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SOMMERSKULPTURSØBY2018

SUSAN HINNUM KUNSTHØJSKOLEN PÅ ÆRØ

TAK
En udstilling som denne handler om kunst og liv og
fødekæde – og allermest om, at kunst betyder noget.
Det er der heldigvis flinke fonde der har øje for, for
uden deres store støtte kunne en udstilling af denne
størrelse ikke finde sted.
Tak til Statens Kunstfond der har givet støtte både til
udstillingen samt individuel produktionsstøtte til
hovedparten af de deltagende professionelle billedkunstnere.

Tak til Søby Havn for lån af havn og hjælp under
opsætningen.
Bag udstillingen ligger halvandet års planlægning,
fondsansøgning og samarbejde med de professionelle
billedkunstnere, kunstakademistuderende fra
Hamborg, Wien, Göteborg og København, samt med
årets afgangshold fra Kunsthøjskolen på Ærø.
Tak til udstillingens deltagende kunstnere, kunststuderende og kursister.

Tak til Ny Carlsberg Fondet der har givet støtte til dette
katalog.
Tak til Ærø Kommune, der vanen tro igen i år har støttet
udstillingen.
Tak til Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, samt til
Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og hustrus,
maleren Gerda Eickhoffs Fond.
Under opsætning af udstillingen er kunstnerne blevet
mødt med nysgerrighed, interesse og velvillighed fra
byens beboere. Tak til Søby fordi man igen i år kan
se en mening med at bybilledet er præget af kunst
sommeren igennem.

Kurator og udstillingsansvarlig
Susan Hinnum

FORORD
Det er femte gang, der afholdes SommerSkulpturSøby-biennale i Søby på Ærø. Første gang var i 2010.
Udstillingen er gratis og værkerne står udendørs på
havnen, stranden og rundt om i byen. I år er enkelte
værker installeret uden for kortet – på stranden ved
Søby Camping, ved hjørnet af Skovvej og Vitsø, på
Sæberiet og i Bregninge kirke.
Udstillingen omfatter værker af 25 professionelle
kunstnere, 8 kunststuderende samt 16 kursister
fra Kunsthøjskolen på Ærø. 49 udstillere fra tre
grupperinger, som normalt ikke har meget
at gøre med hinanden.
Det er godt at være en del af et miljø – også et miljø,
der ikke kun omfatter ligesindede, for en sund fødekæde bygger på diversitet. Samme princip gælder for
sammensætningen af udstillingens deltagere.
Op til åbningen den 1. juni har kunstnere, kunststuderende og kursister boet sammen på Kunsthøjskolen på Ærø og arbejdet side om side.

Hovedparten har ikke tidligere mødt hinanden, og
der er blevet snakket fanden et øre af. Man har fået
sat ansigt på hinanden – både på tværs og indenfor
de enkelte grupperinger.
Mange af værkerne er skabt på Ærø – resten er
ankommet i løsdele og først samlet på stedet.
Men, alle værker er skabt til denne udstilling
og til det sted de står sommeren over.
Et frugtbart møde er sat i spil – ikke blot mellem by
og kunstnere, men i høj grad også mellem Søby
og den besøgende.
Det velkendte er blevet kigget efter – symbolsk,
og i flere værker også helt konkret.

Susan Hinnum

KUNST & KØN
SUSAN HINNUM

Den sidste officielle undersøgelse over danske kunstmuseers indkøb- og udstillingspolitik er tilbage fra
2014 og bygger på tal fra perioden 2002-2012. Et årti,
hvor Arken for eksempel indkøbte 147 værker – 120 af
mandlige kunstnere og 27 af kvindelige kunstnere.
Ved offentliggørelse af undersøgelsen udtalte Arkens
museumsdirektør Christian Gether, i følge en artikel i
Information 30.10.2014: ” […] at kunst i højere grad
handler om kvalitet end køn”, og fortsatte: ”Vi udstiller
og erhverver den kunst, som vi synes passer bedst i den
linje, som vi har lagt på Arken. Vi køber ikke ind efter statistik. Det er den kunstneriske kvalitet, der afgør det.”
Kvalitet er et svært begreb at gå i clinch med, men professor Hans Dam Christensen, der stod bag undersøgelsen, greb dog til orde og udtalte i samme artikel, at
statistik ikke kan afskrives ” […] med henvisning til et
ønske om at præsentere ’kunstnerisk kvalitet’ for sine
brugere”.
Forklaringen er, fortsatte Hans Dam Christensen: ”Man
kan have en masse filtre og forskellige tyngdepunkter
at vælge ud fra – både regionale, historiske og genremæssige. På samme måde kan man også bruge kønnet som et filter, og det burde man bruge, hvis man vil
skævvridningen til livs.”

Da jeg for halvandet år siden – langfredag i 2017 –
satte mig for at finde ud af om noget var ændret,
var det med en fornemmelse af at tingenes tilstand
var blevet bedre.
Ét er at have en fornemmelse, noget andet er tal
Det er forventeligt at museumsverden er præget af
en vis træghed, fordi man går efter det sikre. Det
burde dog ikke hæmme X-rummet på Statens
Museum for Kunst, der netop har til formål at vise
”værker af danske kunstnere, der endnu ikke har haft
større udstillinger i Danmark”, som det er formuleret
på museets hjemmeside.
I X-rummet burde man derfor kunne tillade sig at
tage chancer, men en gennemgang af SMKs hjemmeside viser det sig at kun 9 ud af de 31 afholdte udstillinger i X-rummet, i perioden 2001-2017, var skabt af
en kvindelige kunstner. Det er under en tredjedel.
2015 var 100-året for danske kvinders stemmeret – et
tema der dannede udgangspunkt for en del større
museumsudstillinger rundt om i landet. Blandt
andre på ARKEN, der dét år viste 2 soloudstillinger
med kvindelige kunstnere. Til gengæld viste man i
2014, 2013 og 2012 kun soloudstillinger med mandlige kunstnere.

På Brandts så det en smule bedre ud. Her blev afholdt 32 udstillinger i perioden 2014-2017 hvor en
fjerde del var soloudstillinger med kvindelige kunstnere. Kun Louisiana skilte sig ud – oven i købet med
en overvægt af soloudstillinger skabt af kvindelige
kunstnere.
Museernes hjemmeside er generelt mere fremadrettet end tilbageskuende, og indeholder forbavsende
få oplysninger om afholdte udstillinger. Det man gør
mest ud af er annonceringer af kommende arrangementer.
På galleriernes hjemmeside forholder det sig
omvendt og her vægtes i højere grad information om
allerede afholdte udstillinger fremfor udstillingsaftaler for fremtiden. Af den grund er det langt
nemmere at stykke et billede sammen af galleriernes
udstillingspolitik – også anskuet over en årrække.
Status på gallerierne
Før jeg gik i gang med at indsamle tal indsnævrede
jeg feltet til en slags galleristands top15 – tretten
kommercielle gallerier med base i København og to i
Århus. Det jeg kiggede efter var fordelingen mellem
galleriets mandlige og kvindelige kunstnere samt
deres deltagelse på galleriets solo- og gruppeudstillinger i perioden 01.01.2015 til 14.04.2017.
Som institution rangerer galleriet lavere end museerne i den kunstneriske fødekæde og jeg troede derfor at jeg ville finde en mere ligelig fordeling af
mandlige og kvindelige kunstnere.

