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VelKoMMen  

Kunstnernes efterårsudstilling 2014

Ke-bestyrelsen byder igen i år velkommen til Kunstnernes efterårsudstilling 
i den frie udstillingsbygning på grønningen. Vi ved, at når Ke14 åbner, er 
der særlige forventninger til udstillingen. Blandt andet om at den skal 
være både lydhør og toneangivende i forhold til nye tendenser og talenter. 
Vi er betroet at videreføre en 114 år gammel tradition i den kunstneriske 
fornyelses ånd med vægt på høj kunstnerisk kvalitet og demokratisk 
udvælgelse. dette sikres gennem den kunstnerdrevne struktur, hvor 
kunstnerens virke er i centrum.

i år har 428 kunstnere indsendt 1984 værker. 56 kunstnere har fået 
antaget 138 værker. stort tillykke til alle jer kunstnere, som er kommet 
igennem nåleøjet. og tak fordi i arbejdede så målrettet, gennemførte jeres 
projekter og havde modet til at sende jeres værker ind til censuren på 
Kunstnernes efterårsudstilling. at udsætte sine værker for censur er ikke 
en nødvendighed, men et valg. i har benyttet jer af muligheden for at blive 
anonymt og kvalificeret vurderet helt uafhængigt af jeres navn, venner og 
baggrund, og i har fået en anerkendelse og synlighed, som kan åbne døre og 
give jer bedre muligheder for at gøre jer gældende på den danske kunstscene. 

Bestyrelsen takker et fremragende hold af censorer, der har lagt 
timer, kræfter og refleksioner i udvælgelsen af de kunstnere, som skal 
repræsentere Kunstnernes efterårsudstilling 2014. udvælgelsen er 
foregået over tre runder. de to første runder er blevet bedømt digitalt, 
mens værkerne til tredje runde er blevet sendt ind og vurderet fysisk. det er 
Ke-bestyrelsens holdning, at den fysiske censurering er meget vigtig. i en tid 
hvor censurerede udstillinger bliver mere og mere digitale mener vi, at den 
fysiske runde er vigtig for at afklare de værker, hvor der kan være tvivl i 
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forhold til den digitale udgave. i sidste ende er der jo tale om en udstilling, 
om tilstedeværelse og oplevelse af værker. Censorerne i år er: Malene Bach, 
Jesper Christiansen, torben sangild, Marianne Jørgensen og signe Vad.

igen i år er det med stor glæde og tilfredshed, at Ke holder til på den frie. 
det er på den frie, at Ke føler sig hjemme og hører til, og det er her, vi har 
været i hovedparten af årene, siden Kunstnernes efterårsudstilling blev 
dannet i 1900. Ke-bestyrelsen takker den frie for et godt samarbejde.

Ke-bestyrelsen takker for bidrag og støtte, som muliggør og sikrer Ke’s 
eksistens og gennemførelse. tak til 15. Juni fonden, oticon fonden, 
augustinus fonden, Knud Højgaards fond, lB forsikring a/s, Konsul george 
Jorck og Hustru emma Jorck’s fond, aage og Johanne louis-Hansens fond, 
nordea-fonden, statens Kunstråd, nørrebro Bryghus samt riccos. en særlig 
tak til Patricia asbæk for hendes medvirken til den flotte ”CCa andratx-prisen”, 
som gives til en kunstner, hun ser et særligt potentiale i, og som belønnes 
med en måneds ophold på kunstnerrefugiet, center for samtidskunst, CCa 
andratx på Mallorca.

ligesom tidligere år afholder Ke14 et seminar i udstillingsperioden på den 
frie. den 22. oktober kl. 16:00–18:00 afholdes et seminar med kunstkritik 
og debat om årets Ke-udstilling. der er inviteret et panel bestående af signe 
Vad (kunstner og censor ved Ke14), trine ross (kunstanmelder og blogger), 
lars rahbek (larMgalleri) og Maria gadegaard (kunsthistoriker og leder 
af gl. Holtegaard). Christina Wilson er moderator og vil med sin baggrund 
som kunsthistoriker, gallerist og kunstrådgiver styre arrangementet. det 
er et blik på udstillingen med fokus på både enkeltværker og den større 
samtidskunstneriske sammenhæng.

Ke-bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. alle har udstillet 
på Ke og er udøvende kunstnere: laura stamer, Henrique Hinnerfeldt de 

sousa, Hanne Bang, Hanne g. grønlund, Hanne Helms, astrid espenhain (s)
og Peter dethlefsen (s). forretningsfører Kirsten schauser.

Ke-bestyrelsen retter en stor tak til alle vores samarbejdspartnere.

god fornøjelse.

Ke Bestyrelsen anno 2014:
fra venstre: astrid espenhain (s), laura stamer, 

Hanne Helms, Henrique Hinnerfeldt, Hanne g. 
grønlund, Kirsten schauser (forretningsfører), 
Peter dethlefsen (s), gitte svendsen (udgået) 

og Hanne Bang (ikke på foto). 
foto: staMers Kontor
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Velkommen til Kunsternes efterårsudstilling i den frie udstillingsbygning

den frie udstillingsbygning vil gerne byde alle velkommen til årets Ke14 og 
præsentere publikum for resultatet af censorpanelets udvælgelse.  
i mere end 100 år har den frie udstillingsbygning, med få undtagelser, 
huset den årlige censurerede udstilling, Kunstnernes efterårsudstilling. 
Ke er på én og samme tid et ambitiøst og risikabelt udstillingsformat. 
ambitiøst fordi ønsket om at agere platform for debuterende upcoming 
talenter og bevare en vigtig position på den danske kunstscene er 
drivkraften og motivationen bag Ke’s store engagement. risikabelt fordi 
formatet i sig selv har en eksperimenterende karakter og er baseret på det 
ukendte og nye – hvorfor udstillingen aldrig kan blive bedre end summen 
af værkerne.

en udstilling som Ke afspejler både det, der sker i vækstlaget her og 
nu, og selvfølgelig i lige så høj grad, hvad årets censorpanel finder 
kunstnerisk interessant. i den frie udstillingsbygning er vi altid spændte 
på sammensætningen af årets censorpanel, som unægteligt har stor 
betydning for den endelige udstillings samlede udtryk. Kunstnerisk 
kvalitet og tydelige potentialer vægtes altid højest, men vurderes ud fra 
forskellige parametre alt efter de enkelte censorers prioriteringer. Hver 
især repræsenter de forskellige retninger inden for det kunstneriske felt. 
i kraft af deres faglighed og blik for kunstnerisk kvalitet bliver udstillingen 
ikke en samlet og stramt kurateret oplevelse, men en udstilling som 
forgrener sig vildt i alle retninger i et mix af medier, genrer, tematikker 
og formater.

naturligvis er vi også meget spændte på at se, hvilke værker der bliver 
blåstemplet, og se det samlede materiale, som vi skal sammensætte 
udstillingen ud fra. for de medvirkende er udstillingen en mulighed for at 
få eksponeret egne værker for et stort og nysgerrigt publikum. 

