årsberetning
2016

forord
Fra mørke skyer til høj sol
Da KØS stod på tærsklen til 2016, var det med trusler om
nedskæringer i det kommunale budget forude på grund
af det såkaldte ”omprioriteringsbidrag”, som regeringen
havde varslet overfor de danske kommuner. Et bidrag,
som kommunen ville skulle finde et sted for at kunne
returnere midler til staten, og som derfor også kunne
have ramt KØS. Heldigvis gik det i sidste ende modsat,
da den politiske proces var tilendebragt både for
statens vedkommende og for KØS’ forhandlinger med
Køge Kommune.
I stedet blev det nemlig året, hvor byrådet i Køge fandt
hele 4,5 mio. ekstra i tilskud til museet for, at det fejlkonstruerede tag kan repareres, lyset i gobelinskitsesalen styres af hensyn til kunsten og ikke mindst et
ideprojekt til en total ombygning af museet sættes i gang
i 2017. Helt fantastisk og et bevis på den politiske opbakning, museet nyder i Køge Kommune. De sorte skyer
endte med at blive erstattet af høj sol!

Kunstneren Yukihiro Taguchi var under udstillingen
“In your heart | In your city” flyttet ind på KØS’ forplads og inviterede
forbipasserende indenfor til middag og hyggeligt samvær
Foto: Frederik Korfix

Forsiden:
Under udstillingen “In your heart | In your city” inviterede den
legendariske performancekunstner Tatsumi Orimoto 50 bedstemødre
til middag på KØS’ forplads
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Foto: Mads Holm

Fornemme udmærkelser til KØS
Og det var ikke det eneste fantastiske, der skete i 2016!
For året var ikke ret gammelt, før KØS modtog besked
fra den britiske museumsorganisation UK Museums
Organization om, at man fra en af verdens største og
mest aktive museumsorganisationer havde spottet KØS
som en international rollemodel, når det gjaldt om at
finde nye måder at være et relevant og inddragende museum i menneskers liv. ”Museums change lives” hedder
briternes ambitiøse politiske manifest, som lægger vægt
på, at museer både socialt og eksistentielt decideret er
med til at gøre menneskers liv bedre. Og KØS blev lagt på

deres hjemmeside som eksempel herpå. Sikke en ære,
når vores mål og ambition gennem de seneste år netop
har været at nå ud til folk med vores viden, skabe debat
og inddrage omverdens tanker, synspunkter og indsigt
i museets aktiviteter. Som vi f.eks. gjorde det med
KØS Danmarkstour i 2014 – et initiativ som UK Museums
Organization havde fundet særlig markant.
Og ikke nok med det. Kort efter blev KØS indstillet til den
flotte Art Beat pris, som i Danmark gives til kulturinstitutioner, der gør det særlig godt på formidlingsområdet.
Det blev Anders Morgenthaler, der løb af med sejren,
men stoltheden over at være nomineret var kæmpe stor!
Populære udstillinger både i byrummet og inde på
museet
Netop borgerdeltagelse var en overskrift, da vi i marts
åbnede den store japanske samtidskunstudstilling
”In your heart | In your city” med de fire japanske samtidskunstnere Chiharu Shiota, Takafumi Hara, Yukihiru
Taguchi og Tatsumi Orimoto kurateret af Tereza de
Arruda for KØS. Alle havde de arbejdet med at inddrage
borgerne i deres værker: Chiharu Shiota – som var et af
de helt store navne på Venedigbiennalen i 2015 – ved
at indsamle personlige, håndskrevne takkebreve fra
3000 danskere, som blev installeret i 400 m2 sort garn
i et gigantisk web i museets store udstillingssal på
3. etage. Takafumi Hara ved at komme til Køge og interviewe Køge-borgerne om deres liv og verden for herefter
at omsætte sin viden til malerier på museets facade.
Yukihiru Taguchi ved at bosætte sig i sit selvbyggede
hus, som KØS fik flyttet fra Berlin til Køge, etablere en
lille grøntsagshave på pladsen, deltage i den lokale
karateklub og invitere byens borgere på mad og socialt
samvær. Og endelig Tatsumi Orimoto – den legendariske
performancekunster, som bjergtog alle, både på Chart
Art Fair i København, hvor han optrådte med sin Bread
Man performance med deltagelse af hundredvis af
borgere og mange flere tilskuere og på KØS’ forplads,
hvor han inviterede 50 bedstemødre til middag.
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Udstillingen var nummer to i rækken af udstillinger, der
inddrager museets forplads støttet af Bikubenfonden,
og som den tredje åbnede museet i efteråret en vinterudstilling med Ann Lislegaard, Lea Porsager og Tove
Storch, der havde skabt hver deres stedspecifikke værk
til den udendørs udstillingsplatform. Inden døre blev
det tid til et gensyn med museets fornemme samling
af skitser til udsmykningerne af kronprinsparrets
Amalienborg-residens Frederik den 8. s Palæ, som sammen med film, fotos og historisk materiale fortæller om
dette unikke og modige royale udsmykningsprojekt.
Stort nyt tilskud fra Nordea-fonden
I 2016 modtog KØS også endnu et fornemt tilsagn fra
Nordea-fonden, som både har støttet museets store
kirkeudstilling og mindesmærkeprojekt. Nu gjaldt det
fondens ungdomssatsning, som har til formål at give
unge bedre liv – og KØS havde sammen med Vallekilde
Højskole søgt om støtte til et stort innovativt projekt:
En talerskole for unge, som hvert år i tre år skal kulminere med en talerfestival på KØS. Det lykkedes med ikke
mindre end et tilskud på 8,5 mio., og KØS har i resten af
2016 arbejdet intensivt på at udvikle og forberede den
første Røst Festival, som vil finde sted i maj 2017.
Et banebrydende samarbejde med Vallekilde Højskole
og ca. 20 andre danske højskoler i hele landet.
Fortsat stigning i antallet af skolebesøg
Udover de spændende udstillinger, har museet gennemført en lang række arrangementer, som det vil fremgå
af rapporten her. Arrangementer, der har engageret
vidt forskellige målgrupper fra de unge på kulturhuset
Tapperiet i Køge, der kom til performance med Lilibeth
Cuenca Rasmussen, til de ufatteligt mange skolebørn,
der har besøgt museet i 2016. Faktisk så mange, at KØS
ovenpå den store stigning på 90 % i antallet af skolebørn, der kom på KØS i 2015 så en yderligere stigning på
20 % oveni. Det siger noget om kvaliteten og relevansen
i museets tilbud.
4

