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       VELKOMMEN
Velkommen til 2022 på Horsens Kunstmuseum. 
Et nyt og spændende år står for døren og det er 
for museet en meget stor fornøjelse at invitere 
jer alle indenfor til et nyt år, fyldt med storslåede 
udstillinger, sjove og udfordrende aktiviteter for 
hele familien, og selvfølgelig også gamle kendin-
ge som Kunst & kaffe, byvandringer og offentlige 
omvisninger. Udstillingsåret 2022 byder på en 
lang række udstillinger med både danske og 
internationale kunstnere, der året igennem vil 
give deres aktuelle bud på, hvad den eksperi-
menterende samtidskunst er for en størrelse.

Et så ambitiøst program kan ikke realiseres uden 
ekstern støtte, og derfor skal der lyde en stor tak 
til Ny Carlsbergfondet, Statens Kunstfond, Slots- 
og Kulturstyrelsen, Augustinus Fonden, Beckett 
Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, 
Insero Horsens, Familien Hede Nielsens Fond, 
Overretssagfører Danjelsens og hustrus Legat 
til forskønnelse af Horsens By og særligt dens 
omgivelser, MÆRK BYEN, Konsul Georg Jork og 
Hustru Emma Jorks Fond, Canobie Films, 
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat, 
15. Juni Fonden, Toyota Fonden og Crozier Fine 
Arts der har været med til at realisere 
udstillingsårene 2021-2022.



       NYERHVERVELSER 
12. FEBRUAR - 14. AUGUST 2022

Fra lørdag den 12. februar 2022 kan du på 
Horsens Kunstmuseum opleve en større 
samlingsophængning med en lang række nye 
værker fra museets samling. Størstedelen af 
værkerne på udstillingen er erhvervet gennem 
de sidste tre år, hvilket ophængningens titel 
også refererer til. 
 
På udstillingen vil det være muligt at opleve et 
bredt spænd af værker med alt lige fra keramik 
værker af Frederik Næblerød og Klara Lilja, som 
begge i 2021 for første gang er blevet indlemmet 
i museets samling, til en stor installation af Ragna 
Braase fra 1982-83 og broderi af Grete Balle og 
Rose Eken. 

Med ophængningen præsenterer museet et 
aktuelt bud på, hvordan de mange nyerhvervede 
værker kan gå i dialog med hinanden på tværs 
af materialer og kunstnerisk stil. 



       MORI, MORI  
ANNE MARIE PLOUG
5. MARTS - 21. AUGUST 2022

Med udstillingen MORI, MORI arbejder 
Anne Marie Ploug med sin store interesse og 
fascination af andre landes kulturhistorie og 
markører heri. Udstillingen består af store 
væghængte værker, som kunstneren har 
arbejdet på gennem de sidste to år samt en 
række mindre værker.  

Udstillingen tager afsæt i en serie af  
eksperimenterende grafiske værker, der 
indfanger materialernes forskellige toner og 
stofligheder. De to væghængte hovedværker 
måler hver 9 x 3 meter og er sammensatte 
papirarbejder med henholdsvis papirarbejder 
holdt i sort/hvid udført med blyant og kul og 
kobberplader med koldnålsraderinger.   
 
Anne Marie Ploug er uddannet fra Det Kongelige 
Danske Kunstakademi i 1995 og bor og arbejder 
i København. I Horsens Kunstmuseums samling 
ses en række værker skabt af Anne Marie Ploug 
i perioden 1990 – 2016. Udstillingen er gavmildt 
støttet af Familien Hede Nielsens Fond og Insero 
Horsens. 



       FREDERIK NÆBLERØD
23. APRIL - 21. AUGUST 2022

Horsens Kunstmuseum har fulgt billedkunstner 
Frederik Næblerød i en længere årrække og set 
den store kunstneriske udvikling, der er sket 
igennem årene. Den kommende solo- 
præsentation af Frederik Næblerød bliver den 
første solo museumsudstilling for kunstneren og 
indeholder en række større malerier, der ikke er 
blevet udstillet før samt flere skulpturer. 

Frederik Næblerøds kunst er i konstant udvikling, 
og på Horsens Kunstmuseum ønsker vi at 
indfange bare et øjeblik af den enorme 
kunstneriske energi med en udstilling af 
kunstneren på museet. 