Ke tiltrækker altid mange besøgende, som vil se det nye og spotte talenter. 
det skyldes sandsynligvis også det meget sympatiske format, at alle og 
enhver, uanset uddannelsesbaggrund, kan ansøge om optagelse på 
udstillingen – både de debuterende upcoming talenter og de mere erfarne 
kunstnere.

Ke har til alle tider givet anledning til diskussion om kunstnerisk kvalitet. 
Mange vigtige værker har gennem tiden været vist på Ke. og mange 
eksperimenterede og kontroversielle værker, som aldrig ville have været 
vist på andre institutioner, har fundet vejen frem. 
 
Ke har altid udfordret, forbavset, glædet og irriteret. Vi håber, at 
udstillingen bliver ekspressiv, vidtfavnende, overvældende, overraskende 
og giver flere bud på nye spændende tendenser.

den frie udstillingsbygning 
 
Kunstnerisk leder Kirse Junge-stevnsborg 
og udstillingsinspektør Kit leunbach.
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Ke14 Prisen

Ke14 Prisen

Kunstnernes efterårsudstilling handler om at fremme mangfoldigheden og 
det nye i kunsten. det sker ved skarp udvælgelse foretaget af censorerne til 
årets udstilling. Ke vil også stimulere talentudviklingen gennem Ke Prisen, 
som nu uddeles for 5. gang.

Ke14 Prisen: Censorpanelet udvælger en kunstner blandt årets antagne. 
Vinderen kåres på baggrund af parametre såsom originalitet, idé, teknisk 
udførelse og helhed. Vinderen modtager et legat på 10.000 kr.

der uddeles yderligere en pris: CCa andratX Prisen. Blandt årets antagne 
værker vælger Patricia asbæk en kunstner, som hun vil støtte i dennes 
karriere. Kunstneren tildeles et måneds ophold med eget atelier på CCa 
andratx på Mallorca.

Vinderen af Ke14 Prisen kan eventuelt få til opgave at fremstille et værk til 
Kunstnernes efterårsudstilling året efter og på den måde få mulighed for at 
vise, hvad vedkommende fik ud af Ke14 Prisen.

Ke Prisen 2013

Ke Prisen 2013 gik til Kristian touborg for værket (IM)PERMANENCE.

CCa andratX Prisen 2013

Birke gorm modtog CCa andratX Prisen for værkerne 0-0-0, Local C(o)asts 
samt Camouflage and Camouflager. 

tillykke til begge!
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årets Kunstnere 2014

Villiam Miklos andersen 
Katja angeli 
Pi Bartholdy 
Jens-ole Bock 
Bue Bredsdorff 
ida Brockmann 
rosamunde dora Brüsch 
Manuel Canu 
Marie Caspersen 
shine robert Christensen 
lene lykke davidsen 
Hanna decker 
frøns dryer 
else duedahl 
Kåre leander ringling frang 
Veronika geiger 
Meeto Worre Kronborg grevsen 
Hans Kjær-Hansen 
sys simmelhack Hansen 
Karl-emil Heiberg 
sisse Hoffmann 
Mads egeberg Hvidtfeldt 
anette Jensen 
sara nanna Jørgensen 
anne-Mai sønderborg Keldsen 
Marianne Juul larsen 
søren lilholt 
tine lindvig 
Mariane lyngsø 
søren Maarbjerg 
Pascal Mayet 

Mie Hørlyck Mogensen 
ragna Mouritzen 
søren Mûhldorff / tomas skovgaard
Henrik nielsen 
tanja nis-Hansen 
Vibe overgaard 
Pernille Pontoppidan Pedersen 
susanne Pedersen 
Jens ulrich Petersen 
søren Pihlmann / Kim lenschow
stephanie linseisen del Pozo 
dagmar radmacher 
alexandra reimann 
rikke Kühn riegels 
frej rosenstjerne 
sarah schackinger 
susanne schmidt-nielsen 
tom snak 
Mikael stenström 
gitte svendsen 
Marie Jagd sørensen 
line toftsø 
Margit Vasby 
alberte ida Harboe Westergaard 
Maikie Macleod Worning
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VilliaM MiKlos andersen

VilliaM MiKlos  andersen
Installatorisk digt (detalje), 2013

190 x 140 cm, installation

9

KatJa angeli

KatJa angeli
I think of myself as a hot cigar, 2014

23 x 29 cm, blandform
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Pi BartHoldy

Pi BartHoldy
Drengen på tæppet, 2014

40 x 60 cm, foto

1111

Jens-ole BoCK

Jens-ole BoCK
 No title, 2013

50 x 50 x 4 cm, andet
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Bue Bredsdorff

Bue Bredsdorff 
Huset i Sønderhå, 2014

59 x 84 cm, tegning

13

ida  BroCKMann
Tilpas, 2012

2 billeder à 85 x 70 cm, foto

13

ida BroCKMann
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rosaMunde dora BrüsCH

rosaMunde dora BrüsCH
Det Store Forsvindingsnummer, 2014

200 x 50 x 30 cm, skulptur

15

Manuel Canu

Manuel Canu 
From Wall to Floor, 2013

500 x 200 x 500 cm, installation
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Marie CasPersen

Marie CasPersen
Sommer i haven, 2014

Maleri

17

sHine roBert CHristensen

sHine roBert CHristensen
 Clinging, 2014

200 x 50 x 25 cm, skulptur
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lene lyKKe daVidsen

lene lyKKe daVidsen
På den anden side II.a, 2013

241 x 277 cm, andet

1919

Hanna deCKer

Hanna deCKer
Rooms - Toys, 2012

35 x 25,5 x 20 cm, installation
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frøns dryer

frøns dryer
Old school 4, 2014

61,50 x 43,93 cm, foto

2121

else duedaHl

else duedaHl
Tegning u. titel, 2014
56 x 76 cm, tegning
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Kåre leander ringling frang

Kåre leander ringling frang
 Vakuum, 2013

04:50 min (loop), video

23

VeroniKa geiger

23

VeroniKa  geiger
 Imagined Blue (For Yoko Ono), 2014

240 x 122 cm, foto
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Meeto Worre KronBorg greVsen