Tallene viste noget andet.
De udvalgte 15 gallerier repræsenterede i foråret 2017
tilsammen knap 300 kunstnere hvoraf kvinderne
tegnede sig for 25%. I gennemsnit vel at mærke … for
tallet svingede voldsomt fra galleri til galleri. Fra
Charlotte Fogh Gallery der topscorede med 46% til
bundskraberne: Galleri Tom Christoffersen (12%),
Galleri Nicolai Wallner (14%) og Nils Stærk (15%).
På danske gallerier er man glad for gruppeudstillinger
som udgør en tredjedel af udstillingerne. Det øvrige
program er reserveret soloudstillinger, hvor de kvindelige kunstnere i den undersøgte periode tegnede sig for
26%. I toppen med 50% hos Galleri Specta og i bunden
med 0% hos Galleri Nicolai Wallner.
Udstillingens kunstnere
Det var med baggrund i de indhentede tal, at jeg i slutningen af april 2017 valgte at invitere 22 professionelle
billedkunstnere til at deltage i Sommerskulptursøby2018 biennalen. Tyve såkaldte ciskvinder og to nonbinært kønnet. (Se essayet ’Kære feminist’ andet sted
i kataloget).
Undervejs har en håndfuld måtte melde afbud på
grund af graviditet, sygdom eller travlhed og er i
mellem tiden blevet erstattet af nye kvindelige
kunstnere. Senest er tre mandlige kunstnere blevet
inviteret med.
Den blinde vinkel
En gruppe kvindelige billedkunstnere afholdte i 2003
konferencen ’Før Usynligheden’ om ligestilling i

kunstlivet, med deltagelse af kunstnere, kritikere og
museumsfolk. Fire år senere i 2007 fulgte seminaret
’Den blinde vinkel’, hvor 200 deltagere mødtes og
denne gang diskuterede køn og kvalitetsbegreber
i kunstverdenen.
Jeg deltog ved begge lejligheder, men vi bor alle i et
glashus. Også jeg, der pludselig i foråret fik øje på,
at de tre fastansatte kunstnere, jeg har ansat på
Kunsthøjskolen på Ærø, alle er mænd. Jeg er også
blind, uanset hvor meget jeg synes jeg arbejder for
at udligne kønsforskelle i de professionelle sammenhænge jeg indgår i.
De tre mandlige billedkunstnere er inviterede fordi de er
gode kunstnere – og deres deltagelse giver udstillingen
kant. På samme måde som Mo Maja Moesgaards essay
giver kant til den – i denne tekst – ekskluderende brug
af dikotomien ’mænd og kvinder’. Et sprogbrug og en
opdeling, som præger hele kunstverden, hvilket forklarer – men ikke undskylder – mit brug af samme i denne
tekst.
Gennem årene er udstillingerne blevet set og diskuteret. Det er glædeligt, for kunst handler om, at sætte følelser og tanker og holdninger i spil.
Dét gør biennalerne – og det vil den også gøre i år.

”DET AT VÆRE KUNSTNER
ER VIST DET BEDSTE ET
MENNESKE KAN VÆRE”
LENE BURKARD

En så kærlig og optimistisk stillingsbeskrivelse blev
sagt af billedkunstneren Ebba Carstensen på hendes
70 års fødselsdag i 1955. Hun var født i 1885 – kort før
1888, hvor kvinderne endelig fik tilladelse til at blive
optaget på Kunstakademiet – i den nyoprettede
Kunstskole for Kvinder. Som 18 årig rejste hun alene til
Paris, blev husassistent og kom ind på A.W. Bouguereaus og Edourd Sains Malerskole. Ebba Carstensen
rejste flere gange til Paris og senere – som flere af
hendes jævnaldrende kvindelige kunstnere, rejste
hun hele livet til nære og fjerne egne af verden. I en
årrække kæmpede hun sammen men mange andre
kvindelige kunstnere for at få lige adgang til Akademirådet, lige adgang til rejselegater, lige adgang til
de censurerede udstillinger og til sammenslutningerne. De seje kvinder, der i 1917 dannede foreningen
Kvindelige Kunstneres Samfund, fik med stor vedholdenhed en hel del af deres krav gennemført. Ebba
Carstensen kom som eneste kvinde med i Decembristerne. Hun udstillede flere steder og blev honoreret
med Akademiets to medaljer: Thorvaldsens Medalje i

1930 og Eckersbergs Medalje i 1951. Enkelte af hendes
malerier kan ses på museer, men hun indgår endnu
ikke i værker om dansk kunst.
I dag ved vi, at det er der en hel del af det 20. århundredes kvindelige kunstnere, der heller ikke gør, og
mange af dem savnes endnu på museerne her i det
21. århundrede. Nogle af disse kunstnere, fra den første halvdel af 1900 tallet, er gået i glemmebogen –
også selvom de var talentfulde billedkunstnere, og
selvom der forskningsmæssigt er gjort et stort arbejde for at finde frem til dem igen. En voksende ny
viden om skævhederne mellem kønnene i kunsthistorien har i de senere år igen sat fokus på at få skabt
nogle lige vilkår for billedkunstnere af begge køn. En
stor konference arrangeret af en gruppe kvindelige
billedkunstnere i 2003 rystede de mange tilhørende
kunstnere, museumsfolk og pressen: en undersøgelse
havde vist, at kun 6,5% af de værker, som museerne
havde købt ind i perioden 1989 til 1998 var skabt af
kvindelige kunstnere - de 94,5% var skabt af mænd.

Overraskende. Forstemmende. Og set i perspektiv af, at
netop i løbet af det tiår, var et ganske overvældende
stort antal kvindelige kunstnere stormet frem på de
fleste internationale udstillinger. Der var grund til
optimisme. Og så alligevel: mantraet var blevet "ting
tager tid", og museumsdirektørerne udtalte, at de ikke
diskriminerede kunstnernes køn men altid købte ind
efter kvalitet. Uden at gå mere ind på en utidsvarende
definition af et omskifteligt kvalitetsbegreb, kan man
nu lidt varsomt konkludere, at nogle sov i timen! I
betragtning af det store antal talentfulde kvindelige
kunstnere, der i dag på linje med deres mandlige
kolleger udgår fra Kunstakademierne, kunne man naturligvis forvente, at meget var blevet anderledes. Det
er det også - til det bedre – også selvom man forsat
kan se forhindringer for en reel ligestilling indenfor
museumskøb, kunsthistoriske publikationer, soloudstillinger og tilhørsforhold til gallerierne.
I de seneste 30 år har vi set en del udstillinger, hvor der
er reklameret med, at de viser udelukkende kvindelige
kunstnere. Tidligere var det aldrig normen at nævne
kunstnernes køn. Normen var, at man bare udstillede
mandlige kunstnere uden at gøre opmærksom på
kønnet eller at have skænket det en tanke. Mange
hundrede år havde skabt den vane, at kunstnere: det
var mænd. Heraf kom reaktionerne med at fremhæve,
at nu rummede udstillingerne kvindelige kunstnere,
og samtidig pege på den skævhed, der lå i at vælge
efter køn. Det ideelle er naturligvis, at man en dag
kan udstille værker af begge køn uden at skulle gøre
opmærksom på det.

Og det gør man så på dette års SommerSkulpturSøby
udstilling. Både - og. For man vil gerne vise nogle af
de mange fremragende kvindelige kunstnere der
findes, og se dem i sammenhæng med et udvalg af
kunststuderende fra akademier i ind-og udland
samt med kursisterne fra Kunsthøjskolen på Ærø.
Der har sneget sig lidt mandlige kunstnere med på
udstillingen, for her er ikke valgt efter køn, men efter
at skabe en stor og enestående udstilling af samtidskunst på tværs af faste grupperinger og langt fra
Hovedstaden – til glæde for Søbys beboere, turister
og for kunstnerne.

KÆRE FEMINIST.