indholdsfortegnelse

Fremtiden tegner lys
Der er således tale om et museum, der går ind i 2017 med
mulighed for at renovere taget, som trænger så hårdt,
med mulighed for at få udarbejdet et ideprojekt til en
totalrenovering af hele huset til brug for fondsansøgninger mv. Desuden kan museet i 2017 se frem til ikke
kun den første store Røst Festival for unge talere, men
også den store udstilling om kunst på hospitaler, der bygger på et flerårigt forskningsprojekt – et projekt der kan
realiseres ikke mindst støttet af Det Obelske Familiefond.
Når undertegnede fra den 1. marts 2017 forlader KØS
efter 10 år på direktørposten, er det med en vemodig,
men virkelig god og stolt følelse af, at museet er på ret
kurs, at der ligger et hav af muligheder for lokale,
nationale og internationale projekter og samarbejder og
et kæmpe potentiale for at fortsætte kursen mod nye
betydningsfulde horisonter som et af verdens eneste
museer for kunst i det offentlige rum.

Forord

3

Indholdsfortegnelse

5

Tilskudsgivere

6

Virksomhedsoplysninger

7

Formål og ansvarsområde

Tak til alle samarbejdspartnere, personale og bestyrelse
for 10 fantastiske år, og held og lykke fremover til alle, der
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KØS Klub og Tapperiet udvidede i 2016 sit fælles samarbejde
omkring KØS Lounge. Med det nye koncept KØS Art Stage
inviterede performancekunstnerne Lilibeth Cuenca Rasmussen
og Anik Lazar publikum med på en musikalsk rejse
Foto: Jakob Frisk
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tilskudsgivere

Slots-og kulturstyrelsen har givet støtte til erhvervelser til Hanne Varmings ” Pigerne fra Paris ” og til FOS og
Balfelts Vandpost.
Statens Kunstfond har givet tilskud til studierejse.

virksomhedsoplysninger

Statens Kunstfond har givet støtte til KØS Art Stage.
Køge Kommune har ydet driftstilskud.
Kulturstyrelsen har ydet driftstilskud.
Andersson og Jantzen Reklamebureau har sponseret
grafiske opgaver.
Bikubenfonden har givet støtte til udstillingerne udenfor
på kunstværket De 111 hvide plateauer på forpladsen til
følgende udstillinger, ”In your heart | In your city” og til
”Eksperiment 111: Ann Lislegaard, Lea Porsager og
Tove Storch”.
Knud Højgaards fond har ydet støtte til udstillingen
”In your heart | In your city”.
Beckett-Fonden har ydet støtte til udstillingen
”In your heart | In your city”.
Visit Køge har sponsoreret markedsføring i forbindelse
med ”In your heart | In your city”.

Nordea-fonden har ydet støtte til Røst Talerskole og
Festival.
Ny Carlsbergfondet har givet støtte til en post.doc.
Køge Kommune har ydet tilskud til Kyndelmissearrangement, kulturtjenesten, Åbenskole-forløb i
skoletjenesten, KØS Lounge og KØS Art Stage samt
til en vinter-workshop.
Øvrig tak til følgende samarbejdspartnere, fonde,
offentlige instanser og sponsorer: Ret & Råd, Partner
Advokater Køge, Arbejdernes Landsbank og
GLB Revision.

KØS Museum for kunst i det offentlige rum er en selvejende institution og modtager driftstilskud fra Køge
Kommune og fra Staten.

Bestyrelse
Museets bestyrelse sammensættes i henhold til
museets vedtægter på følgende måde:
To medlemmer udpeges af museets venneforening
KØS Klub
Et medlem udpeges af Akademiraadet
Et medlem udpeges af LO

Peter Holst Henckel
udpeget af Akademiraadet
Birgit Thrusholm
udpeget af KØS klub
Birte Jensen
udpeget af LO
Steen Rasmussen
udpeget af DI

Direktion
Museumsdirektør, cand. mag. og MMU
Christine Buhl Andersen

Revision
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Et medlem udpeges af DI

Museet er medlem af:

To medlemmer udpeges af byrådet i Køge Kommune

ODM – Organisationen af danske museer
ICOM – International Council of Museums

Museets bestyrelse var i 2016 sammensat således:

Museumstjenesten

Freddy Avnby (formand)
udpeget af KØS klub

Køge Kunstforening

Anette Simoni (næstformand)
udpeget af Køge Byråd

Køge Handelsstandsforening
Kunstmuseernes Fælleskonservering
Skandinavisk Museumsforbund
Foreningen af forsikringstagere under Museernes
Fællesforsikring

Erling Larsen
udpeget af Køge Byråd
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formål og
ansvarsområde
KØS Museum for kunst i det offentlige rum skal i henhold
til museumsloven og museets vedtægter gennem indsamling, bevaring, forskning, formidling og registrering
bidrage til at sikre, undersøge og formidle den del
af landets kulturarv, som hører under museets unikke
ansvarsområde. KØS skal gøre sin forskning og samlinger tilgængelige for offentligheden.
Museet skal derigennem virke til at belyse tilstande og
forandringer inden for den del af kunstens historie, som
udgøres af de udtryk, som kunsten til stadighed udvikler,
når den indgår i det offentlige rum f.eks. i tæt samspil
med arkitektur – herunder også de krav og rammer af
samfundsmæssig, politisk, økonomisk eller funktionel
karakter, kunsten møder og påvirkes af i det offentlige
rum. Hovedvægten er på dansk kunst efter 1930, men
museets forskning og formidling omfatter også internationale kunststrømninger af særlig betydning inden
for museets ansvarsområde.

