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Fernisering fredag den 12. februar fra kl. 17 – 20 
Udstillingen er åben fra den 13. februar til den 13. marts 2010 
onsdag – lørdag fra kl. 12 – 17 
 
 
Ann Louise Andersen, Finn Thybo Andersen, Mikkel S Andersen, Jes Brinch, Mikkel 
Carl, Peter Carlsen, Christine Clemmesen, Viera Collaro, Jesper Dalgaard, Rasmus 
Danø, Torben Ebbesen, Thomas Fleron, Helle Frøsig, Julie Galsbo, Henriette Camilla 
Hansen, Ole Hartvig, Sif Hedegård, Hein Heinsen, Uffe Holm, Heidi Hove, Henrik Plenge 
Jakobsen, Jacob Jessen, Charlotte Bergmann Johansen, Kirsten Justesen, Per Gerhard 
Jørgensen, Lene Barnkob Kaas, Heine Kjærgaard Klausen, Margarita Torrijos Krag, 
Claus Larsen, Erland Knudssøn Madsen, Al Masson, Rasmus Høj Mygind, Kaj Nyborg, 
Miguel Vega Olivares, Mr Pind, Cai Ulrich Von Platen, Jesper Rasmussen,  Bank/Rau, 
Finn Reinbothe, Nina Saunders, Jon Stahn, Morten Stræde, Emil Toldbod, Pernille 
Kapper Williams. 

 
Skulpturi.dk er med tapestykker blevet inddelt i 45 lige store kvadrater, og vi har inviteret 45 
samtidsskulptører til at fylde kvadraterne ud. Som et alternativ til isoleret skulptur har vi ønsket 
at etablere en situation, hvor skulptur kan opleves som et felt af sideordnede processer, tegn og 
handlinger, gennem et materialeregister, der går fra marmor og opvaskevand til cykelkæder og 
planter, og med kategorien ting som fællesnævner. Tingenes inddeling er fortættet og 
horisontal, sådan at centrum flytter sig alt efter hvor man står og hvad man kigger på. Tingene 
kan både være forgrund og baggrund for hinanden, de kan blokere for udsyn eller omvendt 
åbne for dimensioner i hinanden, der ellers ville være inaktive.  

De inviterede skulptører kommer fra mindst fire forskellige generationer, og de arbejder ud fra 
skulpturbegreber, der nogen gange direkte modsiger hinandens forudsætninger. Alle disse 
brudflader og modsætninger er dog i denne sammenhæng fortættet i fysiske ting, der muliggør 
udveksling. Når ting omformuleres som felt, som akkumulering og som sammenstød, flyttes de 
også ud af den ensartethed de har i fjernsynet eller i Føtex, og bliver i stand til at træde frem 
som verdener for noget andet.  

 
Med venlig hilsen 
 
Skulpturi.dk 
 
 
 
For yderligere information:  
heineherning@hotmail.com, 22660181 eller magnusclausen@gmail.com, 31956512 
Billedmateriale kan downloades på http://www.skulpturi.dk/presse?edit=true 
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