For nyligt fortalte du mig om en undersøgelse, du
netop havde foretaget, af fordelingen imellem mandlige og kvindelige kunstnere ift. udstillinger og tilknytninger til gallerier.
"Svaret er alt andet end opmuntrende", skrev du.
Procentsatserne var utvetydige. Fordelinger svingende
fra 0 til 25 pct. over hele linjen, i mændenes favør. Et
resultat som desværre ikke overrasker. Jeg orker knap
at trække på skuldrende. Men jeg er med dig i din indignation. Det er for langt ude.
For skævheder i repræsentation på kunstinstitutionerne har konsekvenser. For den enkelte kunstner,
selvfølgelig, men også for modtagerne af kunsten,
fordi det så kun er visse liv, der får mulighed for at
spejle sig selv og sine erfaringer i de værker, som
præsenteres og historiseres. Kun et begrænset udsnit
af potentielle perspektiver på verden, som vi bliver
præsenteret for.
Eller, måske skulle jeg snarere formulere mig således:
jeg er med dig et stykke hen ad vejen.

Når vi bruger køn som optik til at kritisere repræsentation skal vi være omhyggelige. Særligt ift. det, som vi
har svært ved selv at se. For køn kan aldrig stå alene.
Det betyder ikke det samme på tværs af de mange
andre forskellige positioner, som vi hver især har.
Undertrykkelser følger nemlig ikke én linje, men er
en sammenblanding af forskellige former for udgrænsninger. Ofte mange blandet sammen i én og samme
krop.
”Folk har forskellige former for ”positioneret viden,” der
udspringer af, hvordan de udlever deres kropslige forskelligheder i verden. I kritiske samtaler er det vigtigt at have
en repræsentation af folk, der kommer fra forskellige perspektiver baseret på race/etnicitet, køn, kapabilitet, nationalitet, primær sprog osv.” Citat Susan Stryker.
Hvis man ikke forsøger at have øje for de undertrykkelsesmekanismer, som man ikke oplever på egen
krop og derfor har svært ved at forstå, mister man
meget. Sandsynligvis det vigtigste. For så længe man
har normen med sig, er der utrolig meget, man aldrig
vil kunne se. Mange ting man aldrig støder sig på.
Derfor må vi lytte til hinanden. Og ligesom dig, har jeg
mine blindheder.

I dit brev beskriver du repræsentationsskævheder ift.
mænd og kvinder. Og jeg tror det forekommer dig
ukompliceret at bruge disse ord. Men sådan er det
ikke for mig.
”Vi opfører os som om det at 'være' en mand eller det at
'være' en kvinde er en indre virkelighed, noget der simpelthen er en sandhed om os, et faktum. I virkeligheden
er det et 'fænomen', som bliver produceret og reproduceret hele tiden. Så når vi siger, at køn er performativt
betyder det, at ingen i virkeligheden er et køn fra starten.” Citat Judith Butler.
Din analyse baserer sig på en binær kønsforståelse,
hvor der er to, og kun to, køn. Og hvor de to køn betragtes som hinandens modsætninger; en maskine,
som producerer og reproducerer køns- og seksualitets
hierarkier. Denne antagelse risikerer at gøre noget af
det samme, som den ønsker at kritisere, nemlig at
gentage normative kønsforestillinger og usynliggøre
alle os, som falder udenfor den binære kønsforståelse.
Og usynliggørelse ligger tæt ved umuliggørelse.
For der er mange af os, som hverken er mand eller
kvinde. Der er mange af os som er både/og. Midtimellem. Hverken/eller. Vi er transpersoner, genderqueers,
non-binære, hijras, ladyboys, agender, kønsflydende og
mange, mange flere. Og så er der ciskvinder og cismænd. Og jeg tror, at det er dem du tæller i din opgørelse. De af jer som lever, udtrykker og identificerer jer
med det køn, som I blev tildelt ved fødslen. Eller det vil
sige, det er dem du tror du tæller.

Men jeg er ikke cis. Så når jeg ser din opgørelse, kan
jeg ikke finde mig selv.
Usynliggørelse og eksklusion er et meget magtfuldt
redskab, som kan udøves bevidst eller, ofte, ubevidst.
Det kan være, at vi ikke bliver inkluderet, fordi vi ikke
kan genkendes indenfor det to-kønssystem, der dominerer. Måske betragtes vi som for underlige. Eller vi
bliver inkluderet på præmisser, som usynliggør vores
liv og vores erfaringer. Nogle gange bliver vi, der lever
uden for det binære køn, opfattet som en trussel mod
et feministisk projekt. Ligesom mange cis-mænd engang (og stadig i dag) så det som en trussel imod
deres privilegier, at feminister ville leve udenfor de
borgerlige, binære kønsroller. Men sådan ser jeg det
ikke. Jeg ser inklusionen af non-binære køn som en
vigtig forlængelse og udvidelse af et vigtigt feministisk og norm- og magtkritisk projekt, som jeg håber vi
kan være fælles om. Et projekt som ikke kun har øje for
køn, men også tænker over andre
undertrykkelsesregimer.
Så når vi kigger på oversigter over udstillinger og tilknytning til gallerier må vi altid se på mange kategorier og sammen forsøge at ændre billedet.

Kærlig hilsen
Mo Maja Moesgaard

NANNA ABELL
HEAVEN’S MOUTH

… hele fornemmelsen i de sydlige lande af, at der ikke er sådan nogen påfaldende overgang mellem kroppen
og omverdenen, at man ligesom smelter sammen med verden.
(Inger Christensen om sit digt ”Vandtrapper” i filmen “Cikadernes findes” af Jytte Rex)
Det er vandet der plasker.
(Inger Christensen, “Vandtrapper”)
.

Støttet af Statens Kunstfond.
Materialer: Vand, spildkar, pexrør, armeringsjern, solcelle, selfiestang, vandpumpe, strips.
Nanna Abell er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 2013.

CAMILLA BERNER
COLLECTIVE COMPOSTING UNIT
(SECRET GARDEN) 2014/18

Brandet ”Ærø” og fortællingen om det gode (ø-)liv hviler på forestillingen om at se sig selv som et
afsluttet hele. Et ø-samfund, hvor man – i teorien – selv bestemmer, hvad man vil have og ikke have.
Men, bag disse valg lurer en form for isolation: at det fravalgte kan blive det tilvalgte, og omvendt;
at det tilvalgte er det, man unødigst vil ende med.
Spørgsmålet er, om det giver mening at tænke sig som et afgrænset hele i en tid, hvor verden forandres,
fordi vores natur forandres. Også selvom vi forsøger.

Materialer: Træ, plexiglas.
Camilla Berner er uddannet fra Chelsea College of Art and Design i 1998.

BENEDIKTE BJERRE
SPACESCALESPEEDSYMBOL, 2018

I arkitektur arbejdes med rumlighed, volumen og stoflighed.
Ordet arkitektur kommer fra græsk.
I bogen Learning from Las Vegas fra 1972, undersøges gadebilledet
og bygninger i Las Vegas med samme alvor som var det det gamle Athen.
I Søby er Aktivitetshuset* blevet udsat for en arkitektonisk intervention, der gør huset til en skulptur.
Og samtidig fungerer som et 'skilt', der annoncerer: aktivitetshus.
*Aktivitetshus: bygning stillet til rådighed af kommunen, hvor borgere kan dyrke forenings- og
kulturaktiviteter. Tidligere hed lignende bygninger Medborgerhuse eller forsamlingshuse.
(Værket er installeret på taget af Søby Aktivitetshus og er aktivt fire minutter hver hele time.
Alle ugens dage fra klokken 10 til 18.)