Til åbningen af den udendørs udstilling “Eksperiment 111”
med værker af Ann Lislegaard, Lea Porsager og Tove Storch
på forpladsen
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Foto: Leah Kristensen

personaleudvikling
Fastansat personale
samt ugentlig normering:
Direktør: Christine Buhl Andersen, 37 timer
Museumsinspektør: Lene Bøgh Rønberg, 37 timer
Økonomi-og regnskabsansvarlig: Karin Krüger
Søndergaard, 33 timer
Teknik- og driftsansvarlig: Ieva Bell Ose, 30 timer
Museumsassistent: Ib Jørgensen, 15 timer

Café:
Rasmus Helmann Henningsen, ansat 1.3.2016

Anette Stenslund, ansat pr. 1.8.2016

Signe Sennewald Andersen, ansat 1.3.2016

Katrine Blom, ansat pr. 1.9.2016

Regitze Bech Petersen, ansat 12.5.2016

Line Kryger Aagaard, ansat pr. 1.9.2016

Anette Klug, ansat 1.7.2016

Sofie Andreassen er i efteråret 2016 i gang med at tage
ODM’s museumsunderviseruddannelse, der spænder
over 4 moduler af 2 hele undervisningsdage.

Løntilskudsansatte/praktikanter
Louise Swärd Alfbecker

Lene Bøgh Rønberg er i 2016 gået videre med sin
diplomuddannelse i ledelse, kunst og kultur ved
University College, Sjælland.

Sune Rodt, ansat pr. 1.6.2016
Inge Bucka Mejlhede

Løst, timeansat personale
Økonomi
Inge Meilbak
Butik og service
Jytte Nielsen

Sekretariatsansvarlig: Anna Manly, 25 timer ansat pr.
1.7.2016

Lis Ella Fruervang

Butiks- og serviceansvarlig: Lene Renner, 25 timer

Regitze Bech Petersen

PR, markedsførings- og arrangementsansvarlig:
Camilla Gerhardt, 30 timer
Skoletjenesteleder: Sasja Brovall Villumsen, 25 timer
halvdelen af timerne er hos Skoletjenesten i København
– barsel
Barselsvikar – skoletjenesteleder: Sofie Andreassen,
25 timer ansat pr. 1.8.2016
Butik og service: Anja Lykke, 19,13 timer

Simone Bjerregaard Sørensen

Arrangementsmedhjælp
Mai Fruervang

Katrine Madsen Haugaard
Maria Odgaard Jensen
Mette Hess Larsen
Katrine Dyrebye Clausen
Mette Møller Jørgensen
Frivillige
Birgitte Bech
Ulla Blædel
Vibeke Halskov
Inger Hansen

Sofie Ellekær Fougt
Katrine Moustgaard
Studentermedhjælpere (skoletjeneste og omvisning)
Lau Melgaard Bojesen

Kustode: Jesper Wrisberg, 28,5 timer

Lea Smith Jørgensen

Jane Larsen, kustode, 13,5 timer

Linea Jepsen

Sidsel Engelbreth Bertelsen

Butik og service: Lone Poulsen, 7 timer

Fleksjobansat:
Jane Paaske Laursen, 13 timer

Efteruddannelse, kurser og
kompetenceudvikling

Projektansat:
Post doc.: Sabine Nielsen, 37 timer

Simone Bjerregaard Sørensen, ansat pr. 1.8.2016
Mathilde Ellegaard Sørensen, ansat pr. 1.9.2016
Marie Inge Malberg, ansat pr. 1.9.2016

Gitte Nørlev, kustode, 14 timer
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samarbejdsaftaler
KØS indgår i en lang række samarbejdsaftaler, hvor
museet markedsføres uden beregning, mod at der
gives særtilbud i form af rabat på entré eller lignende.
Politiken PLUS
Alle Politiken Plus kortholdere får en gratis udstillingsplakat.
Copenhagen Card
Markedsføring på københavnske turistdestinationer.
Gratis adgang for kortholdere. Beløbet refunderes til
museet.
Bkf
Medlemmer af billedkunstnernes forbund har gratis
entré til museet.
Aica
International sammenslutning af kunstkritikere.
Gratis adgang for kortholdere.
Danmarks Billedkunstlærere
Gratis adgang for kortholdere.
Danske Billedkunstneres Fagforening
Gratis adgang for kortholdere.
Dansk Kunsthistorikerforening
Gratis adgang for kortholdere.
Danske Kunsthåndværkere
Gratis adgang for kortholdere.
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KKS (Kvindelige kunstneres samfund)
Gratis adgang for kortholdere.
Kulturkortet
Billetsamarbejde mellem Køge Vandrerhjem, Køge
Museum og Køge Svømmeland, der styrker markedsføring overfor turister og giver indtægter på entré.
Kulturkort Feddet Camping
Tilbud om gratis adgang for campingpladsens gæster
på KØS. Ved årets udgang afregnes pris for entré for
samlet antal gæster med Feddet Camping.
Hotel Niels Juel
Hotellet giver deres gæster en voucher til betaling af
entré. KØS fakturer efterfølgende Niels Juhl.
Foreningen af medarbejdere af Danske
Turistbureauer / Turistførerforeningen
Gratis adgang for kortholdere.
ODM – Foreningen af Danske Kunstmuseer
Gratis adgang for kortholdere.
Oplevelsesbillet
Som noget særligt indgik KØS i 2016 et billetsamarbejde
med Vikingeborgen og Køge Museum, hvor køb af en
oplevelsesbillet gav entré alle tre steder.
ICOM – International Council of Museums
Gratis adgang for kortholdere.
UKK (Unge kunstnere og kunstformidlere)
Gratis adgang for kortholdere.
Uddannelsesinstitutioner, SFO’er og børnehaver
Gratis adgang.
Alle med pressekort har i øvrigt gratis adgang.