Meeto Worre KronBorg greVsen
Skibbruddet, 2014
140 x 63 cm, foto

2525

Hans KJær-Hansen

Hans KJær-Hansen 
Portræt A, 2014
42 x 42 cm, foto 

Kubus 1, 2014
42 x 42 cm, foto 
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sys siMMelHaCK Hansen

sys siMMelHaCK Hansen
Hyldest til en mor I, 2014

76 x 95 cm, kul, akryl på papir 

Hyldest til en mor II, 2014
akryl på papir, 77 x 120 cm, andet

2727

Karl-eMil HeiBerg

Karl-eMil HeiBerg
Hjort vs. grønthøster, 2014

50 x 70 cm, grafik 
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sisse HoffMann

sisse HoffMann
I det skjulte (IV), 2014

140 x 90 cm, andet

29

Mads egeBerg HVidtfeldt

29

Mads egeBerg HVidtfeldt
Sun down, 2014

30 x 40 cm, maleri



30

anette Jensen

30

anette Jensen
Expose, 2014

100 x 40 cm, collage

3131

sara nanna Jørgensen

sara nanna Jørgensen 
If You Wait, 2014
4:55 min, video
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anne-Mai sønderBorg Keldsen

anne-Mai sønderBorg Keldsen
 Uden titel, 2013

100 x 140 cm, foto

3333

Marianne Juul larsen

Marianne Juul larsen
uden titel, 2014

179 x 127 cm, collage
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søren lilHolt

søren lilHolt
Atla, 2014

42 x 59,4 cm, foto

35

tine lindVig

tine lindVig
Forsvind fra min strand!, 2014

150 x 150 cm, maleri
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Mariane lyngsø

36

Mariane lyngsø
 naked, 2014

82 x 80 x 86 cm, skulptur

37

søren MaarBJerg

37

søren MaarBJerg
Undervejs med havnekaj, 2014

to skilte à 70 x 70 cm, objekt
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PasCal Mayet

PasCal Mayet
From my balcony (1/3 - installation helhed), 2014

300 x 8 cm x op til 450 cm, blandform

3939

Mie HørlyCK Mogensen

Mie HørlyCK Mogensen
Conversations on Art, 2013

2:30 sek, video



4040

ragna Mouritzen 

ragna Mouritzen 
Uden titel, 2014

47 x 90 x 23 cm (35 x 47 individuelt), objekt

4141

søren MüHldorff / toMas sKoVgaard

søren MüHldorff / toMas sKoVgaard
Guilty A/S, 2014, performance



42

HenriK nielsen

Henrik nielsen
 Lost, 2013

40 x 50 cm, foto

43

tanJa nis-Hansen

tanja nis-Hansen
WET DREAMS, 2014

19:11 min, video
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ViBe oVergaard

ViBe oVergaard
 Video for a Dance Performance, 2014

30:40 min (loop), video

4545

Pernille PontoPPidan Pedersen

Pernille PontoPPidan Pedersen
Kasual mineral materialiter, 2014

100 x 100 x 100 cm, skulptur
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susanne Pedersen

susanne Pedersen 
Mormors Facebook, 2014

56 x 54 cm, maleri

4747

Jens ulriCH Petersen

Jens ulriCH Petersen
Det er hvad det er 2, 2014

10 x 12 cm, maleri

Det er hvad det er 5, før 2000
10 x 12 cm, maleri



4848

søren PiHlMann / KiM lensCHoW

søren PiHlMann / KiM lensCHoW
Untitled, 2013

20 x 45 x 120 cm, skulptur

4949

stePHanie linseisen del Pozo

stePHanie linseisen del Pozo
Zumbayllu ved klippen, 2011

150 x 120 cm, maleri



50

dagMar radMaCHer

50

dagMar radMaCHer
Growing Opposition, 2014

65 x 50 cm, tegning

5151

aleXandra reiMann

aleXandra reiMann
Penrose Lamp, 2014

80 x 5 x 40 cm, wood, led light 
installation



52

riKKe KüHn riegels

52

riKKe KüHn riegels 
Construction 98, 2014

90 x 110 cm, maleri

5353

freJ rosenstJerne

freJ rosenstJerne
 Lucid 1#, 2014

60 x 70 cm, foto



5454

saraH sCHaCKinger

saraH sCHaCKinger
 1, 2014

150 x 270 cm, maleri

5555

susanne sCHMidt-nielsen

susanne sCHMidt-nielsen
Life possesions, 2013

18 x 100 x 24 cm, skulptur



5656

toM snaK

toM snaK
Solnedgang med skygge og hejseværk, 2014

50 x 60 x 70 cm, andet

5757

MiKael stenstrøM

MiKael stenstrøM
185.220 linjer, 2014

120 x 120 cm, tegning



5858

gitte sVendsen

gitte sVendsen
Both sides II, 2014

120 x 160 cm, 3 editioner, andet

5959

Marie Jagd sørensen

Marie Jagd sørensen
minder om et hus, 2014

57 x 62 x 108 cm, installation
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line toftsø

line toftsø
Rekvisitter, muffe, 2011

116 x 84 cm inkl ramme, tegning

6161

Margit VasBy

Margit VasBy
1410  København K, 2014

55 x 28 cm, maleri



6262

alBerte ida HarBoe Westergaard
NATURAL BEAUTY, 2014

2:29 min, video

alBerte ida HarBoe Westergaard

6363

MaiKie MaCleod Worning
Full Moon Journey, 2013

1:37 min, video

MaiKie MaCleod Worning
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Kunstnernes CV

VilliaM MiKlos  andersen

Installatorisk digt
2013
190 x 140 cm
Pris efter aftale

Rare view 1
2013
30 x 30 cm
Maleri
5.500 dKK

Faded
2013
100 x 8 cm
relief
5.500

uddannelse:
studerende på Kunstakademiets arkitektskole, KadK, 
1 år 2014–17 / 3 års studie på BgK roskilde 2011–14

Modtager af ”ingrid Britta Christensens Kunstnerle-
gat for unge”, odsherred (2014) / Vinder af Projekt 
forskerspirer Humanistisk Kategori med projektet 
”dagslys i plejehjemsarkitekturens indvirkning på 
depressionssygdom hos demente”, Københavns 
universitet (2013)

udstillinger:
deltager på Kunstnernes Påskeudstilling, aarhus (2013)

-

KatJa angeli

pink pills and a severed rabbit
2014
52 x 33 cm
Blandform
7.500 dKK

disobedient objects
2014
72 x 57 cm
Blandform
7.500 dKK

i think of myself as a hot cigar
2014
23 x 29 cm
Blandform

cleavage and potatoes
2014
55 x 44 cm
Blandform
5.600 dKK

uddannelse:
2013- royal College of art, Ma Printmaking

udvalgde udstillinger: 
2014 arte laguna Prize, finalists exhibition, Venice / 
the open West, the Wilson, Cheltenham art gallery and 
Museum, Cheltenham / Bainbridge open, embassy tea 
gallery, london / artgemini Prize, rebecca Hossack 
gallery, london / interim, royal College of art, london 
/ stewarts law rCa secret, rCa, london / 2013 the 
spring exhibition, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen 
/ the national open art exhibition, royal College of 
art, london

-

Pi BartHoldy

Bag Gardinet
2014
40 x 60 cm, lys træramme 1,5 cm
foto
Privateje

Drengen på tæppet
2014
40 x 60 cm, lys træramme 1,5 cm 
foto
5.700 dKK, edition 1/5