Støttet af Statens Kunstfond.
Materialer: Blæsere, skytubes, sandsække, digital timer.
Benedikte Bjerre uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2016.

EVA STEEN CHRISTENSEN
SHELL

Buede hvælv er et velkendt byggeprincip fra Romerriget. Eksempelvis er Colosseum og akvædukterne
bygget op af sådanne hvælv. ´Shells´ spinkle buekonstruktioner er på samme tid klassisk arkitektur
og forstørrede fiskeskæl.
Skulpturen ligger på stenene langs havnen, som en stor kjoleform. Buernes rumdannelser minder
om muslingeskaller og de indre rum i en konkylie. Det er her, at havet efterlader tang og vragrester,
når vind skubber vandmasser ind mod land. Her mellem havets uendelighed
og havnens hverdagscivilisation.

Støttet af Statens Kunstfond.
Tak til Statens Værksted.
Materialer: Jern, tangplanter
Eva Steen Christensen er uddannet fra Chelsea School of Arts i 1996.

BIBA FIBIGER
WAVES

Venteværelser er beregnet til midlertidige ophold mens et hus er et hjem.
Huset var tidligere kvindernes domæne og dannede ramme om et levet liv.
Et sted, der på en og samme tid gav og tog.
Nærværende venteværelse er et selvstændigt hus – et sted for kroppens ophold
mellem et fra og til, et nu og efter.
I spænd mellem husets vægge fylder en skulpturel stregtegning rummet ud. Skulpturen tegner en
kontur af en hypermobil kvindehånd, som rækker ud og giver efter. Grænsen mellem det
udvendige og indvendige er ophævet – inderside bliver til yderside i én bølgende bevægelse.
Sæt dig og bliv lidt tid.

Støttet af Statens Kunstfond.
Materialer: Stål, keramik.
Biba Fibiger er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2016.

METTE GITZ-JOHANSEN
Ø

som et mangetydigt tegn og en metafor
for både tilflugt – længsel – pause og isolation,
for utopierne,
for fjerne rejsedestinationer, imaginære som virkelige –
for arealer midt i intetheden –
for opdagelse af ensomhed eller social uforudsigelighed i en fremmedartet kontekst.

Materialer: 2 stk. 130 x 170 cm. Foto, Inkjet Latex print, træ, polystyren.
Mette Gitz-Johansen er uddannet fra KDKA, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering, 1980.

NYNNE HAUGAARD
VENTER (LYDVÆRK)

Nu blaffer nervetrådene i den tynde vind og vi er forliste i tidsforskudte lommer. Vi går i land, til et
ventested, en tilstand af intet - af tomhed og længsel mod fremtiden eller rejsen tilbage til fortiden.
Nutiden banker på. Umiddelbart ligger historierne og skvulper tæt op af hinanden. Vi ved ikke om vi følger
folk der krydser havet, eller om det er hverdagsturister, der flygter fra hverdagen. Det intet vi tænker vi kan
gøre, kommer aldrig igen.

Materialer: Lydværk, 8 minutter.
Nynne Haugaard er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2009.

MIA HELMER
MY HUSBAND AS THE LITTLE MERMAID
(GRATIS POSTKORT)

Den lille havfrue på Langelinie er moduleret efter den 31-årige Eline Eriksen,
der også lagde krop til andre statuer skabt af hendes mand, Edward.
Statuen blev skænket som gave til København i 1913 af brygger Jacobsen.
Siden 1950’erne er figuren blevet masseproduceret og solgt som typisk
dansk souvenir. Blandt andet som motiv på postkort.
Tidligere sendte vi postkort til venner og familie for at fortælle at ”her er jeg”.
I dag opdateres Facebooksiden, eller et nyt billede smides ind på insta.
Postkort køber vi stadig, men nu for selv at tage dem med hjem som
pant på, at ”her var jeg”.

Materialer: Postkort, vægstativ.
Mia Helmer er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2010.

MARIANNE HESSELBJERG
AGAPE (SØBY KIRKE)

Når konflikterne synes uløselige, har mennesket i alle religioner og gennem alle tider bedt om nåde.
En nåde, der strømmer som vand fra en hane ned i en spand med hul i.
Agape er det oldgræske ord for guddommelig kærlighed, uendelig, ubetinget ubegrænset kærlighed
fra Gud - over for Eros, som her betyder kærlighed til Gud.

Tak til Dir. J.P.Lund og Hustru Vilhelmine født Bugges Legat.
Materialer: 2 kar á 44 x 50 cm. Rustfrit stål, højglanspoleret.
Marianne Hesselbjerg er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1986.

MARIANNE HESSELBJERG
GRIDS ON A PLATE (BREGNINGE KIRKE)

Det er menneskeligt at søge en struktur i det der fremstår uoverskueligt. Er der en struktur,
findes der et mønster.
Forstår man et lille hjørne af verden, eller af et andet menneske, er der lidt af gå videre med.
Som at trevle en strikketrøje op – en proces er sat i gang.

Tak til Dir. J.P.Lund og Hustru Vilhelmine født Bugges Legat.
Materialer: 72 x 72 x 72 cm. Aluminium og rustfrit stål, højglanspoleret.
Marianne Hesselbjerg er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1986.

ELLEN HYLLEMOSE
FLERE I EN, 2018

Forholdet mellem årsag og virkning kaldes kausalitet, og siden oldtiden har naturvidenskaben
tumlet med kausalforklaringer, der kan anvendes til at forklare det vi ser. For eksempel
om en årsag skal tænkes som ”en grund” eller et ”grundlag”.
En anden måde at betragte kausalitet på er, at spørge hvad kom først: ægget eller
hønen. Ud fra samme betragtning kan der spørges til, om skulpturen er kassen eller i
kassen. Ganske uafhængigt af, at en kasse er et naturligt element i et aktivt havnemiljø.

Støttet af Statens Kunstfond.
Materialer: Aluminium, lycra, træ.
Ellen Hyllemose er uddannet fra Det kongelige Danske Kunstakademi i 1995.

MICHAEL ISLING
TROPHY POLE

”Du kender følelsen. Endelig har flere timers venten og hårdt arbejde givet pote. De efterfølgende minutter er
ren eufori. Og så aftager den intense følelse gradvist, før den bliver til en mere afdæmpet – men ikke mindre
god – veltilfredshed over en vellykket jagt.”
”Det er dejligt at holde fast i den gode jagtoplevelse. Og det kan du gøre med et flot jagttrofæ”. ”et respektindgydende symbol […] særligt jægere imellem.”
Citat: //jagtogvildt.dk/72-bukkeplader

Materialer: 13 trofæ opsatser, flagstang.
Michael Isling er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 2008.

KIRSTEN JUSTESEN
UDSIGT – FRA STOL TIL STOL

Værket har haft et langt liv med udsigt til EN SCENE alt efter, hvor det har været.
Udstillet første gang på Sophienholm i 1989.
Siden både på Brandts i 1993 og på Charlottenborg Udstillingsbygning i 1999.
De ORIGINALE stole er i dag så beskadigede, at nye har måttet rekonstrueres efter de oprindelige tegninger.
Nu står de her i Søby – RÆKKE FOR RÆKKE, PÅ HØJKANT og inviterer til NYE OPLEVELSER .
Nye og funklende grønne – parat til at flytte til ANDRE UDSIGTER i fremtiden.
SCENEN er sat – sæt dig og lad FORESTILLINGEN BEGYNDE

Støttet af Statens Kunstfond.
Materialer: Træ, maling.
Kirsten Justesen er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1975.