KØS Klub og Tapperiet har i en årrække arrangeret
KØS Klub lounge med DJ, drinks og god stemning.
På denne flotte juni aften var loungen rykket udendørs
og trak over 300 mennesker
Foto: Torben Jantzen

KØS
samlingen
Erhvervelser til samlingen i 2016
Helle Frøsig
Forarbejde til udsmykning, Therma, Bellahøj Svømmestadion, Brønshøj, 2008-2009
Med denne kategori af skitser har KØS erhvervet et
projekt, der perspektiverer samlingens repræsentation
af kunstnerens markante, men i øvrigt temmelig
begrænsede arbejde i det offentlige rum. Frøsig har i den
102 meter lange frise arbejdet med badet som et grundmotiv, mennesker har tilfælles på tværs af tid, noget der
også tematiseres af de klassiske græske vasemotiver.
En række særskilte aluminiumsfigurer er indarbejdet i
vægbeklædningens design og repræsenterer forskellige aspekter af vand, såsom skyer, bobler, kander og
skåle. Kunstneren har også designet fungerende drikkevandskummer, der taler sammen med vægmotiverne,
men samtidig opfylder kunstnerens intention om at gøre
kunst i det offentlige rum imødekommende. Frisens
forenklede motiver spiller sammen med hallens minimalistiske og moderne stil, men kobler dertil det legende
element, som for mange også er en del af det at gå i
svømmehallen.
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Hans Scherfig
Forarbejde til mælkegavl, 1960’erne
Frede Christoffersen
Forarbejde til mælkegavl, 1950’erne
Med disse forarbejder er det for første gang lykkedes at
repræsentere et unikt dansk tiltag til at sammentænke
kunst og reklame i det offentlige rum. Med de monumentale mælkegavle begyndte man i 1950’erne at forene
kunst og reklame på en helt ny måde. Gavlene blev skabt

på baggrund af et initiativ fra Storkøbenhavns mejerier,
der i samarbejde med flere af periodens førende kunstnere ønskede at sælge budskabet ”Mælk giver sundhed”. Succesen blev gentaget i 1960’erne med et nyt
slogan: Mælk det er dejligt. Af de i alt 21 gavle, er kun ca.
5 tilbage – inklusiv gavlen af Hans Scherfig på Kapelvej
27. De store og gennemarbejdede skitser udgør således
en yderst værdifuld dokumentation for et tidligt eksempel på samarbejde mellem kunst og markedsføring.
Erik A. Frandsen
Forarbejder til udsmykning i kronprisessens arbejdsværelse, Christian 8.s palæ, 2010
De to sanselige og formfuldendte forarbejder med
påførte farveprøver i det særlige marmorstuk materiale
fuldender museets omfattende og helt unikke samling
af forarbejder til de mange samtidskunstudsmykninger i
Kronprinsparrets palæ på Amalienborg. Værkerne ligger
i forlængelse af kunstnerens kontinuerlige udforskning af blomstermotivet i forskellige udtryksformer og
materialer. Blomster er et klassisk motiv i kunsthistorien;
der både rummer sensualitet og skønhed, hverdag og
vanitas. Erik A. Frandsen fortæller, at for ham har blomsterne udelukkende en dekorativ funktion. Dekorativ
forstået i positiv forstand som noget, vi som betragtere
kan nyde alene, fordi det er skønt. Marmorstuk relieffet
spiller således sammen med den skønhedsøgende stil i
slotsanlægges rokokoarkitektur.
Hanne Varming
Originalmodel til skulpturgruppen, ”Pigerne fra Paris”
i Københavns Lufthavn, Terminal 3, 1998
Erhvervelsen udgør et absolut hovedværk i Hanne
Varmings produktion. Værket indtager en af de mest
attraktive placeringer i det offentlige rum i Danmark,
idet skulpturgruppen fra sin position ved gelænderet på
1. sal i terminal 3 i Københavns Lufthavn, Kastrup årligt
opleves af flere millioner mennesker. Hanne Varming er
en af de centrale kvindelige danske kunstnere, der siden
1970’erne har taget tråden op fra de store, klassiske