Drenge
2013
40 x 60 cm, lys træramme 1,5 cm 
foto
2.300 dKK

uddannelse:
2012 efti, Madrid, spain / 2010–11 fatamorgana

udstillinger:
2014 unilabs a/s København / 2014 Kaffe, istedgade 
90, København / 2013 Circulo de Bellas artes in Madrid, 
Madrid / 2013 gallery Cero, ”en Pelotas”, Madrid / 
2012 sala tarazona foto, tarazona, spanien / 2012 
efti, Madrid, spanien / 2011 Copenhagen art fair, 
København

2011 Vinder af Becas roberto Villagraz 2011

-

Jens-ole BoCK

The Beginning
2012
50 x 50 x 4 cm
andet
10.000 dKK 

Stream of Life
2012
50 x 50 x 4 cm
andet
10.000 dKK 

No Title
2013
50 x 50 x 4 cm
andet
10.000 dKK 

Evolution Begins
2012
50 x 50 x 4 cm
andet
10.000 dKK 

Before or After
2012
50 x 50 x 4 cm
andet
10.000 dKK 

-

Bue Bredsdorff

Husumgade 30
2014
59 x 84 cm
tegning
250 dKK

Huset i Sønderhå
2014
59 x 84 cm
tegning
250 dKK

uddannelse:
Bue Bredsdorff (1983) er uddannet tegneserieskaber 
på serieskolan i Malmø 2011

debuterede i 2011 i serieskolans antologi med tegne-
serien “nordvest for byen”

-

ida  BroCKMann

Tilpas
2012
2 billeder à 85 cm x 70 cm
foto
3.600 dKK / stk.

Fra urter gem i 
2013

53 x 37 cm
andet
Pris efter aftale

Stueplante
2014
122 x 76 x 1,3 cm
skulptur
Pris efter aftale

Ånd heri Mor (Afstøbning af mors ånde)
2014
7,5 x 4 cm x 2,5 cm
skulptur
Pris efter aftale

-

rosaMunde dora BrüsCH

Det Store Forsvindingsnummer
2014
200 x 50 x 30 cm
skulptur
66.000 dKK

uddannelse: 
2011-14 Kunstakademiet i Bergen

-

Manuel Canu

From Wall to Floor
2013
500 x 200 x 500 cm
installation
50.000

uddannelse: 
graduated in 3d Ceramic design at Bath spa university 
in 2007 / awarded a residency program at guldagergård 
for Project network in denmark in 2007 / Participate 
at setting out exhibition in london and at talente, 
international trade fair in Munich / in 2009 Ceramic art 
london at the royal College of art in london followed by 
a art residency in Jingdezhen, China

udstillinger:
in denmark, Canu exhibits in severals art galleries. in 
2013 his work is displayed at the Kunst og Håndværker 
Biennalen, København.
Born in 1979 sardinia, italy

-
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Kunstnernes CV

Marie CasPersen

De taler om Viola
2014
108 x 86,5 cm   
Maleri
5.000 dKK

Søren har hejst flaget
2014
108 x 86,5 cm   
Maleri
5.000 dKK

Sommer i haven
2014
108 x 86,5 cm   
Maleri
5.000 dKK

gruppeudstilling:
2014 deltaget i spor Kunsten og Kultur nat,  århus / 
samspil, århus / forestilling/opstilling, århus / Ks 14, 
tistrup, Janus Bygningen / nK14, ålborg, nordkraft

-

sHine roBert CHristensen

Clinging
2014
200 x 50 x 25 cm
skulptur
7.500 dKK

uddannelse:
2014–17 glasgow school of art, uK / Ba sculpture & 
environmental art / 2013–14 art school spektrum, 
Copenhagen

udstillinger:
2014 VieW 14, art school spektrum, Copenhagen /
2013 VieW 13, art school spektrum, Copenhagen

-

lene lyKKe daVidsen

På den anden side II.a
2013
241 x 277 cm
andet
Pris efter aftale

udstilling: 
2014 nordkraftudstillingen, aalborg / den gule Villa, 
frb. / 2011 Kunstnernes efterårsudstilling, Kbh. / rå 
roskilde åben, roskilde  / Kunstnernes sommerudstil-
ling, tistrup / 2010 galerie ellen friling, Kbh. / 2008 flow 

galleri, Hellerup /2007 Kunstnernes sommerudstilling, 
tistrup / Pakhuset, nykøbing sjælland

-

Hanna deCKer

Rooms - Home with a Dog
2013
35 x 51 x 30 cm
installation
Privateje
4.200 dKK

Rooms - Toys
2012
35 x 25,5 x 20 cm
installation
Privateje
4.200 dKK

Rooms - Grief
2013
32 x 24,5 x 16,5 cm
installation
Privateje
3.800 dKK

Rooms - Stars and Stones
årstal: 2014
34,5 x 29 x 20 cm
installation
Privateje
4.200 dKK

uddannelse:
Cand.mag.i historie og dansk / uddannelse til billed-
kunstner: Bjørn ignatius øckenholts frederiksbergske 
Billedkunstskole 2005-07 og Billedskolen på Jagtvej

forfatter til bogen ”der hvor alting kommer fra” 
sammen med Kit Kjølhede laursen (2008)

udstillinger:
2008 Kunstnernes Påskeudstilling under pseudonymet 
aniara ariel / 2012 separatudstillingen “tænkeboxe”. 
installationer. galleri øckenlund / 2013 separatudstil-
lingen “Present Paper”. Papirklip. galleri øckenlund

-

frøns dryer

froens.dk

Old school 1
2014
61,50 x 43,93 cm
foto

Privateje
3.500 dKK

Old school 2
2014
61,50 x 43,93 cm
foto
Privateje
3.500 dKK

Old school 4
2014
61,50 x 43,93 cm
foto

udstilling:
Kunstnernes efterårsudstilling, den frie, København  2013

frøns dryer bor og arbejder i København 

-

else duedaHl

Tegning u. titel 1–3
2014
56 x 76 cm
tegning
2.600 dKK

antaget værker på Kunstnernes sommerudstil. 2013 / 
Kunstnernes Påskeudstilling 2014 / Kunstnernes som-
merudstilling 2014

-

Kåre leander ringling frang

Vakuum
2013
04:50 min (loop)
Video
Pris efter aftale

uddannelse: 
studerende ved det Kgl. danske Kunstakademi, 2014– 

-

VeroniKa  geiger

Imagined Blue (For Yoko Ono)
2014
240 x 122 cm
foto
15.000 dKK 

uddannelse:
20014–16, Ma fine art, iceland academy of the arts / 

2009–2012, Ba (Hons.) fine art Photography, glasgow 
school of art / 2010, land arts of the american West, 
university of new Mexico, us

udstillinger:
2014 riga Photomonth, issP, 3.-9. Maj, riga, letland / 
2013 Kast et blik, Kunstpakhuset, 05.10–01.12, ikast, 
denmark / lunga art festival, July, seyðisfjörður, iceland 
/ 2012 Blue-new graduates, rgi Kelly gallery, 10–21. 
July, glasgow, scotland / degree show, the Machintosh 
Building, gsa, 8–16. June, glasgow, scotland

