Gadegård Sørensen, Thea Nørgaard Nielsen, Henrik Zacho og Lise Jeppesen

Den 29. maj 2022 udkom det første bogobjekt i en mindre serie 
med dagbogsblade af Sven Dalsgaard. Bogobjektet er trykt i 200 
eksemplarer og kan erhverves for 200 kr. i museumsbutikken. 

Dalsgaard skrev dagbog i store perioder af sit liv og bogobjektet 
indeholder 155 indscannede gengivelser af Dalsgaards hånd-
skrevne dagbogsnotater fra 1996-1997. Hver side ledsages af en 
transskribering af sidens indhold for læsbarhedens skyld.

Dagbogsbladene er interessant litteratur, der på egen vis binder 
Dalsgaards sidste levetid og værk sammen med både hans lyri-
ske produktion fra debutdigtene i tidsskriftet Helhesten i 1943 og 
ikke mindst hans egen selvbiografiske udgivelse Sven Dalsgaard 
1966 m.fl. I dagbogsbladene er Dalsgaard både subjekt og 
observatør og med sans for det lyriske og det subtile leger han 
med ordene og selvfremstillingen og veksler nonchalant mellem 
fiktion og virkelighed. De er værd at læse både som lyrik og som 
et bidrag til den litterære dagbogsgenre.

Randers Kunstmuseum har nøje overvejet offentliggørelsen af 
’private’ dagbogsblade.  

Det er dog museets faglige vurdering, at dagbøgerne besidder 
en ligeså stor kunstnerisk værdi for Dalsgaard som hans øvrige 
udgivelser og kunst. Dalsgaard skrev på næsten alt, hvad han 
kunne komme i nærheden af: rudekuverter, papirlapper og 
bagsider af hospitalsark. Han havde en stærk trang til eller higen 
efter at udtrykke sig. Gennem hele livet efterlod han sig al ”denne 
tankens og undersøgelsens affald”, som han selv formulerede 
det. Kunsten var et produkt af livet. Dagbøgerne er et sådant 
produkt - og her er så første bind, i al sin uperfekte og ublu form.  

Om projektet
Udgivelsen er del af et omfattende projekt. I maj 2020 modtog 
Randers Kunstmuseum som donation et omfattende kunstnerar-
kiv bestående af dagbøger, digte, tegninger, unika bogobjekter 
og fotografier produceret og skrevet af Sven Dalsgaard i årene 
1981-1998. Dagbøgerne blev transskriberet i foråret 2021 og 
inddraget i arbejdet med og formidlingen af udstillingen Sven 
Dalsgaard – EFTERSKRIFT (14. august – 14. november 2021) og 
teaterstykket SVEN FRA RANDERS. Forud for udgivelsen lå dog 
fortsat et større korrektur- og redaktionsarbejde. Den samlede 
mængde af transskriberet tekst nærmer sig 300 sider fordelt på 

enkeltstående sider uden dato, håndskrevne notater og tegnin-
ger og længere maskinskrevne epistler. Årene 1996-1997 udgør 
dog en samlet enhed i materialet, hvorfor det er udvalgt til den 
første publikation. 

Om transskriberingen
Vedrørende transskriberingen af Sven Dalsgaards dagbøger 
bør følgende forhold bemærkes. Dagbøgerne har mange stave-, 
skrive- og tastefejl. Nogle er utvivlsomt egentlige fejl, mens andre 
er mere dobbelttydige og kan ses som udtryk for kunstnerens 
leg med ordene. I transskriberingen har Randers Kunstmuseum 
valgt at bevare en række stavefejl, men har rettet det, hvor der i et 
enkelt ord manglede bogstaver. Dette er gjort for læsbarhedens 
skyld. Ligeledes optræder der ’utydelige bogstaver’ og ’ud-’ eller 
’overstregninger’. Her er der i redigeringen også foretaget nogle 
korrektioner. 