MARIANNE JØRGENSEN
TRE/ CIRKEL, ELLIPSE, OVAL

Røde mursten fra Randers Tegl bliver brugt overalt i Danmark, som byggemateriale til eksempelvis huse.
Variationen fra et murværk til et andet ligger oftest i valget af den anvendte fugebredde. I TRE er stenene
stablet og stakket, så de smalle sider vender opad, og fugen er undladt.
Murstenshuse er som regel – og af praktiske årsager – muret op i kvadratiske former. Nærværende forme
er karakteriseret ved tre bløde buer, man kan gå ned i eller sidde på. En cirkel, en ellipse og en oval.

Støttet af Statens Kunstfond & Kultutudviklingspuljen, Aarhus Kommune.
Materialer: Røde mursten, fliseklæb, mørtel.
Marianne Jørgensen er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 1985.

NIKOLAJ KILSMARK
& NYNNE HAUGAARD
BILLBOARD

“Utopia” er konstrueret af græsk: ou = "ikke", eu= ”perfekt”, topos = "sted". Begrebet utopia er på den måde
en sammenskrivning med dobbeltbetydning af: "ou-topia" (ingensteds) og "eu-topia" (et perfekt sted).
I 1516 udgav advokaten, filosoffen og statsmanden Thomas More bogen Utopia, der handler om et sted, som
ikke eksisterer. I bogen beskrives et idealsamfund med ligestilling mellem kønnene, religiøs tolerance, velfærd, lighed og retfærdighed..

Materialer: Banner.
Nikolaj Kilsmark er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 2000.
Nynne Haugaard er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2009.

HEINE KJÆRGAARD KLAUSEN
MY HEART WILL GO ON AND MY HEAD KEEP SPINNING

Hjerne og hjerte – krop møder krop.
Leonardo DiCaprios hånd glider langsomt ned ad den duggede bilrude. Indefra. My Heart Will Go On. Sunget
direkte ind på alverdens hitlister i 1997 af Céline Dion, og året efter kåret som verdens bedst sælgende single.
Kønnet og huden – krop møder krop.

Materialer: Beton, tin, resin, bronze.
Heine Kjærgaard Klausen fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006.

MARTHA KRAMÆR
EFTER SKOLETID

Søby Skole blev lukket i 2013 som resultat af skolesammenlægningen på Ærø.
Bygningen ligger stadig ved indkørslen til byen, og minder om alt det levede liv og den leg, der har fundet
sted rundt omkring i byen. Efter skoletid.
Måske er skoletasken efterladt eller glemt, dér hvor børn før søgte hen efter skoletid. Som et ekko, der mere
peger på en tid end på, at det er nogens personlige ejendel.
En helt almindelig skoletaske der, efterladt længe nok, mister sin umiddelbare uskyldighed – i vores tid.

Materialer: Hvid beton.
Martha Kramær er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2008.

SIAN KRISTOFFERSEN
AGLAOPE (BEAUTIFUL FACE)

Aglaope Beautiful Face Aglaophonos Beautiful Voice Himerope Longing Face Leucosia White Being Ligeia
Shrill Molpe Music Parthenope Maiden Face Peisinoë Persuading Mind Raidne Improvement Teles Perfect
Thelchterea Soothing Watcher Thelxepeia Soothing Words Thelxiope Persuasive Face
Ifølge græsk mytologi var sirenerne overnaturlige væsner, der ved hjælp af deres smukke stemmer
lokkede sømænd til sig og fortryllede dem, så de glemte tid og sted, og deres skibe havarerede.
I det oldgræske heltedigt Odysseen, er sirenerne en af de farer Odysseus kommer ud for på sin rejse fra Troja
til Ithaka.

Støttet af Statens Kunstfond.
Materialer: rustfrit stål, stålwire, jesmonite og pigment.
Sian Kristoffersen er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2007.

CHRISTINE MELCHIORS
TURNING LANDSCAPE OF MEMORIES II

Som et rum i et rum i et rum er naturen uindfangelig, hjemliggjort og disciplineret. Opdelt i parceller, parker
og haver. Ubestemmelige, afventende mellemrum, der igen fortæller noget om land og ejer. Stier og veje, de
levende hegn og havehække, er synlige tegn på disse opdelinger.
Ved igen og igen at gå gennem et landskab, bliver det til en slags fortællende kulisse for ens liv. En kulisse,
gengivet på maleri og billeder, der igen genererer nye landskaber. Som haven danner også kroppens beklædning et blødt overgangsrum mellem et ydre og et indre.

Materialer: Stof til forsænket loft, broderi, påtrykt fotografi, kunstigt hækmateriale.
Christine Melchiors er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1989.

MO MAJA MOESGAARD
UFORUDSETE SLÆGTSKABER

Et forsøg på at tænke over, hvordan det er muligt at leve og dø godt på en ødelagt klode (Anna Tsing); om at
leve som og af affald, og om at skabe relationer til hinanden og til dét, som ikke umiddelbart kan genkendes
som én selv.
Et forsøg på at tænke over potentielle fremtider i en tid, hvor fristelsen til at forestille sig fremtiden som
stabil og forudsigelig, er stor. Måske uimodståelig. Et værn mod ængstelighed. Det er et forsøg på
at modstå sådanne fristelser. Om ikke at forfalde til fornægtelse eller håb. Om at turde være i det rod,
vi befinder os i.Sammen.

Støttet af Statens Kunstfond.
Materialer: Papmache, jord, glitter, affald, yoghurt, lysfolie.
Mo Maja Moesgaard er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2014,
med en mastergrad i kønsstudier fra Goldsmiths University London, 2011.

TINA MARIA NIELSEN
A POEM NEVER WRITTEN, 2018

Ærø Iagttagelseshjem dannede i 1952 opholdssted for min far, der på det tidspunkt var 12 år. Ligesom
børnehjemmet Godhavn, havde iagttagelseshjemmet ry for mishandling.
Min far fortalte kort før han døde, at han under sit ophold fik et digt i lokalavisen og blev Ærø-mester
i bordtennis. Det skabte for mig nogle tanker omkring steders betydning for forløsning af kreativitet
og ressourcer.
Alting er en lillebitte smule tilfældigt, og forventninger indfries sjældent. Men en grundtegning viser sig
i det, man ikke vidste på forhånd, som måske en dag kan erkendes som et mønster.

Støttet af Statens Kunstfond.
Materialer: 48 x 30 x 17 cm. Paraffin, papir.
Tina Maria Nielsen er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi I 1999.

CAMILLA NØRGÅRD
MERE ÆRØ

Ærø er et morænelandskab, der er dannet ved, at sten er blevet flyttet rundt på og slebet til
af sand, vand og is.
I 2016 blev 38.000 tons granit sejlet til Marstal og brugt til at bygge bølgebrydere og kystsikring. En hel lille
norsk ø fusionerede derved med Ærø.
Mere Ærø er skabt af ruinfragmenter hentet på stranden ved Nissum Bredning. Her lå de som smukke og
mærkelige konglomerater. Måske som en ulovlig dumpning af rester fra en gård, der ikke længere duede.
Måske som en ulovlig kystsikring.
De er slæbt 400 m af unge stærke mænd, kørt i bil og sejlet til Søby. Nu ligger de her mellem bebyggelse
og kyst og er blevet til mere Ærø.

Materialer: Murbrokker, lecablokke, gasbeton, mørtel.
Camilla Nørgård er uddannet fra det Fynske Kunstakademi i 1999.