Horsens Kunstmuseum har en lang tradition for 
at udstille og indsamle kunstnere, som på 
forskellig vis taler sammen indenfor det 
eksperimenterende kunstfelt og Frederik 
Næblerøds måde at gå til kunsten på, ligger på 
linje med store dele af museets samling af 
eksperimenterende samtidskunst. Udstillingen er 
gavmildt støttet af Statens Kunstfond.



       HORSENS KURATERER
SENSOMMEREN 2022

Hvilken kunst kan Horsensianerne bedst lide?
Horsens Kunstmuseum præsenterer i 2022 
udstillingsprojektet Horsens kuraterer, hvor en 
række horsensianere inviteres ind på Horsens 
Kunstmuseum for at skabe særudstillinger med 
udgangspunkt i museets store samling af 
eksperimenterende samtidskunst.
 
For hvilke værker kan horsensianerne egentligt 
bedst lide? Hvilke kan de relatere til? Hvilke 
synes de er gode, og hvilke synes de er knap så 
gode? Udstillingsprojektet bliver i 2022 realiseret 
takket være støtte fra Ny Carlsbergfondet, som 
har bevilliget penge til projektet samt støtte til en 
publikation omkring de værker som byens 
borgere vælger til de kommende udstillinger.
 
Horsens kuraterer er søsat for at skabe en bedre 
og bredere dialog mellem horsensianerne og 
museet og for at skabe en større forankring af 
museet i byen. Projektet vil blive afviklet i flere 
etaper i 2022 og 2023.  



PERFORMANCE  
HESSELHOLDT & 
MEJLVANG

       STOP START PAUSE
PERFORMANCE 
HESSELHOLDT & MEJLVANG
30. & 31. MARTS 2022

STOP START PAUSE er et kunstnerisk 
samarbejde mellem kunstnerduoen Hesselholdt 
& Mejlvang og performanceteatret LIMINAL; en 
forestilling hvor visuelle og performative aktioner, 
nykomponeret musik, installationer og tekst 
udspiller sig omkring – og med – publikum.

Tre performere møder publikum med hver sin 
mission. De vil overbevise os og hinanden om, 
at netop deres forståelse af virkeligheden er den 
rigtige. Væbnet med bannere, symboler, 
fanfarer, ritualer og argumenter i massevis, 
involverer de publikum i en kamp om 
sandheden, der udfoldes i en avanceret form 
for STOP-leg. Midt i denne kamp stilles 
spørgsmålet: Er det muligt at finde nye veje, der 
skaber fællesskab fremfor adskillelse? 

Performancen opføres onsdag d. 30. marts 
kl. 19.00 & torsdag d. 31. marts kl. 11.00. 

       VI ER ET HOLD 
AF EN HELT NY TID 
TOMAS LAGERMAND LUNDME
4. APRIL - 19. JUNI 2022

Vi er et hold af en helt ny tid mimer et omklæd-
ningsrum med bænk, spejl, opslagstavle og 
sportstøj. I installationen kobles sport og kunst 
sammen, og Tomas Lagermand Lundme 
omsætter research til et kunstværk, der er 
baseret på materiale indsamlet fra workshops 
med unge over hele Danmark de sidste par år. 
Vi er et hold af en helt ny tid er en videreudvik-
ling af kunstværket Kærlig hilsen hadet, der er 
baseret på Tomas Lagermand Lundmes egen 
fortælling om hadforbrydelser, som han blev 
udsat for i 2009 og om tankerne, eftervirkninger-
ne, skammen og selvskaden som følge heraf.

Udover den billedkunstneriske installation består 
værket af en workshop for unge med udgangs-
punkt i hadets retorik, både det indre og det ydre 
had, samt monologen Kærlig hilsen hadet, som 
er en bearbejdning af Lundmes egne oplevelser 
som offer for hadforbrydelser.  

Monologen opføres torsdag d. 7. april kl. 17.00. 