-

Meeto Worre KronBorg greVsen

Gaden
2014
140 x 63 cm
foto
Privateje
6.000 dKK

Skibbruddet
2014
140 x 63 cm
foto
Privateje
6.000 dKK 

Landskabet
2014
21 cm x 29,7 cm
foto
Privateje
2.000 dKK

uddannelse:
Bachelor i film og medievidenskab fra Ku / Har 
studeret kunsthistorie i istanbul. og debuterede på 
Ke-udstillingen i 2012

Har arbejdet med kunst siden 2008

-

Hans KJær-Hansen

Portræt A
2014
42 x 42 cm
foto
4.000 dKK

Tidsfragmenter
2014
42 x 42 cm
foto
4.000 dKK
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Kubus 1
2012
42 x 42 cm
foto
4.000 dKK

Maane
2012
42 x 42 cm
foto
4.000 dKK

Natur Scene
2012
42 x 42 cm
foto
4.000 dKK

uddannelse:
KBH:s film- og foto skole 2009–10

-

sys siMMelHaCK Hansen

Hyldest til en mor I
2014
76 x 95 cm 
Kul, akryl på papir
andet

Hyldest til en mor II
2014
77 x 120 cm
akryl på papir 
andet

student, hortonom, politiker, kunstner

-

Karl-eMil HeiBerg

Hjort vs. grønthøster
2014
50 x 70 cm
grafik
1.800 dKK 

uddannet fra forfatterskolen 2005

Har udstillet collage og skulptur hos gallerie rasmus 
2010, 2012 og 2013. installation og grafik hos gallerie 
Brantebjerg 2011 og 2014

-

sisse HoffMann

I det skjulte (II)
2014
90 x 100 cm
andet
8.000 dKK

I det skjulte (IV)
2014
140 x 90 cm
andet
10.000 dKK

uddannelse:
Bachelor i kunsthistorie 

udstillinger:
K.s. 2005, 2012, 2013 / forårsudstillingen 2013 /
Ke 2013

-

Mads egeBerg HVidtfeldt

Høst
2014
50 x 45 cm
andet
1.000 dKK

Field with crows through a window
2014
45 x 50 cm
Maleri
1.000 dKK

Sun down
2014
30 x 40 cm
Maleri
nej
700 dKK

uddannelse:
Kunstskolen spektrum 2010–11 / object sculpture, 
akademie der Bildenden Künste Wien med professor 
Julian göthe 2011– 

Kurator for udstillingstedet ”friday exit” 2012–13

udvalgte udstillinger:
2014 ”leiblichkeit und sexualität”, Votivkirche, Wien
/ 2014 agora, project 4, Wien / 2013 ”BoX gallery”, 
museumsquartier, Wien / 2012 rauchgefekte, akademie 
der bildenden Künste, Wien

-

anette Jensen

Expose 
2014
100 cm x 40 cm
Collage

uddannelse:
2008–14 Broderiskolen, Kunstskolen spektrum, ærø 
Kunsthøjskole / Holbæk Kunsthøjskole, ignatius.dk / 
thorvaldsens Museums tegnekursus / 2004 Ph.d. i 
historie / 1999 Cand.mag. i historie

-

sara nanna  Jørgensen

If You Wait
2014
4:55 min
Video
Privateje

uddannelse:
Produkt designer, danmarks designskole 2006 / film-
redigering/ klipper, new york film academy 2007 

arbejde:
instruktør til dukkeanimation til Story Music - the int-
eractiv Movie / fotoserie ”spatial illuminations” 2010 / 
animation, ”familien Krylls familie” 2009 / Compositor/
nordisk film shortCut, 2008–09 / Musikvideo: emma, 
starfucker 2007 / Musikvideo: lille Krokodille, Mouritz 
og Hørslev projektet 200 / Musikvideo: ensomhed dit 
navn er diskokugle, Josty, 2007

-

anne-Mai sønderBorg Keldsen

uden titel
2013
100 x 140 cm 
foto
Privateje
4.500 dKK 

er født i 1991, og opvokset i aarhus, men bor og arbejder i 
dag i København.

studerede fra sommeren 2012 til vinteren 2013, 
fotografi ved fatamorgana, danmarks fotografiske 
Billedkunstskole, og er fra oktober 2014 optaget som 
studerende ved Kunstakademiets Billedkunstskoler i 
København. 

tidligere studerede jeg filosofi ved Købehavns univer-
sitet, og bruger, trods studiets afbrydelse, i høj grad 
denne baggrund som udgangspunkt for min praksis. 

Marianne Juul larsen

uden titel
2014
179 x 127 cm
Collage
9.000 dKK

uden titel
2014
150 x 150 cm
Maleri
10.000 dKK

uddannelse:
2014  start på 4-årig uddannelse på århus Kunstaka-
demi / 2012–14 semester kursus med Bodil nielsen og 
ida elke Kallehauge på århus Kunstakademi / 14 dages 
kursus på ærø Kunstskole uden titel

-

søren lilHolt

Atla
2014
420 x 594 mm
foto
2.000 dKK

Adonaïs
2014
420 x 594 mm
foto
2.000 dKK

uddannelse: 
studerende ved fatamorgana danmarks fotografiske 
Billedkunstskole /Bachelor i dansk og Kunsthistorie

-

Mariane lyngsø

Coverage #1
2014
46 x 36 cm
foto
3.500 dKK

Coverage #2
2014
46 x 36 cm
foto
3.500 dKK

Naked
2014
82 x 80 x 86 cm
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skulptur
10.000 dKK

Collage 
2014
ca. 65 x 115 cm
objekt
5.500 dKK

udstillinger: 
Kunstnernes sommerudstilling 2013 /Kunstnernes 
Påskeudstilling 2013 / nordkraftudstillingen 2012, aalborg 
/ Kunstnernes sommerudstilling 2012, tistrup / 
8. Meldorfer Culturpreis 2011, Meldorf, tyskland /
Kunstnernes sommerudstilling 2011, årets kunst-
ner på Ks13 / Prokk transform 2011, aarhus filmby. 
Kurator: trine rytter andersen / ProKK epidemics, 
Kunsthal aarhus, august 2014, kurator: tove nyholm

delvis autodidakt

-

søren MaarBJerg

Undervejs med havnekaj
2014
to skilte à 70 x 70 cm
objekt
Privateje
4.200 dKK

uddannelse: 
uddannet grafonom fra den grafiske Højskole i 1980. 
selvstændig virksomhed som grafisk tilrettelægger siden 
1983. Master i Professionel Kommunikation fra ruC i 2005