LOUISE SPARRE
KIND OF CONDITION

Fornemmelser af at være vibrerende, hysterisk, brusende, sprød, sprudlende, lys, svævende, irritabel, vemodig,
dunkel, let, munter, tungsindig, heftig, sindig.
Stolthed, misundelse, jalousi, skadefryd, lykke, kærlighed, overmod, angst, vrede, frygt, glæde, bedrøvelse, interesse, overraskelse, afsky, foragt, forlegenhed, skam.
Kroppen reagerer fysisk på følelser – alligevel er de til dels usynlige.

Støtte af Statens Kunstfond.
Materialer: Jern, silikone, beslag, satin, silke og latex.
Louise Sparre er uddannet fra det Fynske Kunstakademi i 2003.

MALENE NORS TARDRUP
VI DROG UD
– FORTÆLLING BASERET PÅ FAKTISKE ELEMENTER

En kasse fundet ved et garagesalg i Søby, med vintage portrætfotografier af ærøboer fra slutningen
af 1800-tallet - en periode, hvor Danmark blev betragtet som et udvandringsland. I årene 1850-1920
udvandrede godt 300.000 danskere med skib over Atlanterhavet til USA. Omkring 2.000 af dem
kom fra Ærø.
Nogen søgte en frihed, de ikke havde herhjemme – andre flygtede fordi de var i vanskeligheder.
Alle efterlod familie, hjem og fædreland – for nogles vedkommende for altid.
I dag er det Danmark, der modtager indvandrere – men det er ikke længe siden, rollerne var byttet rundt.

Støttet af Statens Kunstfond.
Tak til Statens Værksted.
Materialebeskrivelse: Print på akryl, rustfrit stål.
Malene Nors Tardrup er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2012.

LIL B. WACHMANN
DON'T PLAY THEIR GAME (2017-)

Uanset hvem du holder med, handler fodbold om at tabe og hvordan du tackler det. Ikke kun i individuelle
kampe, selvom glæden ved en sejr altid modereres af bevidstheden om, at den kun udsætter nederlaget.
Faktisk, hvis succes kræver så meget indsats, så er nederlaget måske lettere i det lange løb og tilbyder andre
gevinster. Og hvilke former for gevinster kan nederlaget tilbyde os? Og hvad angår mig: hverken testopige
eller technodreng. Jeg er blot en indstikningskanal for C19H28O2. Jeg er T.
Citatreferencer: Juliet Jacques, Jack Halberstam & Paul B. Preciado.

Støttet af Statens Kunstfond.
Materiale: Banner (digital print, PVC) 7 x 2,5 meter.
Lil B. Wachmann er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi I 2016.

MARIA WÆHRENS
MONSTERS

Dødsfald meddeles Skifteretten, hvorefter arvinger træffer afgørelse om, hvordan boet skal skiftes.
Når Skat og Skifteretten har godkendt boopgørelsen, kan dødsboet ryddes.
Titlen peger mod et barnligt univers og et sammenstød mellem noget let og noget tungt.
Som barn og voksen – liv og død.
Som kister ligger madrasser svøbt i beton på jorden. Alvorstunge og sat i dialog med husgavlen naivistiske
malerier.
Et farvel til barndommen, bedsteforældrene eller en skilsmisse?
Måske er det alle følelserne blandet sammen - udenfor et hus der er tømt og skal jævnes med jord.

Materialer: Ægtempera, akryl, lak, springmadrasser, beton.
Maria Wæhrens er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2005.

FØDEKÆDEN
OTTE KUNSTAKADEMISTUDERENDE

Hovedparten af de kursister, som tager et årskursus på
Kunsthøjskolen på Ærø, afslutter opholdet med at søge
optagelse på et kunstakademi. De fleste søger ind på
Det Kongelige Danske Kunstakademi, men mange
søger også Det Jyske og Det Fynske Kunstakademi –
eller tager springet og søger i udlandet.
Det er også nødvendigt for der er ikke plads til alle de
der søger på de danske kunstakademier. Desuden er
flere kursister også klar til at prøve kræfter med et
europæisk kunstmiljø.
Der sker meget fra vi tager imod et nyt hold kursister
i slutningen af august, til de forlader stedet igen ni
måneder senere i midten af juni.
Det er gave og en stor oplevelse at være med i den
proces. Man bliver en del af hinandens historie – og det
er svært at give helt slip på folk igen. Mange inviteres
derfor til at komme tilbage og fortælle om studiet på
deres kunstakademi – eller deltage på den tilbagevendende SommerSkulpturSøby-biennale.

I år deltager otte kunstakademistuderende fra
København, Wien, Oslo og Göteborg. Tre af dem
med egne projekter, mens resten deltager med
research-projektet (…). Et samarbejde med base i
Toldhuset på Søby Havn, hvor gruppen i højsommerugerne vil sætte forskellige aktiviteter i værk. Blandt
andet tre mandag formiddage, hvor børn og
forældre inviteres til at deltage i fælles aktivitet.

TOLDHUSET /
NANA DAHLIN, HELENE NORUP DUE,
REBEKKA HILMER HELTOFT NIELSEN,
OLGA KRISTINE STAGE, AMIN ZOUITEN
(...)

(...) er et tegn som peger på den del af en tekst som er udeladt. Det kan også være et tegn der fortæller, at en
anden er ved at skrive til dig. Hvad det er, eller hvornår du kan regne med at modtage det, meddeles ikke. Det
viser hen til en aktivitet – at noget er ved at ske.
Huset er et sted, hvor energi ledes igennem og koordineres – også lyset til havnen, fyret og gadelamperne.
Hen over sommeren vil fem kunststuderende på skift være til stede og bruge huset. Arbejde og researche, alt
imens scenografien ændrer sig.
Sommeren igennem vil huset fyldes med rekvisitter og fiktion, som peger ud mod havnen og de større
bevægelser den er del af. Lokale og besøgende vil løbende blive inviteret med.

Materialer: Toldhuset, diverse effekter.
Nana Dahlin, og Amin Zouiten er kunststuderende på The Academy of Fine Arts Vienna.
Helene Norup Due, Rebekka Hilmer Heltoft Nielsen og Olga Kristine Stag er kunststuderende
på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

BEATRICE J.L. ALEXANIAN
I SAMME BÅD, 2018

Vi snakker om vores egne bevægelser: at vand bremser vores skridt, at vand er en volumen. Vi snakker også
om, at alting er noget andet og i evig forandring.
Du spørger om vi skaber det næste øjeblik, eller om det skaber sig selv. Du plejede at sige, at øjeblikket er
evigt, og en gentagelse af det forrige. Du plejede også at sige, at øjeblikket er. At øjeblikket har flere former,
der gengiver virkeligheden.
Jeg tager billedet af den usynlige horisont. Dér hvor havet møder himlen.
(Overfladen er vasket i lysfølsomme kemikalier, som eksponeres for lys og fremkaldes i regn)

Materialer: Stål, bomuld, Ferric Ammonium Citrate og Potassium Ferricyanide.
Beatrice J.L. Alexanian er er uddannet fra KHiO, Oslo National Academy of the Arts i 2018.

MARIE ROSENKILDE LINDBERG
OVER HÆKKEN

Måske skal der ikke så meget til for at skabe samhørighed og bygge bro mellem folk? Måske bare en snak hen
over en hæk?
Der er lige så langt fra Ærøskøbing til Marstal som til Søby. Godt 16 km, selvom turen til Søby kan synes lang.
Tirsdag den 29. maj tilbagelagde Marie Rosenkilde Lindberg strækningen sammen med sin transportable
hæk. En rengøringsvogn ombygget til en grøn hæk; indeholdende gæstebog, the, kaffe og øl. Undervejs blev
det til en del snakke over hækken – om vejr og vind og andet mellem himmel og jord.