figurskildrere fra det tidlige 20. århundrede, som f.eks.
Astrid Noack, Adam Fischer og kunstnerens egen lærer
og professor på Kunstakademiet, Gottfred Eickhoff.
Varmings værker ses talrige steder i det offentlige rum
i dag, hvor de indtager centrale placeringer, og det er
netop hendes bidrag til det fælles, offentlige rum, der i
dag i så høj grad har gjort kunstneren og hendes værker
til folkeeje.
Kenneth Balfelt og FOS
Vandpost til Mændenes Hjem, 2009
Værket udgør en vigtig del af et centralt kunstprojekt i
de to kunstneres oeuvre ”Radikal Horisontalitet”, som de
udførte sammen i 2009. Erhvervelsen består dels af en
vandpost magen til den, der stod på Mændenes Hjem,
dels af filmen ”Ingen figur er hel – en dokumentar om
ombygningen af Mændenes Hjem af FOS og Kenneth A.
Balfelt”, der dokumenterer det samlede projekt. Da selve
processen udgør en afgørende del af socialt intervenerende kunstprojekter, er filmen, som både dokumenterer
processen og det færdige resultat på Mændenes Hjem,
et afgørende dokumentarisk supplement til vandposten.
Vandposten udgør en del af det samlede design, som
Balfelt og FOS udviklede til Mændenes Hjem. De fleste
hjemløse er alkoholikere og stofmisbrugere, og hensigten
var at gøre værestedet til et mere sikkert og trygt sted
for brugere såvel som personale. Centralt stod ønsket
om at skærpe en ligeværdig relation mellem de to og
nedtone magtforholdet i behandler-patient relationen.
Takafumi Hara
Forarbejde til malerierne Til HYGGE. Signs og Memory,
9 pink Windows projekt, 2016
Fra 5. marts til 4. september kunne man på KØS se udstillingen ”In your heart | In your city”. Efter udstillingens
ophør erhvervede KØS værker af den japanske kunstner
Takafumi Hara, der til udstillingen have beklædt KØS’
facade med 9 store malerier, der alle tog udgangspunkt
i Haras møde med 11 lokale borgere og deres oplevelse af at bo i Køge. Værkerne skriver sig derved ind i en

stedspecifik kontekst og repræsenterer herved en vigtig
genre inden for museets område, nemlig stedspecifik
kunst i det offentlige rum. Værkerne er alle udført i Haras
karakteristiske stil med enkle streger og tegneserielignende figurer, der kan give associationer til den traditionelle japanske mangastil. Med erhvervelsen af Takafumi
Haras værker bliver Hara en af museets ellers få udenlandske kunstnere.

Udlån til særudstillinger i 2016
Per Kirkeby. Avantgardens blå
Kunstforeningen Gl. Strand
Per Kirkeby, Forarbejde til murstensskulptur, Ikast
Poul Gernes, ”Jeg kan ikke alene, vil du være med?”
Louisiana Museum of Modern Art
2. juni til 16. oktober 2016
Farvesat inventar til sengestue fra Herlev Hospital
Forarbejde til farvesætning af vandtårn i Ängelholms
Kommune, Sverige
Kungligt Konstnärskap
Sofiero Slott, Sverige
6. juni til 18. september 2016
Dronning Margrethe II, 10 rorarbejder til bispekåbe til
Viborg
Idealer. Konkret kunst dengang og nu
Fuglsang Kunstmuseum, Esbjerg Kunstmuseum og
Randers Kunstmuseum
23. september 2016 til 21. oktober 2017
Ib Geertsen, Model til kravleskulptur i 8 dele
Ib Geertsen, 2 skitser til kravleskulptur
Ib Geertsen, Forarbejde til vægudsmykning, Ålborg
Gymnasium.
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Uddeponeringer fra samlingen i 2016

Konservering i 2016

KØS har siden 2002 uddeponeret originalværker til ophængning rundt omkring i Køge Kommune. I 2011 iværksatte museet en ny uddeponeringsstrategi. Strategien
omfatter to greb: Dels en ny praksis, hvor KØS forærer
et udvalg af museets plakater til Køge Kommune til ophængning i kontorer, fællesarealer mv. og dels en gradvis
nedtrapning af uddeponeringer af originalværker.

I forbindelse med, at Herlev Hospital i 2016 tilbød KØS,
at vi kunne modtage en serie af Poul Gernes originale
foldedøre til forhallen på Herlev Hospital i landtidsdepositum, blev samtlige 24 foldedøre renset af Kunstkonserveringen. De 8 gipsmodeller til en kravleskulptur ved en børneinstitution i Skodsborg blev grundigt
konserveret, ligesom også de to små skitser til samme
projekt blev tilset. Det store Ib Geertsen forarbejde til
Gymnasiet i Ålborg blev ligeledes konserveret for rifter i
forbindelse med udlån.

Fortsat uddeponede originalværker i
Køge Kommune i 2016:
Byrådssalen
Byrådssekretariatet:
• Borgmester Flemming Christensen kontor
Fælles- og Kulturforvaltningen:
• Direktør for Fælles- og Kulturforvaltningen
Lene Østergaard Lundes kontor

Dertil blev udvalgte af museets forarbejder til udsmykningerne i Kronprinsparrets hjem i Christian den 8.s
Palæ tilset i forbindelse med opsætningen af samlingsudstillingen ”Samtidskunsten i Frederik 8.s palæ på
Amalienborg” i september 2016.

Desuden uddeponeringer på
Køge Kyst
• kontorer
• mødelokale
Køge Kommunale Musikskole

Forårets helt store udstiling på KØS var
“In your heart | In your city”, hvor fire japanske
samtidskunstnere lavede værker specifikt til KØS
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Foto: Hans Ole Madsen

KØS
forskning
Kunst på hospitaler
Museet har i løbet af 2016 arbejdet på at realisere et
forskningsprojekt, der undersøger kunstens muligheder
og virkemidler i sygehussektoren. Projektet er højaktuelt, da der i disse år bliver foretaget enorme investeringer i nyt hospitalsbyggeri over hele landet.
Forskningsprojektet består af to dele: Dels en kunstfaglig kortlægning af de mange udsmykninger, der er
på vej i det danske hospitalslandskab i disse år. Dels en
tværfaglig del, der består af en sociologisk undersøgelse, som KØS med afsæt i den kunstfaglige kortlægning
har udviklet og gennemført i samarbejde med sociolog
Anette Stenslund. Hun har i løbet af efteråret 2016 været
ude på fem danske hospitaler, hvor hun har gennemført
kvalitative interviews med brugere omkring udvalgte
udsmykninger med henblik på at indhente viden om
hvorledes brugerne (patienter, pårørende og personale)
oplever de forskellige kunstprojekter.
Hensigten er producere ny viden, som kan anvendes
af aktører og interessenter i forbindelse med de nye
byggerier og dermed også at bidrage afgørende til den
vigtige debat om, hvad borgere og samfund får ud af de
offentlige midler, der gennem kunsten bruges til at skabe
anderledes rum for refleksion og erkendelse indenfor
hospitalernes formålsbestemte rammer.
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Forskningsprojektet vil desuden ligge til grund for en international udstilling på KØS, der for første gang nogensinde viser en udstilling om kunst på hospitaler. Udstillingen viser de imponerende nye kunstprojekter, der lige
nu realiseres indenfor sundhedssektoren i DK og udland