    KALENDER 
   1. HALVÅR 2022
JANUAR 
Aftenåben: Torsdag d. 6. januar kl. 19.00
    Skab dit eget alterego workshop 

FEBRUAR
Aftenåben: Torsdag d. 3. februar kl. 17.30-20.00
    Kunst & mad med Café E 
Syng, spis og snak: Torsdag d. 10. februar 
kl. 18.00 - 20.00
Udstillingsåbning: Lørdag d. 12. februar 
kl. 11.00
    Nyerhvervelser - oplev en 
    samlingsophængning med fokus på de 
    mange nyerhvervelser museet har gjort 
    inden for de sidste par år 
Kunst & kaffe: Søndag d. 13. februar kl. 13.30
    Fokus på indsamling på Horsens 
    Kunstmuseum     
Kunst & kakao: Tirsdag d. 15. februar kl. 13.30
    Fokus på de nye kunstværker i samlingen
Offentlig omvisning: Søndag d. 27. februar 
kl. 13.30 
    Fokus på udstillingen Nyerhvervelser  

MARTS 
Aftenåben: Torsdag d. 3. marts kl. 16.00-20.00 
    Broderiworkshop ved kunstner 
    Mette Holtet Skov
Udstillingsåbning: Lørdag d. 5. marts kl. 11.00-
16.00
    MORI, MORI af Anne Marie Ploug 
    Gratis entré til museet hele dagen samt
    snacks og bobler
Barselscafé: Tirsdag d. 8. marts kl. 10.00-12.00
Kunst & kaffe: Søndag d. 13. marts kl. 13.30 
    Fokus på udstillingen MORI, MORI 
Syng, spis og snak: Torsdag d. 17. marts 
kl. 18.00 - 20.00
Barselscafé: Tirsdag d. 22. marts kl. 10.00-12.00

Performance: Onsdag d. 30. marts kl. 19.00 
    & torsdag d. 31. marts kl. 11.00
    STOP START PAUSE ved kunstnerduoen 
    Hesselsholdt & Mejlvang
Offentlig omvisning: Søndag d. 27. marts 
kl. 13.30
    Fokus på Horsens Kunstmuseum, netop nu
APRIL 
Barselscafé: Tirsdag d. 5. april kl. 10.00-12.00
Aftenåben: Torsdag d. 7. april kl. 19.00-21.00
    Yoga & croquis ved kunstner 
    Mette Holtet Skov



      Litteratur, kunst og kaffe: Søndag d. 10. april 
kl. 13.30 
Kunst & kakao: Tirsdag d. 12. april kl. 13.30 
    Fokus på Horsens Kunstmuseum, 
    netop nu
Kunst & kaffe: Søndag d. 17. april kl. 13.30 
    Fokus på Michael Kvium 

Barselscafé: Tirsdag d. 19. april kl. 10.00-12.00
Byvandring: Tirsdag d. 19. april kl. 16.30 
Syng, spis og snak: Torsdag d. 21. april 
kl. 18.00 - 20.00 
Udstillingsåbning: Lørdag d. 23. april kl. 11.00-
16.00  
    Frederik Næblerød
    Gratis entré til museet hele dagen samt
    snacks og bobler
Offentlig omvisning: Søndag d. 24. april kl. 
13.30   
    Fokus på udstillingen af kunstner 
    Frederik Næblerød 

MAJ 
Barselscafé: Tirsdag d. 3. maj kl. 10.00-12.00

Aftenåben: Torsdag d. 5. maj kl. 17.30 - 20.00
    Kunst & mad med Café E 

    
    

Kunst & kaffe: Søndag d. 15. maj kl. 13.30 
    Fokus på udstillingen af 
    Frederik Næblerød 

Barselscafé: Tirsdag d. 17. maj kl. 10.00-12.00
Byvandring: Tirsdag d. 17. maj kl. 16.30  
Offentlig omvisning: Søndag d. 29. maj 
kl. 13.30 
    Fokus på Horsens Kunstmuseum, 
    netop nu
 
JUNI 
Aftenåben: Torsdag d. 2. juni kl. 16.00 
    Yoga ved Tania Hjorting fra Yogastyrelsen 
Kunst & kaffe: Søndag d. 12. juni kl. 13.30 
    Fokus på de aktuelle udstillinger 
Byvandring: Tirsdag d. 21. juni kl. 16.30 
Offentlig omvisning: Søndag d. 26. juni kl. 
13.30 
    Fokus på parkens skulpturer

Praktisk information: Information om hvert 
arrangement og eventuelle priser for deltagelse, 
kan findes på museets hjemmeside. Det anbe-
fales at købe billetter til arrangementerne på 
forhånd. Dette kan gøres på www.horsenskunst-
museum.dk eller på Horsens Kunstmuseum på 
tlf. 76292370.