Randers Kunstmuseum er opmærksom på, at enhver redigering 
af originaltekster indebærer et element af fortolkning. Der kan 
optræde steder, hvor transskriberingen derfor ikke er 100% tro 
i forhold til Dalsgaards tekst. Vi har på den baggrund valgt at 
gengive både Dalsgaards håndskrevne notater og transskriberin-
gen, så det originale kildemateriale er tilgængeligt for læseren.   



Sanserne udfordres 
i landskabet
En udstilling, flere workshops og en række samtale cafeer 
sætter i august og september måned fokus på de indtryk 
som vi alle får, når vi færdes i uderum og landskaber. 

af  Kenneth Lemvig Sørensen, Randers Kommune

Den særegne og forskelligartede natur i Randers 
Kommune er med kunstprojektet Landscape blevet til 
en scene for performance og kunst. I Kulturhusets store 
sal præsenterer 10 kunstnere 10 forskellige vandringer i 
landskabet som videokunst, der kan udfordre sanserne. 
Det sker i perioden 8. – 19. august 2022. 

De deltagende kunstnere fortolker og bygger på hver 
deres måde bro mellem natur, kunst og kultur. Sidste 
sommer blev en række nedslag fra vandringerne live-
streamet. Nu er denne videodokumentation samlet til et 
fælles værk, som du kan gå på opdagelse i. lyd, billeder 
og forskellige oplevelser i naturen venter på, at du skal 
gå ombord i de mange sanseindtryk. 

Tre af de deltagende kunstnere inviterer derudover til 
foredrag og workshops i udstillingsperioden. 

Den 14. august viser billedkunstner Pia Græsbøll 
Ottesen den teknik, som hun anvender, når plante-
vækster bliver omdannet til fotoværker. Det foregår på 
Kirketorvet i Randers. 

Samme dag afholder performance- og lydkunstner 
Nina Tind en event på pladsen, hvor festugegæsterne 
på tætteste hold, kan opleve, hvordan hendes helt 
særlige mikrofon-sko opfanger lyde i byrummet. 
Performancekunstner Maria Lepistö arbejder også 
med lyd, når hun indsamler dyrelyde i naturen. Hendes 
kommunikation med dyrene vil Maria fortælle mere om 
lørdag den 13. august i Kulturhusets sal. Læs mere om 
kunstprojektet Landscapes på www.randersbib.dk, 

Kunstprojektet Landscape er en trilogi, hvor første del har 
fokus på vandringerne i landskabet, Walking Landscapes. 
Til september i år bliver projektet fulgt op med titlen; 
Talking Landscapes. Gennem ni forskellige samtalecafeer 
åbnes der for en samtale om ”det gode liv i den fælles 
fremtid”. Det et samtalekoncept, hvor rammerne for selve 
samtalen er planlagt af professionelle kunstnere - på en 
måde som ikke kan undgå af udvide din horisont. 

Projektet Landscape er skabt af Metropolis – 
Københavns Internationale Teater, i samarbejde med 
Randers Kommune, Randers Bibliotek, Randers Teater, 
Randers Naturcenter og Randers Kunstmuseum.

37Sanserne udfordres i landskabet  MAGASIN  NR. 2   2022



K
alen

der

24. juni    / kl. 16

FERNISERING PÅ UDSTILLINGEN KENNETH RASMUSSEN

Åbningstale Professor og billedhugger Bjørn Nørgaard.
Alle er velkomne og der er fri entré. 

25. juni – 4.september 
KENNETH RASMUSSEN 

Stor soloudstilling med Kenneth Rasmussen (f. 1971). Udstillingen 
præsenterer skulpturer i strik, keramik og linoleumssnit fra 2000 til 
2022.

28. juni – 1. juli    / kl. 1014

SOMMERKUNSTCAMP
Billedskolen på Randers Kunstmuseum inviterer igen i år til fire forry
gende dage med billedkunst, leg og eksperimenter med kunst og natur. 

