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15 samtidskunstnere bringer sanserne i spil på Gammelgaard
Efteråret på Gammelgaard kommer til at stå i sansernes tegn, når vi lørdag 16. september 
åbner udstillingen STED SANS. Her er 15 danske samtidskunstnere gået sammen om at skabe 
en udstilling, der giver os en helt ny oplevelse af og med kunsten.

Gruppen af udstillere består af Cecilia Westerberg, Christina Hamre, Espen Brandt-Møller, Hanne Ravn 
Hermansen, Henrik Menné, Karen Land Hansen, Lærke Lauta, Malene Hartmann, Michael Fisher, Michael 
Hansen, Rasmus Danø, Signe Dahlerup, Suzette Gemzøe, Tine Hecht-Pedersen og Tine Jakobsen.

De er alle aktive på både den nationale og internationale kunstscene og har tidligere arbejdet sammen 
om realisering af udstillinger på KunstCentret Silkeborg Bad og Sophienholm.

STED SANS er en udstilling fuld af dynamik og bevægelse – et sanseligt sted, hvor både børn og voksne 
kan lade fantasien få frit løb. Interaktion og æstetisk spiller sammen i kunstværkerne, der tager form i et 
væld af medier og materialer. I udstillingen vil man møde værker, der går i dialog med alle vores sanser, 
og som også sætter dem lidt på prøve: kunsten kan snyde vores sanser og udfordre vores tanke- og 
bevægelsesmønstre. Ofte er det os som beskuere, der må bringe værkerne til live ved at berøre, flytte, 
forvandle eller på anden måde interagere med kunsten.

På vejen gennem udstillingen vil man flere steder støde på kreative zoner, hvor man selv kan lave små 
kunstneriske opgaver eller på anden måde interagere med værkerne og herved være med til at skabe 
transformation og bevægelse i udstillingen.

Vores visuelle kultur har forandret sig drastisk over de seneste år. Billedstrømmen har aldrig været større, 
og dagligt bombarderes vores syn af visuelle indtryk. STED SANS giver os ikke blot mulighed for at se, 
men også for at opleve kunsten med vores øvrige sanser. Ved at aktivere mere end blot synssansen 
i mødet med det visuelle, fx gennem kropslig interaktion, kan vi måske udfordre den måde, hvorpå vi 
normalt sanser billeder og andre visuelle udtryk og herved få nye perspektiver på, hvordan vores sanser 
arbejder sammen.

I udstillingsperioden vil kunstnerne stå for en række aktiviteter og workshops for børn og voksne, der 
udgør en vigtig del af udstillingens dynamiske karakter: udstillingen lever af os som publikum – af vores 
tilstedeværelse og de sansemøder, der opstår mellem krop og kunst.

Til selve ferniseringen vil Espen Brandt-Møller og Suzette Gemzøe stå for hver deres workshop. Espen 
medbringer sit eget mobile museum, hvor man kan hjælpe ham med at lave skulpturer på gårdspladsen, 
mens Suzette arrangerer en strikkeworkshop i Hovedhuset.

FERNISERING
LØRDAG 16. SEPTEMBER KL. 15
UDSTILLINGEN VISES INDTIL SØNDAG 19. NOVEMBER
FRI ENTRÉ

STED SANS er støttet af
Beckett-Fonden, 15. Juni Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond og Statens Kunstfond