Materialer: Rengøringsvogn, grønne kviste af plastik, træ, maling, gæstebog, kaffe, te, småkager og øl.
Marie Rosenkilde Lindberg er studerende på Valand Academy, University of Gothenburg.

MIRA WINDING
DAISY

Høj og slank som noget erindret i tid. Skudt op af jorden med et enkelt blad og en krone,
der strækker sig mod himlen som en hånd. Treforken er gudernes accessoires – og djævlens.
Klar til at skabe og bevare … eller ødelægge.

Materialeliste: Stål, gips, jesmonite, maling.
Mira Winding er studerende på Det Kongelig Danske Kunstakademi.

KUNSTNERSPIRERNE
AFGANGSHOLDET 2017-18

Kunsthøjskolen på Ærø er landets mindste højskole
– alligevel besøges skolen hvert år af mere end
400 kursister.

Kunsthøjskolen på Ærø er en vigtig brik i det kunstinstitutionelle miljø for mange kursister fortsætter
efterfølgende på en kunstnerisk uddannelse.

Hovedparten deltager på et af vores 32 årlige kurser for
folk i alle aldre med hang til maleri og samtidskunst.
Resten – og vi har højst plads til tyve unge, ambitiøse
kunstnerspirer – deltager på årskurset fra slutningen
af august til juni året efter.

I år er 13 blevet optaget fra årsholdet. En enkelt skal helt
til Lofoten og begynde på filmskolen – resten vil efter
sommeren starte på kunstakademiet i Århus, Odense,
København, Bergen, Tronhjem, Malmø og Hamburg.

De to kursustyper undervises adskilt.
På årskurset varetages undervisningen af et par fastansatte billedkunstnere plus et hav af unge kunstakademiuddannede billedkunstnere fra ind- og udland.
De er her højst et par uger før de tager af sted igen og
afløses af en ny kunstner.
Det kan synes forvirrende, men de mange skiftende
underviserne beskytter kursisterne mod at overtage
en undervisers formsprog. I stedet tilbydes kursisterne
et kvalitativt medspil og en styrkelse af deres eget
personlige udtryk.
Hovedparten af de unge kursister, ender med at tage et
årskursus, og de fleste bruger foråret på deres ansøgningsprojekter til kunstakademierne.

Årskurset er siden 2010 blevet afsluttet med et 3-4
ugers forløb, hvor kursisterne arbejder med deres værk
til årets sommerudstilling i Søby. I lige år – som i år –
vokser udstillingen og er en del af SommerSkulpturSøby-biennalen.
Det er et stort arrangement at være en del af, men også
kolossal lærerigt og en god erfaring at tage med sig.
Både i forhold til værkproduktion og udstillingsvirksomhed.
Seksten kursister deltager i år, og det er en fornøjelse at
præsentere dem i denne sammenhæng. Flyvefærdige
og stærke unge kunstnerspirer som er med til at sætte
den høje standard for årets udstilling.

KAROLINE LEONORA
SEIDELIN BANKE
OPTISK INSTRUMENT

Googler man "Hvad er Musik?" finder man på Wikipedia følgende forklaring: "Den bredeste definition er, at
musik er organiserede lyd-begivenheder, der opfattes æstetisk."
Jeg spørger nu min skulptur:
- Hvad er du?
- Jeg er et instrument.
- Hvordan lyder du?
- Lyt.
Da skulpturen ikke umiddelbart lyder af noget, må det antages, at instrumentet organiserer de
omkringværende lyde i kraft af sit potentiale som lydenes udgangspunkt. Lyt.

Materialer: Presenning, wire, bjælder.
Karoline Leonora Seidelin Banke, kursist på Kunsthøjskolen på Ærø i 2017-18.

FELIX HARPØTH DREESEN
(Z)ULU(L)IMA.
DERES SIGNAL ER MODTAGET, MEN IKKE FORSTÅET.

Søby ligger på spidsen af Ærø, hvilket er langt væk, synes de fleste. Alligevel arbejdes der ihærdigt med planer
om havneudvidelse, for det er Søby, der ligger som afkørslen til den maritime motorvej.
Det er svært at forstå hinanden på tværs af sprog og kultur – ja, selv på tværs af faggrupper. Også på en
søfarts ø, hvor man er vant til international kommunikation skibe imellem. (Z)ulu(L)ima – deres signal
er modtaget, men ikke forstået.

Malerialer: træ, maling.
Felix Harpøth Dreesen, kursist på Kunsthøjskolen på Ærø i 2017-18.

ELISE HELENE FEILDORF
JOHN IS HAVING A BAD DAY ...

John arbejder i bogføringen i et søfartsselskab. Hans arbejde består i at sidde og taste numre ind i små bokse.
Når han gør dette, lukker han sine tanker ned og fokuserer på, hvad han skal have til aftensmad, eller på de
friske rødder, som gror fra hans nye, blonde hår.
I aften, når han har tømt sin madboks – en lille indisk karry boks for én – skal han sidde med ansigtet
i fjernsynets skær til han falder i søvn; så glasset med paprødvinen vælter ud på hans krøllede arbejdsbukser,
og vækker ham igen.

Materialer: Træ, plastik, fiskesnøre, genbrugs materialer, postkort, udklip m.v.
Elise Helene Feildorf, kursist Kunsthøjskolen på Ærø i 2017-18.

KRISTINA FERNOS
THE ANSWER IS BLOWIN' IN THE WIND

Vindens vigtigste funktion er at transportere materialer – for eksempel spredning af pollen og frø,
samt cirkulering af vand, varme og støv. Vinden i sig selv kan ikke se – til gengæld kan den omsættes til
energi. I Danmark blev 43,4 procent af elforbruget sidste år leveret af vindmøller.
5589 møller står der rundt om i landet og tallet for 2018 er stigende. Også mindre, privatfinansierede
husstandsmøller dukker op i åbne landområder – ca. 600 nye pr. år.
Denne sommer kan endnu 20 nye møller tilføjes statistikken – ude i et mindre alvorligt ærinde, men hvem
har ikke af og til brug for at lege?

Materialer: Træ, folie.
Kristina Fernos, kursist Kunsthøjskolen på Ærø i 2017-18.

SIKKER AUGUST FRANDSEN
MEASUREMENTS

Ved kontakt til skoen ved foden om skoen passer. Tag skoen på og stram snørebåndet, til rummet omkring din
fod føles godt. Bind en knude og fortsæt derefter din dag.
Pladsen er et sted, hvor nogen befinder sig, eller noget anbringes. For eksempel, fordi det er hensigtsmæssigt,
nødvendigt, almindeligt eller (lov-)bestemt.

Materialer: Beton.
Sikker August Frandsen, kursist Kunsthøjskolen på Ærø i 2017-18.

LASSE SKYTTE FREDERIKSEN
UDKAST

Ifølge cirkulære nr. 9067 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v. (Kunstcirkulæret) skal der
i forbindelse med større statsligt byggeri afsættes 1,5 % af håndværkerudgifterne til kunstnerisk udsmykning.
I kølvandet på økonomiske kriser og ressourceknaphed er der gevinst i genbrug. ”Cirkulær økonomi” kaldes
det – eller på godt gammelt dansk: den enes skrald – den andens guld.
Værdikæder afgør en vares merværdi. For eksempel vil de fleste betale mere for at se graffiti på et museum
end på en husmur. Rammer skaber altså også merværdi.
Hånden er rakt ud – krævende eller inviterende.

Materialer: Jern, spraymaling.
Lasse Skytte Frederiksen, kursist Kunsthøjskolen på Ærø i 2017-18.