født 1954

-

PasCal Mayet

From my balcony
2014
300 x 8 x op til 450 cm 
Blandform
12.000 dKK

uddannelse:
det fynske Kunstakademi, 2009–14 / Hungarian 
university of fine arts, Budapest, Hungary, 2011–12 / 
interaktiv media, designskolen Kolding, 2007–09

udstillinger:
”Burning the candle from both ends”, Brandts 13, 
odense, 2014 / ”m-a-t-e-r-i-a-l-i-z-e” at eKa 
gallery, tallinn, 2013 / ”Mer Passion” at dunkers 
Kulturhus, Helsingborg, 2012 / ”foire internationale: 

dessins européens du 21e siècle”, loft Marquardt, 
Paris 2010

født 1980 i gävle, sverige, bosat i København

-

Mie HørlyCK Mogensen

Optative Drawings
2014
11:18 min
Video 

Conversations on Art
2013
2:30 min
Video

’Sådan må det hænge sammen’
2014
stedsspecifikt værk - tusch/gouache tegninger direkte 
på en til flere vægge i den fri udstillingsbygning
andet

uddannelse:
Mfa - new genres department 2013

My work is personal and intimate and I like to use 
humor to get around current mental states. Either 
on video or in sculpture, I seek situations where body 
and object meet and I like to see them as framework 
for each other. 

I like to define objects and functions that have never 
been seen before and I see my work as an invitation to 
a game where everything can happen by my saying so.

-

ragna Mouritzen

Uden titel
2014
47 x 90 x 23 cm (35 x 47 cm individuelt)
objekt
15.000 dKK

Uden titel
2014
65 x 80 x 23 cm (24 x 32 cm individuelt)
objekt
15.000 dKK 

uddannelse: 
Ba fine art drawing, Camberwell College of arts, 
university of the arts london

-

søren MûHldorff / toMas sKoVgaard

Guilty A/S
2014
Video

Guilty A/S
2014
Performance
10.000.000 dKK

-

HenriK nielsen

Lost
2013
40 x 50 / 13 cm
foto
2.000 dKK

udstilling:
2014 udstilling ifb. kulturaften, skanderborg / 2014 
Kunstnernes sommer-udstilling, Janus Bygningen, 
tistrup / 2014 Kunstnernes Påskeudstilling, Kunsthal 
århus / 2014 danmarks fotomuseum, Herning, censu-
reret fotoudstilling, til kanten…/ 2012 leverede en serie 
kunstfotos til udstilling i privat firma (betalingsopgave) / 
2012 danmarks fotomuseum, Herning, censureret 
fotoudstilling, til kanten…

-

tanJa nis-Hansen

WET DREAMS
2014
19:11 min
Video
Privateje

studerer og arbejder p.t. i Wien og Hamborg
født 1988, danmark

-

ViBe oVergaard

Video for a Dance Performance
2014
30:40 min (loop)
Video
Privateje
Pris efter aftale

uddannelse:
Har i 2013 taget afgang fra gerrit rietveld academie 
i amsterdam. / Har desuden været elev ved bl.a. det 
Jyske Kunstakademi og Pratt institute i new york. 

Pernille PontoPPidan Pedersen

Amfibisk Amfora
2014
25 x 28 x 125 cm 
skulptur
15.000 dKK

Kasual mineral materialiter
2014
100 x 100 x 100 cm
skulptur
30.000 dKK

Mineral luft
2014
60 x 45 x 30 cm
skulptur
17.000 dKK

Foldet mineral materiale
2014
40 x 40 x 20 cm
skulptur
12.000 dKK

udstilling:
2014 soloudstilling, “noget med kaffe”, galleri nB, 
Viborg / new talent, european Ceramic Context 2014 /
gruppeudstilling, “forgotten idyll”, galerie Maria lund, 
Paris, frankrig / gruppeudstilling, “in spe”, Kunsthall 
grenland, Porsgrunn, norge / duoudstilling, “Chao-
tiquement vôtre”, galerie Maria lund, Paris, frankrig
2013 / duoudstilling, “software & glorified ingratitude”, 
Copenhagen Ceramics, København / gruppeudstilling, 
”terres - Copenhagen Ceramics invites”, galerie Maria 
lund, Paris, frankrig

-

susanne Pedersen

Det de ikke tog med
2013
80 x 110 cm
Maleri
12.000 dKK

Mormors Facebook
2014
56 x 54 cm
Maleri
6.000 dKK

Efterladt
2014
66 x 54 cm
Maleri
6.500 dKK
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Billedkunstner, Har studeret på Holbæk Kunsthøjskole 
/ danmarks design skole, Københavns Kunstskole /
Medlem af BKf

-

Jens ulriCH Petersen 

Det er hvad det er 1–5
2014
100 x 120 cm
Maleri
12.500 dKK

uddannelse:
accademia della Bella arte, Venedig 1980–83

Har levet som selvstændig kunstner siden 2003

udstillinger:
Ks09, Ks10, Ks12 samt i mange kunstforeninger

født 1947

-

søren PiHlMann / KiM lensCHoW

Untitled
2013
20 x 450 x 120 cm
skulptur
12.000

Untitled
2013
45 x 45 x 35 cm
skulptur
7.000 dKK

uddannelse: 
graduated from the royal danish academy of fine arts, 
the school of architecture in June 2014.

took part of the exhibition ’new young art’ at Martin 
asbæk gallery in april and March 2014

-

stePHanie linseisen del Pozo

mostæppe
2014
69 x 60 cm
Maleri
12.700 dKK

Zumbayllu ved klippen
2011

150 x 120 cm
Maleri
19.000 dKK

vandløb
2013
90 x 60 cm
Maleri
13.700 dKK

rød sokkel
2013
42 x 50 cm
Maleri
8.700 dKK 

uddannelse: 
1982  dachau / 2010–12 filosofi /Kunsthistorie, Hamburg 
universitet / 2004–209 illustration, HaW (Hochschule 
für angewandte Wissenschaften), Hamburg / 2001–04 
Mode- og grafikdesign, deutsche Meister-schule für 
Mode, München

udvalgte udstillinger:
2013 P/art producers art fair, Hamburg / 2012 zeitgeist, 
fabrik der Künste, Hamburg / Concordia - eintracht, 
Braüning Contemporary, Hamburg / 2010 zeitgenössi-
scher Mythos, gängeviertel, Hamburg / Mitos peruanos, 
instituto Cervantes, Hamburg

født 1982 i dachau

-

dagMar radMaCHer

Growing Opposition
2014
65 x 50 cm
tegning
5.000 dKK

Opposing Lines (Tug of War)
2014
65 x 50 cm
tegning
5.000 dKK

Rising Opposition
2014
65 x 50 cm
tegning
5.000 dKK

uddannelse: 
2000 Ma royal College of art 

udstilling / Performance:
2012 on display performance / 2011 i do i don’t, 

performance / 2009 forårsudstilling Charlottenborg / 
2008 unfinished Projects performance / 2008 incontro 
Circuito / 2008 statens Værksteder for Kunst resi-
dency / 2006 Birthe laursen gallery / 2006 Påskeud-
stilling / 2006 forårsudstilling Charlottenborg / 2005 
sophienholm / 2005 Påskeudstilling