Læs mere på www.randerskunstmuseum.dk

25. juni – 7. august
SOMMERSJOV I KULTURHUSET

Randers Bibliotek, Museum Østjylland og Randers Kunstmuseum 
inviterer til sjove sommerferieaktiviteter for børn. På Randers 
Kunstmuseum kan du prøve vores nye oplevelseshæfte, som guider 
jer igennem den faste samling med kreative aktiviteter og sjove 
øvelser. Ved museets kreavæg er der mulighed for at klippe, klistre og 
farvelægge hæftet. Her finder I også sansemodulet, hvor I får lov til at 
røre ved kunsten!

Fri entré

3. juli    / kl. 14 

OFFENTLIG OMVISNING I KENNETH RASMUSSEN

Fri entré efter indløst billet til særudstillingen. 

13. august til 21. august
NATUR, KUNST OG POETISK FORDYBELSE

Huskunstner Maja Ingerslev har i samarbejde med Randers 
Kunstmuseum og Randers Naturcenter arbejdet med naturen i kunsten 
og kunsten i naturen, hvor hun har hjulpet børn med at møde den 
lokale natur og udforske dens mange muligheder. Det er der kommet 
an masse fantastiske billeder ud af. Hvis du, eller dine børn, savner 
frisk luft, nysgerrig leg og forårsstemning, så besøg Jens Otto Krags 
Plads og træd ind i en spændende verden af naturindtryk og kunst! Her 
kan man opleve en række af børnenes og Maja Ingerslevs billeder i en 
udendørs udstilling. 

Fire dage i Randers Festuge kan man træffe Maja Ingerslev på pladsen 
og lege med Sansedarium eller lave et naturportræt.

13. og 14. august kl. 1114
17.18. august kl. 911
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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. 

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

Du kan købe medlemskab via 
randerskunstmuseum.dk

BLIV MEDLEM
13. august    / kl. 11

KUNSTNERDIALOG MED KENNETH RASMUSSEN

Kenneth Rasmussen, Per Kjærsgaard Jensen, billedkunstner og under
viser på Bifrost og Lise Jeppesen går i dialog om Kenneth Rasmussens 
værker og om ’outsider’ og ’insider’ kunst. 

Fri entré efter betalt entré til udstillingen.

13., 14., 17.  og 18. august    / kl. 1315

MØD KENNETH RASMUSSEN

I Randers Festuge kan man træffe Kenneth Rasmussen i udstillingen. 
Her vil han arbejde med nye værker i strik og gå i dialog med gæsterne. 

Fri entré efter indløst billet til særudstillingen. 

14. august    / kl. 11

OFFENTLIG OMVISNING I KENNETH RASMUSSEN

Fri entré efter indløst billet til særudstillingen. 
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Randers Festuge
STREETART MØDER STREETFOOD

Kunstneren Mormor og Randers Kunstmuseum indtager Streetfood Randers. Deltag i et 
fællesværk og se Randers Kunstmuseum hovedværker i en ’streetudgave! Der er også mulig
hed for at deltage i en workshop for børn. 

Se præcise tidspunkter på randerskunstmuseum.dk

20. august    / kl. 11

ALTERNATIV SKULPTURVANDRING I RANDERS MIDTBY

Vi ser på kunst og streetart. 

Fri entré 

4. september    / kl. 14 

OFFENTLIG OMVISNING I KENNETH RASMUSSEN

Fri entré efter indløst billet til særudstillingen. 

 
 
Renoveringen af Kulturhuset er programsat  
til at starte den 5. september 2022, og det er 
fortsat usikkert i hvilket omfang der kan gennemføres 
arrangementer på museet i efteråret 2022. 
 
Følg med på randerskunstmuseum.dk og læs om  
museets pop-up aktiviteter, udstillinger og 
arrangementer.  
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