samt resultaterne af en helt ny sociologisk undersøgelse, der løfter sløret for, hvorledes hospitalernes forskellige brugere oplever kunsten. Med udstilling og katalog
byder vi ind i den aktuelle debat om, hvorvidt kunst kan
bidrage til at skabe helende rammer på hospitalerne.
Poul Gernes, Herlev Hospital
I forlængelse af Kunst på hospitaler forskningsprojektet
har museumsinspektør, ph.d. Lene Bøgh Rønberg skrevet en forskningsartikel til kataloget til udstillingen ”Jeg
kan ikke alene, vil du være med?” på Louisiana Museum
of Modern Art. Artiklen diskuterer Poul Gernes’ ubetingede hovedværk, udsmykningen af Herlev Hospital, der
blev til i perioden 1968 til 1976 i lyset af den ”Helende
arkitektur” og evidensbaserede design, der er aktuel
indenfor diskursen om hospitalsudsmykninger i dag.
Seminar om kunst på hospitaler
Museumsinspektør, ph.d. Lene Bøgh Rønberg bidrog
i november 2016 med et oplæg om museets aktuelle
forskningsprojekt om Kunst på hospitaler til et seminar
om emnet arrangeret af KORO Kunst i Offentlige Rom i
Oslo.

Post.doc
I 2015 blev museets tidligere ph.d.-stipendiat Sabine
Nielsen ansat i en post.doc.-stilling, der er finansieret af
Ny Carlsberg Fondet. Ansættelsen danner basis for et
3-årigt praksisbaseret forskningsprojekt på KØS, som
realiseres i samarbejde med Institut for Arkitektur,
design og medieteknologi ved Aalborg Universitet.
Forskningsprojektet tager afsæt i menneskers mobilitet
i det offentlige rum, og det skal munde ud i en international udstilling i 2018, der bærer arbejdstitlen
Transit: Mobilitet og migration i globaliseringens tidsalder.

Projektets emnefelt er højaktuelt, idet mennesker i dag
rejser og bevæger sig som aldrig før af forskellige sociale, økonomiske, politiske og praktiske årsager. Mange
besøger fjerntliggende destinationer på ferier, pendler
regelmæssigt til og fra arbejde og besøger jævnligt
familie, venner og bekendte i andre lands- og verdensdele. Samtidig er der en stigende tendens til migration,
ligesom Europa i de seneste år har oplevet den største
flygtningestrøm i kontinentets nyere historie. Transitudstillingen stiller gennem udvalgte samtidskunstværker
skarpt på de mange forskellige typer af rejsende, hvis
veje dagligt krydses på offentlige transitsteder. Hvem er
de? Hvorfor er de der? Hvad er deres forhold til hinanden? Og hvilke relationer har de til transitstederne som
sociale kontaktzoner?
Ideen med Transit-udstillingen er for det første at stille
skarpt på centrale tematikker i samtidskunsten omkring
mobilitet, migration og globalisering. For det andet den
at inddrage offentlige transitsteder som sites, og for det
tredje at eksperimentere metodisk med såkaldt multisited curating, der sætter fokus på transitstedernes
netværksagtige forbindelser til andre lokaliteter, og som
forsøger at fremhæve forbindelserne ved at skabe en udstilling henover en række fysisk adskilte sites. Udstillingen
vil på denne måde både tematisere transittilstande, blive
til i transittilstande og kunne opleves i transittilstande.
Der bliver tale om den første større udstilling af denne
art i Norden, som gennem forskningsbaserede metodiske eksperimenter og nyudviklede, mobile formidlingsformer vil stille skarpt på nutidens transitsteder som
sociale kontaktzoner. Udstillingen skal realiseres såvel
på museet som på et udvalg af stationer på linje Estrækningen fra Københavns Hovedbanegård til Køge
Station. Det er desuden planen, at udstillingen vil blive
suppleret af en forskningsbaseret publikation og et
internationalt forskningsseminar, der vil skabe rum til
fordybelse, refleksion og debat omkring ét af vor tids
mest presserende emner.

Udover arbejdet med Transit-projektet har post.doc.
Sabine Nielsen i 2016 varetaget en række supplerende
opgaver, der på forskellig vis har bidraget til at styrke
museets forskningsprofil. Blandt andet har hun forfattet
fagfællebedømte artikler til anerkendte danske og nordiske tidsskrifter, fungeret som udpeget fagfællebedømmer og holdt oplæg ved danske såvel som internationale
seminarer og konferencer. I kraft af det igangværende
Transit-projekt er museet også blevet optaget i det
nystartede, tværinstitutionelle forskningsnetværk TAKE
PART, der har fokus på kulturel deltagelse, og som har
modtaget støtte fra Det frie forskningsråd til i de kommende år at realisere en række forskellige aktiviteter i
form af blandt andet seminarer, konferencer og udgivelser.