-

aleXandra reiMann

penrose lamp
2014
80 x 5 x 40 cm 
Wood, led light
installation
3.000 dKK

uddannelse:
2010–16 the royal danish academy of fine arts
2013–14 assistant for nate Page, los angeles, Ca

udstilling:
2014 anamorphosis, udstillingsstedet Q, Cph / 2011–14 
rundgang, the royal danish academy of fine arts, Cph / 
2012 food, danske grafikeres hus, Cph / 2012 Copy & 
re:peat, BKs garage, Cph / 2010 1. year exhibition, 
udstillingsstedet Q, Cph / 2010 sommerskulptursøby, 
søby Hav / 2010 group show, saK, svendborg

født 1985 i København, danmark

-

riKKe KüHn riegels

Construction 55
2014
150 x 100 cm
Maleri
Pris efter aftale 

Construction 98
2014
90 x 110 cm
Maleri
Pris efter aftale 

uddannelse: 
Cand.mag. i filosofi fra Københavns universitet og the 
new school for social research

født i Birkerød 1984

-

freJ rosenstJerne

Lucid 1–4#

2014
60 x 70 cm
foto
6.500 dKK

Lucid 5#
2013
40 x 50 cm
foto
4.500 dKK

Lucid 6#
2013
30 x 45 cm
foto
5.000 dKK

uddannelse:
2010 graduated from fatamorgana, school of 
Photography

udstillinger:
2014 renaissance Photography Prize, getty images 
gallery / 2014 100 editions, at galleri nabolos / 2014 
frames international Photography Projections glasgow / 
2012 ”a world, a part”, CPH Photo festival / 2011 Hver-
dagsritualer, CPH Photo festival / 2010 Privat party, at 
galleri riga / 2010 fatamorgana graduation exhibition / 
2010 fatamorgana, Huset i Magstræde 

-

saraH sCHaCKinger

7
2014
150 x 250 cm
Maleri
30.000 dKK

1
2014
150 x 270 cm
Maleri
30.000 dKK

udøvende billedkunstner 2006–

-

susanne  sCHMidt-nielsen

susanneschmidt-nielsen.dk 

lifes possesions
2013
18 x 100 x 24 cm
skulptur
5.000 dKK
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uddannelse:
2012–13 Kunstskolen spektrum / 2008–10, 2011 Køben-
havns Kunstskole

udstillinger:
Kunstnernes sommerudstilling, Ks14, Ks13, Ks12, Ks11, 
Ks10, tistrup /nordkraft 2012, ålborg

Mit ønske er at skabe værker hvis materialitet og 
subtile fortælling giver beskueren en mulighed for 
eftertanke og en mulighed for at tænke sin egen for-
tælling ind. Hvis man ønsker det. for det er ikke vigtigt, 
at værkerne forstås med ord og intellekt. Værkerne må 
gerne ”blot” være en sansefuld oplevelse.

-

toM snaK

solnedgang med skygge og hejseværk
2014
50 x 60 x 70 cm
andet
5.000 dKK

Har udstillet på Ke, Ks og galleri a

-

MiKael stenströM

185.220 linjer
2014
120 x 120 cm
tegning
Privateje
6.000 dKK

Mellem punkterne X11Y11, X12Y11, X11Y12 og X12Y12
2014
120 x 120 cm
tegning
6.000 dKK

uddannelse:
2014 Masterdiplom, Kunstakademiets arkitektskole, 
København, Kandidatafd. for Kunst og arkitektur / 
2011 Bachelordiplom, Kunstakademiets arkitektskole, 
København, afd. 5 / 2006–07 lunds arkitektskola

arbejde:
2014- arkitekt hos entasis arkitekter, København / 
2011–12 - Praktik, diener & diener architekten, Basel, 
schweiz 

gitte sVendsen

Both sides II
2014

120 x 160 cm, 3 editioner
andet
8.000

uddannelse:
2014 KaBK, royal academy of art, the Hague (nl) /
2012–14 Kunstskolen spektrum v. ingela skytte og 
thomas skytte 

udstilling:
2014 Kunstnernes Påskeudstilling, Kunstbygningen, 
århus / 2013 Kunstnernes sommerudstilling, Janusbyg-
ningen, tistrup / 2012 nordkraftudstillingen, aalborg / 
2012 galleri oxholm, København / 2011 Kunstnernes 
efterårsudstilling, den frie, København / 2013 ’Kvarte-
rets dna’, Byens Hegn - rådhuspladsen, København / 
2013 den danske filmskole, København

-

Marie Jagd sørensen

minder om et hus
2014
57 x 62 x 108 cm
installation
Privateje

uddannelse:
uddannet arkitekt M.a. fra det Kongelige danske 
Kunstakademis arkitektskole 2006–14 hos professor 
anders abraham og professor steen Høyer / studier 
M.a. i scenografi på zürcher Hochschule der Künste i 
schweiz 2011 ved professor Michael simon

født 1986

-

line toftsø

Rekvisitter, handske
2011
116 x 84 cm inkl ramme
tegning
6.800 dKK

Rekvisitter, frisure
2011
116 x 84 cm inkl ramme
tegning
6.800 dKK

Rekvisitter, muffe
2011
116 x 84 cm inkl ramme
tegning
6.800 dKK
Rekvisitter, stikkelsbær

2011
116 x 84 cm inkl ramme
tegning
6.800 dKK

uddannelse: 
Kunstakademiets arkitektskole og Kunsthistorie på 
Københavns universitet

Har udstillet flere steder i ind- og udland, bl.a. 
Charlottenborgs forårsudstilling

født 1969

-

Margit VasBy

Dronning Louises Bro (Baglys)
2013
37 x 27 cm
Maleri
9.000 dKK

Vesterbro Torv (Den hvide dame)
2012
36 x 48 cm
Maleri
14.000 dKK

Udsigt fra Fælledvej
2014
37 x 28 cm
Maleri
9.000 dKK

1410 København K
2014
55 x 28 cm
Maleri
15.000 dKK

På Vesterbro en murer gik
2014
37 x 37 cm
Maleri
9.000 dKK

uddannelse:
uddannet hos Henry luckow nielsen, frederiksberg / 
Johnny friedländer samt s.W. Hayter (atelier 17), Paris

udstillinger:
Blik på dansk nutidskunst, Charlottenborg / galleri
sct. agnes, roskilde / gallery new art Centre og 
Cubertou-gruppen, london / galerie ujima, Paris / 
(censurerede udstillinger): salon d’automne, salon 
des réalités nouvelles, Paris / Kunstnernes Påske-
udstilling, århus / repræsenteret bl.a.: Victoria and 

albert Museum, london / Bibliothèque nationale, Paris 
/ Kastrupgårdsamlingen

født 1941

-

alBerte ida HarBoe Westergaard

”NATURAL BEAUTY”
2014
2:29 min
Video

”VOGUE”
2014
2:04 min
Video

uddannelse:
2014–  Bergen academy of art and design / 2013–14 
spektrum / 2012 Kunsthøjskolen i Holbæk 

-

MaiKie MaCleod Worning

”Deep Sea”
2013
1:29 min
Video
2.000 dKK (4 stk.)