       BYVANDRINGER
Horsens Kunstmuseum inviterer til en række  
byvandringer i første halvdel af 2022. 

Her vil det være muligt at blive klogere på en 
række af byens offentlige kunstværker samt en 
historisk rammesætning for de områder, hvor 
værkerne er placeret. 

Street art værkerne er skabt i samarbejde med 
Horsens Kommune, Byarkivet, Horsens 
Kunstmuseum og Galleri Grisk / Kolossal. 

Tirsdag den 19. april kl. 16.30

Tirsdag den 17. maj kl. 16.30 

Tirsdag den 21. juni kl. 16.30 

Praktisk information: Varighed ca. 60 minutter. 
Byvandringerne er gratis og kræver ikke 
tilmelding på forhånd. Husk påklædning efter 
vejrforholdene, da arrangementerne foregår 
udendørs. 
Mødestedet for de kommende byvandringer 
annonceres på www.horsenskunstmuseum.dk, 
og sociale medier, senest 14 dage før 
arrangementet finder sted. 



       DET SKER 
   FOR BØRN
VINTERFERIEN - DETEKTIVJAGT
Horsens Kunstmuseum inviterer børn og deres 
familier til at lege detektiver i museets 
udstillingssale hele vinterferien. 
En række detaljer har tilsyneladende forladt en 
del af museets værker. Din opgave er at finde 
ud af, hvilke værker detaljerne kommer fra. 
Efter vinterferien trækkes der lod blandt de 
rigtige løsninger om en ægte detektivpræmie.
Aktiviteten henvender sig til børn fra 5 år og op 
og deres familier. 
Detektivjagten er gratis efter betalt entré (børn 
og unge op til 18 år er gratis). 

PÅSKEFERIEN - PÅSKEHAREJAGT 
Museets yngste gæster kan i påskeferien 
gå på påskeharejagt i museets aktuelle 
udstillinger. Finder man alle de påskeharer som 
har gemt sig rundt omkring i udstillingssale-
ne, får man et påskeæg i museets skranke og 
deltager samtidig i lodtrækningen om en stor 
påskehare fra museets butik. Æggejagten er 
gratis efter betalt entré og henvender sig til børn 
fra 5 år og op og deres familier (børn og unge op 
til 18 år er gratis). 

       BARSELSCAFE
Tag din baby med til barselscafé på Horsens 
Kunstmuseum, når vi sammen med Maria 
Korsholm Larsen fra IVRIG inviterer forældre på 
barsel til hyggelige og musikalske formiddage 
på museet.  
 
Maria laver babyrytmik, hvor alle kan være med. 
Med nærvær, sang og bløde rekvisitter skaber 
vi sammen en musikalsk oplevelse, hvor babys 
sanser stimuleres, og du som forælder skaber 
meningsfuld kontakt dit barn. Du får samtidig fif 
og ideer til, hvordan du kan synge og bevæge 
dig med baby derhjemme. Det kræver ingen 
særlige forudsætninger at være med - kun at 
man har lyst til at give sit barn en dejlig 
musikalsk oplevelse og være med i et fællesskab 
med andre forældre på barsel.  

Barselscaféen afholdes kl. 10-12 følgende dage: 
Tirsdag den 8. marts & tirsdag den 22. marts 

Tirsdag den 5. april & tirsdag den 19. april 

Tirsdag den 3. maj & tirsdag den 17. maj 

Praktisk information: Varighed ca. 2. timer med 
pauser undervejs. Barselscaféen er gratis, men 
kræver tilmelding til hele forløbet på i alt 6 
arrangementer senest fredag den 4. marts. 



       AFTENÅBEN  
   1. HALVÅR 2022
I hele 2022 holder vi aftenåbent på Horsens 
Kunstmuseum den første torsdag i hver måned 
helt indtil kl. 21.00.