Publiceret forskning i 2016:
Museumsinspektør, ph.d. Lene Bøgh Rønberg, forskningsartikel ” Det er direkte usundt at leve farveløst:
Poul Gernes’ udsmykning af Herlev Hospital” til katalog
til udstillingen ”Jeg kan ikke alene, vil du være med?”
på Louisiana Museum of Modern Art.
Post.doc. Sabine Nielsen fik antaget sin ph.d.-afhandling
”Kunst i storbyens offentlige rum” til udgivelse på det
autoritetslistede universitetsforlag Museum Tusculanums
Forlag samt udgivet artiklen ”Aktion: Kuratering som
organisering af participatoriske konfliktzoner” i Nordisk
kulturpolitisk tidsskrift.
Direktør Christine Buhl Andersen, artikel “The AvantGarde in Public Space – Two Danish Examples “ i antologien A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic
Countries 1950-1975.
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Ifb. udstillingen “In your heart | In your city” opførte den
legendariske performancekunstner Tatsumi Orimoto sin
spektakulære performance Bread Man under CHART Art Fair
på Charlottenborg i København
Foto: Frederik Korfix

KØS
udstillinger
In your heart | In your city
5. marts – 4. september 2016

3.000 takkebreve indsamlet i Danmark og opsat i en
gigantisk labyrint af tråde, 50 bedstemødre til middag,
9 facademalerier om lokale borgeres livsverdener og 1
kunstner der flyttede ind på museets forplads i et selvbygget hus. Udstillingen ”In your heart | In your city” gav
publikum en enestående chance for at møde fire japanske
stjerner på den internationale kunstscene: TakafumiHara,
Tatsumi Orimoto, Chiharu Shiota og Yukihiro Taguchi.
Med værker og performances både udendørs på
museets facade og forplads samt indendørs over to
etager, var udstillingen “In your heart | In your city” en
af de hidtil største i KØS’ historie.
De fire kunstnere Takafumi Hara, Tatsumi Orimoto,
Chiharu Shiota og Yukihiro Taguchi tilhører forskellige
generationer og arbejder med udtryk fra performance
over maleri til film og installationer. Fælles for alle fire
kunstnere er, at de arbejder med deltagerbasererede
strategier og inddrager publikum i skabelsen af værket.
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3.000 taknemmelighedserklæringer skrevet
af danskerne
Chiharu Shiota (f. 1972) præsenterede på KØS’ forplads
State of Being (Keys) en spektakulær installation, som
ligger i forlængelse af hendes internationalt berømmede
bidrag til Venedig Biennalen i 2015. I en oplyst boks af
panserglas hang 5.000 gamle nøgler, indsamlet i Venedig,
i et væld af røde tråde, spundet ind i hinanden som et
edderkoppespind.

På museets 3. sal indtog værket Letters of Thanks det
400 m2 store rum med en installation af et gigantisk
trådnet, hvori 3.000 takkebreve var monteret. KØS indsamlede i efteråret 2015 takkebrevene fra personer, der
gerne ville udtrykke deres taknemmelighed til en anden
person, og værket blev på den vis til i kraft af hver enkelt
brevskrivers bidrag. Museet modtog bidrag fra børn og
voksne på dansk, engelsk, svensk, islandsk såvel som
japansk, arabisk, tyrkisk og hollandsk. Publikum blev i
dette værk inviteret ind i det labyrintiske univers, hvor de
kunne gå rundt og læse de mange tusinde, personlige
breve.
Japansk legende inviterede bedstemødre på middag
Tatsumi Orimoto (f. 1946) er en legende inden for performancekunst. Kommunikation og interaktion med
publikum er centrale aspekter i hans kunst. Mødet med
Fluxus-bevægelsen i 1970’ernes New York har inspireret
Orimoto til de absurde, poetiske og humoristiske performances og aktioner, som kendetegner hans kunstneriske praksis. Siden 1990’erne har han inddraget sin
mor, som lider af Alzheimers sygdom, i sit kunstneriske
projekt under navnet Art Mama.
Under udstillingsperioden inviterede KØS til en to-dages
Orimoto Festival i august, hvor Tatsumi Orimoto opførte
sine performances Bread Man og 50 GRANDMAMAs. Til
50 GRANDMAMAs inviterede han 50 bedstemødre til at
spise et måltid på museets forplads, ud fra et ønske om
at skabe kommunikation og interaktion mellem gæsterne. Indenfor på museet kunne publikum opleve fotografier og videodokumentation af hans mange performances
med Bread Man og Art Mama.
Visuelle bearbejdninger af lokale borgeres
fortællinger
I efteråret 2015 rejste Takafumi Hara (f. 1968) til Køge
for at interviewe 11 lokale borgere, som skulle sætte ord
på deres levede liv i byen. Interviewene dannede baggrund for et eventyr, som blev fortalt i 9 store malerier på

museets facade. Indendørs kunne man opleve skitser,
fotografier og filmdokumentation af Takafumi Haras projekter fra byer rundt om i verden.
Kunstner flyttede ind på KØS’ forplads
Yukihiro Taguchi (f. 1980) satte sit aftryk på forpladsen
med et selvbygget hus af fundne materialer fra byens rum. I løbet af udstillingsperioden boede Yukihiro
Taguchi og den italienske arkitekt Chiara Ciccarello i
huset på museets forplads i en måned i maj-juni, hvor de
inviterede borgere til at deltage i de daglige aktiviteter og
blandt andet inviterede til fællesspisning. Indendørs blev
vist en række animationsfilm, skabt af byens materialer,
samt et udvalg af t-shirts, som kunstneren havde trykt
direkte på kloakdæksler rundt omkring i verden.
Udstillingen var kurateret i samarbejde med den
Berlin-baserede brasilianske kurator Tereza de Arruda.
>
Se procesvideo af Chibaru Shiotas installation
”Letters of Thanks”
Se kort video om udstillingen ”In your heart | In your city”

Samtidskunsten i Frederik 8.s Palæ
på Amalienborg
22. september 2016 – 26. februar 2017