”Coloured Sea”
2014
1:06 min
Video
2.000 dKK (4 stk.)

”Curtain Fall”
2014
0:28 min
Video
2.000 dKK (4 stk.)

”Canyon”
2013
1:39 min
Video
2.000 dKK (4 stk.)

”Full Moon Journey”
2013
1:37 min
Video
2.000 dKK (4 stk.)

uddannelse: 
spektrum Kunstskole 2013/14

Kunstnernes CV
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Malene BaCH
(f. 1967)

Malene Bach er uddannet på det Kongelige danske Kunstakademi (1987–93) 
og cand.phil i kunstformidling i 1993. Hun arbejder især med integreret 
kunst, dvs. kunstnerisk dekoration af rum og bygningsværker ved hjælp af 
farvesætning og æstetisk bearbejdning af funktionelle elementer. Malene 
Bach er bl.a. repræsenteret i statens Kunstfond, ny Carlsberg fondet, 
aabenraa Museum og i flere kunstsamlinger i private virksomheder. derud-
over har hun modtaget priser fra bl.a. oticon fonden og augustinus fonden, 
ligesom hun i 2012 modtog farveprisen for sit integrerede kunstprojekt 
på nørrebro Park skole. siden 2003 har Malene Bach udstillet på en række 
danske museer, herunder nivaagaard, Holstebro Kunstmuseum og gl. Holte-
gaard. Malene Bach har desuden udstillet i new york og Mumbai.

For mig havde det fra først af stor betydning at få fagfolk til at se og for-
holde sig til éns arbejde og tage del i spændingen omkring udstillingen.
Den mulighed vil jeg gerne give videre. Jeg er spændt på at se, forholde 
mig til og diskutere det nye, som kommer med dygtige kolleger.

malenebach.dk

-

JesPer CHristiansen
(f. 1955)

Jesper Christiansen er uddannet på det Kongelige danske Kunstakademi 
hos professor albert Mertz og professor Hein Heinsen 1981–88 og arbejder 
med konceptuelt baseret narativt maleri. Jesper Christiansen har været 
lektor på det fynske Kunstakademi 1997–01, professor på det Kongelige 
danske Kunstakademi 2002–08 og formand for statens Kunstfond 2005–08. 
siden 1981 har Jesper Christiansen udstillet på gallerier i både ind- og 
udland, senest med den retrospektive udstilling go BaCK på Brandts og 
Holstebro Kunstmuseum. derudover har han udsmykket bl.a. lundbeck, 
operaen, Vestibulen i frederik 8. palæ og senest Københavns Byret.

De store forventninger, spændingen og værkerne fra ansøgernes side kan 
blive forvandlet til faglig glæde og ny indsigt i censorkorpset – det vil jeg 
gerne være en del af.

-

signe Vad
(f. 1967)

signe Vad er uddannet på school of Photography, göteborg universitet 
2009. gennem fotografi, video og skulpturer udforsker hun de eksistentielle 

vilkår i en koreograferet, stram og æstetisk installation. siden 2003 har 
signe Vad udstillet på gallerier i både ind- og udland, herunder flere sepa-
rat- og gruppeudstilinger i danmark og det øvrige norden samt i tyskland, 
østrig og frankrig. signe Vad har sideløbende en praksis som uafhængig 
kurator og bl.a. kurateret flere udstillinger for fabrikken for Kunst og 
design. signe Vad har haft flere bestyrelsesposter, herunder i Museet for 
fotokunst (2010–13), Brandts Klædefabrik (2010-13) og Billedkunstnernes 
forbund (2011–13).

Jeg håber på at blive væltet omkuld og fare vild med mine medcensorer 
i hånden.

-

Marianne Jørgensen
(f. 1959)

Marianne Jørgensen er uddannet på det Jyske Kunstakademi 1980–84 og 
har siden arbejdet med installationskunst, land-art, interventionskunst, 
skulptur, video og grafik. Hun arbejder ofte med et processuelt værkbegreb, 
hvor forskellige arbejdsprocesser inddrages og dokumenteres. i 1986 var 
Jørgensen med til at danne kunstnergruppen solkorset i århus, som frem 
til 1991 arbejdede med ruminstallationer og film. Marianne Jørgensen har 
derpå udvidet sin praksis med årelange kunstprojekter, som giver tid til 
fordybelse og medfører komplekse og arbejdskrævende opgaver. Hun er 
optaget af at arbejde med rum, indendørs og udendørs, hvor vækst og kaos 
skaber mulighed for omrokering af tanker og form. 
 
Blandt Marianne Jørgensens udstillinger og projekter er ‘entroPia’, den frie 
udstillingsbygning, 2013, ‘utoPia_landskabeligt forsøg’, sejerø festival, 
2012–17 og ‘På den ene side og på den anden side / nybyggerne – love alley 
– aw!’, Viby Mark – århus, 2007-2014. 
 
Jeg glæder mig til at overraskes og undres og håber at se talenter, som 
sætter noget på spil med nytænkende værker. Jeg glæder mig også til at 
se værker, som er gjort med indfølelse, mod og præcision.

-

torBen sangild
(f. 1969)

torben sangild er cand.mag i filosofi og moderne kultur og ph.d. i moderne 
kultur. Han er skribent og anmelder - heriblandt kunstanmelder på Politiken 
og klummeskribent på kunsten.nu. desuden radiovært, foredragsholder, 
konsulent, underviser, debattør, blogger og meget andet. efter 16 år som 
forsker og underviser på Københavns universitet besluttede han i 2013 at 
hellige sig de freelance-jobs, han havde kørt ved siden af, og forsøger p.t. 
at overleve som selvstændig freelancer. 

Han har skrevet bøgerne støjens æstetik (2003) og objektiv sensibilitet 
(2010) og en lang række artikler om kunst, musik, litteratur og filosofi. Han 
er vært på radioprogrammet Wiki-værkstedet på radio 24syv og blogger 
om standup comedy på oprejst.dk. Har siddet i Kunstakademiets aftager-
panel og sidder nu i bestyrelsen af Kunstkritikerforeningen (aiCa). 

Jeg er spændt på at se det store udvalg af indsendte værker og at 
diskutere dem med mine meddommere. Jeg håber virkelig, at der er nogle 
værker imellem, som får mig til at juble.

foto: staMers Kontor
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