Skab dit eget alterego workshop 
Torsdag den 6. januar kl. 19.00
Få en introduktion til PhoebeNewYork og skab 
dit eget alterego i vores PhoebeNewYork-
inspirerede workshop sammen med 
museumsinspektør Sofie Skau Jepsen

Kunst & mad
Torsdag den 3. februar kl. 17.30 - 20.00 
Med introduktion til hidtil ikke udstillede værker 
fra grafik samlingen ved museumsinspektør Sofie 
Skau Jepsen inden en gastronomisk oplevelse i 
museets Café E. 

Broderikreds 
Torsdag den 3. marts kl. 16.00 - 20.00 
Ved kunstner Mette Holtet Skov 
Broderi er en dekorativ syning på f.eks. tekstil, 
papir eller skind og har de seneste år fået en 
renæssance som kunstnerisk håndværk. Vær 
med, når kunstner Mette Holtet Skov introducerer 
til broderi på papir. 

       Yoga & croquis 
Torsdag den 7. april kl. 19.00 - 21.00
Ved kunstner Mette Holtet Skov
Vær med, når vi udforsker den franske 
tegnestil croquis. Croquis kan udformes på 
mange forskellige måder, og derfor har vi allieret 
os med kunstner Mette Holtet Skov. 
Inden croquis inviteres der til rolig yoga med 
fokus på at mærke kroppen indefra og studere 
den gennem sanserne. 

Kunst & mad
Torsdag den 5. maj kl. 18.00 - 20.00 
Med introduktion til udstillingen fragile ved 
museumsinspektør Sofie Skau Jepsen inden en 
gastronomisk oplevelse i museets Café E. 

Yoga i flagcirklen
Torsdag den 2. juni kl. 16.00 
Ved yogainstruktør Tania Hjorting 
Yogastyrelsen inviterer til yoga ved Hesselholdt 
& Mejlvangs udendørsinstallation ‘Native, Exotic, 
Normal / Circle of Flags’ i Caroline 
Amalielunden foran Horsens Kunstmuseum.

Praktisk information: Information om hver 
måneds arrangement, og eventuelle priser for 
deltagelse, kan findes på museets hjemmeside 
og bliver løbende opdateret. 



       BESØG OS 
Å B N I N G S T I D E R :
1. september - 30. juni:
tirsdag - søndag: ....................... 11.00-16.00
1. juli - 31. august:
mandag - søndag: .................. .. 10.00-16.00

S K O L E B E S Ø G :
tirsdag - fredag:........................... 8.15-15.00
Efter aftale

Buslinier: 1 og 2

E N T R É :
Voksne. .......................................... kr. 60 
(grupperabat gives)
Børn (indtil 18 år):.......................... Gratis
Årskort: ......................................... kr. 125
Museumsbillet til byens 4 museer: kr. 200

Tekst: Claus Hagedorn-Olsen, Julie Horne Møller, 
Maria Korsholm, Tomas Lagermand Lundme, 
Adelaide Bentzon, Sofie Skau Jepsen
Foto: Horsens Kunstmuseum, David Stjernholm, Jesper 
Balleby, Jacob Friis-Holm Nielsen, Malle Madsen 
Tryk: Grafisk Forum 
Forside/bagside: Frederik Næblerød  
Ret til ændringer forbeholdes

KUNSTMUSEETS 
   VENNER
Horsens Kunstmuseums Venner byder i første 
halvdel af 2022 på en række arrangementer. 

Kreativ workshop 
Ved kunstner Phuc Van Dang
Lørdag den 26. februar, tidspunkt følger.  
Aldersgruppe: 8 - 14 år 

Generalforsamling 
Torsdag den 24. marts kl. 19.00
Med efterfølgende sneek peak på dokumentaren 
BeMused om kunstner PhoebeNewYork 

Studietur til Berlin 
Fredag den 17. juni til mandag den 20. juni

Du kan læse mere om de kommende arrange-
menter påwww.horsenskunstmuseum.dk. 
Flere arrangementer følger. 

Bliv medlem af Horsens Kunstmuseums Venner: 
Enkeltmedlemskab: ........................... kr. 275
Parmedlemskab: ............................... kr. 390



www.horsenskunstmuseum.dk