ASTRID EDITH HANSEN
GROWING

Opdager at håndklædet er surt, da det føres op til ansigtet. En sitren samler sig kortvarigt i kinderne
og forlader dem igen. Kigger ud i luften i et stykke tid. Er turist og så ikke huset blive forladt.
Vandet fra kælderen har længe været i gang med at sive ind. Efterlader uafbrudt fugt og svamp ned
ad væggene. Lyst til pause og en is med store kugler og krymmel. Stene lidt over udsigten.
Svanerne, sivene og det andet liv, der kommer og opholder sig på tapetet er hverken symboler eller tegn.
Brættet er slået op. Viser sine væsker frem.

Materialer: Fotoprint på håndklæder, vand fra kælder, blyant.
Astrid Edith Hansen, kursist på Kunsthøjskolen på Ærø i 2017-18.

SARA LIV HERMANSSON
FAMILY LIFE

Der hænger en fladskærm, eller står et tv-møbel, i 98% af danske husstande. Selvom tiden lægger op
til individualitet er de fleste hjem koreograferet omkring tv’et sammen med sofagruppen.
Delemøblet – oprindeligt konstrueret som et samtalemøbel.
Det daglige tv-forbrug ligger på 111 minutter, og aftenprogrammerne trækker flest seere. Især talkshows,
hvor nyheder, livsstil og hverdagshistorier afløser hinanden – optaget i studier med sofaen i centrum.

Materialer: Fladskærm, video 50 sek.
Sara Liv Hermansson, kursist på Kunsthøjskolen på Ærø i 2017-18.

SALLY MESSEL-DALGAARD
TO THE BEACH AND BACK

En dag tog jeg til stranden. Jeg sad derhjemme mens jeg bevægede mig ned ad Skovvejen. Solen kastede
lange skygger. Skoven på den ene side og marker på den anden. Da jeg kunne se vandet for enden af vejen,
kom en mand cyklende. Han havde blåt og gult træningstøj på, og kasketten var trukket helt ned i panden.
Han kørte forbi mig, ind mod Søby. Da jeg tog til stranden og gik ned ad Skovvejen, var han væk.
Google Street View indsamler fotomateriale fra hele verden ved hjælp af biler med et 9-øjet kamera på taget.
Billederne ligger i en kæmpe online database. Google Street View var på Ærø i 2009.

Materialer: Beton, banner, jern, reb.
Sally Messel-Dalgaard, kursist på Kunsthøjskolen på Ærø i 2017-18.

KRISTIAN JONATAN KRABBE
VAKT TIL LIVE I HAVETS STRØMNINGER

Fiskeri, fangst og fracking er et forarbejdet resultat af det, som havet indeholder og har vakt til live.
Kontakten med havet giver form til liv, og til de konstruktioner, som benyttes i maritim industri. Det ses
af bådenes former og behandlingen af træ, som ellers ville ændre sig nedsænket i vand. Der gives
muligheder i det at kunne flyde på vandet og herfra høste dets indhold.

Materialer: Træ, skab, flyer.
Kristian Jonatan Krabbe, kursist på Kunsthøjskolen på Ærø i 2017-18.,

REBECCA DAM LERKE
F(X)

Nuet er et punkt uden tidslig udstrækning. En distance gående mod nul. Mod ikke-eksistens. Det kan derfor
være svært at fange nuet. Svært at observere. Idet man observerer nuet, er det allerede passeret. Man kan
prøve at genskabe det samme ”nu”, men det vil aldrig blive det samme.
Hjertet har en puls. Hvert slag udfører den samme bevægelse som det sidste. Alligevel er de alle forskellige.
Alt stof ændrer sig. Organisk materiale går mod forfald. Hvert slag er tættere på døden end det foregående.

Materialer: Træ.
Rebecca Dam Lerke, kursist på Kunsthøjskolen på Ærø i 2018.

JENS VILHELM PLOUG
THE HOUSE WITH LEISURABLE DESIRES

I WANT A ROBOT FUTURE. I WANT A FUTURE OF FULL AUTOMATISATION. I WANT A COMMON OWNED
AUTOMATED PRODUCTION WHERE IT THUS MAKES IT POSSIBLE FOR ME TO DO ONE THING TODAY AND
ANOTHER TOMORROW, TO HUNT IN THE MORNING, FISH IN THE AFTERNOON, REAR CATTLE IN THE EVENING,
CRITICISE AFTER DINNER, JUST AS I HAVE A MIND, WITHOUT EVER BECOMING HUNTER, FISHERMAN,
HERDSMAN OR CRITIC. I WANT ALIENATED FREEDOM. SYNTHETIC FREEDOM.

Materialer: Med-Comfort Antichok tæppe, lånt hus.
Jens Vilhem Ploug, kursist på Kunsthøjskolen på Ærø i 2017-18.

HEDVIG TYGSTRUP
THE QUESTION OF FUTURES

Som vejret bliver mere besynderligt og vandet fortsætter med at stige i kældrene, og ved kysterne, vokser et
ældgammelt liv frem: Organismer, der blomstrer og trives under forhold, hvor andre livsformer må gå under.

Materialer: Gulv, latex.
Hedvig Tygstrup, kursist på Kunsthøjskolen på Ærø i 2017-18.

MAI NORTHCOTE SØRENSEN
STOPPESTED

Hvor vi er fysisk hænger ikke altid sammen med, hvor vi er mentalt. De fleste kender fornemmelsen af at
være et andet sted. Stirre ud i luften og se det, ingen andre kan se. Indtil noget kalder os tilbage igen.
Det sker ofte på transitsteder som i lufthavnen, på togstationen og mens man venter på bussen. Steder,
hvor vi er påtvunget en pause – ikke-steder. Bremset i fremdrift uden sikkerhed for, hvornår vi kommer
af sted – eller om vi kommer af sted.

Materialer: Galvaniseret jernstang, køreplanstavler, stoppestedstop, sf-sten.
Mai Northcote Sørensen, kursist på Kunsthøjskolen på Ærø i 2017-18.

RIGMOR HELENE
V. ARENSTORFF VILSTRUP
REWILDING

Der er ca. 10.000 arter i græsfamilien og omkring 650 slægter – i Danmark findes 48 af sorterne. En pose
græsfrø indeholder 7 forskellige arter, og en af dem er Rød Svingel, der bruges fordi den har et tæppedække af
rødder og udløbere. Et græsstrå kan blive 400 år.
For 5 år siden blev et vrag hævet fra bunden af det østlige græshav. Dryppende af gylden havre sagde
dykkerne, at de havde fundet skelettet af en fiskehejre. Død af sult og mæt på vand, havde den bygget
en rede af svingel og lagt sine golde æg i den.
Græshavet bølger grøngyldent og roligt, og hårene på din krop kopierer havrens.

Materialer: Træ.
Rigmor Helene v. Arenstorff Vilstrup, kursist på Kunsthøjskolen på Ærø i 2018.

CHRISTINA AMALIE WIND
FACE TO FACE

I mødet med kunst opstår hos mange et behov for at trænge ind under overfladen, og forstå det, der opleves.
At forstå en helhed, for at kunne forstå dens enkelte dele – og omvendt – kaldes en hermeneutisk cirkel.
Et begreb der antager, at forståelse og forforståelse er hinandens forudsætning.
Inden for psykologien betegner hermeneutik den opfattelse, at det ikke er psykologiens opgave at forklare
årsagerne til de mentale processers opståen og forløb. I stedet skal processerne betragtes ud fra et
meningsfuldt helhedssyn på menneskelivet, og med det erklærede mål at øge den pågældendes selvindsigt.

Materialer: Markisestof, broderigarn.
Christina Amalie Wind, kursist på Kunsthøjskolen på Ærø i 2017-18.