I efteråret præsenterede KØS en ny udstilling med skitser og modeller til de store flotte værker ifb. udsmykningen af Frederik 8.s Palæ på Amalienborg. Værkerne blev
skabt i forbindelse med, at palæet i årene 2004-2010 blev
istandsat og moderniseret. I dag fungerer palæet som
Kronprinsparrets bolig med tilhørende administrative
og repræsentative funktioner. Kaspar Bonnén, Jesper
Christiansen, Olafur Eliasson, Erik A. Frandsen, Eske Kath,
John Kørner, Morten Schelde, Tal R og Kathrine Ærtebjerg
har udført værker til udvalgte rum i palæet, fortrinsvis

med officiel karakter, mens Signe Guttormsen har tegnet
mønsteret til tagterrassens belægning. Udsmykningen
er blevet til i tæt samarbejde med Kronprinsparret og er
finansieret af Realdania. Palæet var åbent for offentligheden fra februar til august 2010. Samme år erhvervede
KØS kunstnernes skitser og modeller.
Kunstprojektet står som en af de mest bemærkelsesværdige slotsudsmykninger i nyere tid. Her har en række
af tidens mest fremtrædende danske billedkunstnere fra
hver deres udgangspunkt skullet skabe bygningsintegrerede værker til en helt særlig kultur- og arkitekturhistorisk kontekst. De arkitektoniske rammer, som
kunstnerne har skullet arbejde inden for, udgøres i det
ydre af Nicolai Eigtveds oprindelige rokokopalæ opført
1750-60 og i det indre af Jørgen Hansen Kochs ombygning i senempire fra 1827-28.
Med udsmykningsprojektet videreføres en historisk tradition for et tæt samspil mellem billedkunst og arkitektur
i slotsudsmykninger. Opgaven er imidlertid udført af
billedkunstnere af vor egen tid, som har skullet arbejde
deres kunst ind i den historiske arkitektur. Hvordan har
de valgt at løse opgaven, og hvordan har de forholdt sig
til den tradition, de dermed er trådt ind i? Det har KØS
fundet væsentligt at undersøge ved at pege på historiske paralleller til den nutidige udsmykning af Frederik
8.s Palæ. Museet inviterede derfor Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot til at skrive en tekst til
udstillingen om traditionen for slotsudsmykninger, der
kunne sætte samtidskunstnernes udsmykning af Kronprinsparrets palæ i perspektiv ud fra den ekspertviden,
museet har om netop traditionen for kunstneriske tiltag
i historiske slotte.
Som museum for kunst i det offentlige rum har KØS
til opgave at dokumentere og formidle de væsentlige
kunstprojekter, der bliver til inden for dette virkefelt. Det
gælder ikke mindst, når det drejer sig om en udsmykning
af historiske bygninger, der som det er tilfældet med
Frederik 8.s Palæ, synes at være en del af alle danskeres
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kulturarv, beboet af landets kongelige familie. KØS ønskede med denne udstilling at give et indblik i processen
bag udsmykningsprojektet med fokus på kunstnernes
kunst- og kulturhistoriske forbilleder inden for den unikke genre, kunstnerisk udsmykning af slotte.

Eksperiment 111: Ann Lislegaard,
Lea Porsager og Tove Storch
8. oktober 2016 – 21. maj 2017

Som den tredje i rækken af eksperimenterende udstillinger på museets forplads ”De 111 hvide plateauer”, var det
en stor glæde for KØS Museum for kunst i det offentlige
rum at kunne præsentere projektet ”Eksperiment 111”,
hvor tre af dansk kunstscenes mest markante profiler,
Ann Lislegaard, Lea Porsager og Tove Storch, blev inviteret til at skabe nye værker, som hver især skulle forholde
sig til stedet, pladsen, museet og byrummet.
Neon på KØS’ facade
Ann Lislegaard (f. 1962 i Norge), som er kunstneren bag
selve pladsen “De 111 hvide plateauer” skabt i samarbejde med den svenske landskabsarkitekt Sophie Sahlquist
i 2014, havde til denne udstilling valgt at hæve sig op over
pladsen og havde skabt et lysværk i hvid neon, der fra
gavlen af museet nærmest oplyste pladsen eller kommenterede den som et sted med de syv ord ”Come Let
Me Show You The Future”. Ordene stod frem og lyste
op i stadigt nye kombinationer, og med citatet pegede
Lislegaard både på hendes intention for pladsen, der så
at sige er en landingsbane for fremtidens kunstprojekter,
begivenheder og møder og således et frirum for at kunne
tænke sig fremtiden for såvel museet, kunsten, byen og
borgerne.
Lislegaard er en af dansk kunsts fornemmeste repræsentanter inden for video-, computer-, lys- og lydkunst,
herunder integreret i arkitektur i det offentlige rum.

Lea Porsager (f. 1981), der i sine værker arbejder med
skulpturelle afstøbninger, film, objekter, materialer, tekst
og eksperimenter stærkt inspireret af okkulte og spirituelle emner, havde til ”Eksperiment 111” besat museets
forplads med 137 lilla tungeagtige figurer, der skød op i
sprækkerne mellem de hvide betonelementer, som
var de autonome organer groet op nedefra, løsrevet
fra menneskets krop, og nu ude som en virusagtig flok.
Tungen har længe interesseret Lea Porsager, fordi den er
et vitalt organ for mennesket både i forhold til at spise
og sanse, men også i forhold til at kunne tale. Den er således et organ, der forbinder det, der er inde i mennesket
– tanker og følelser der kan komme til udtryk gennem
tale – og selve menneskets indre, de vitale organer,
halsen, tarmene osv. med det, der er udenfor.
Antallet 137 var ikke tilfældigt, idet tallet 137 er et tal med
en række egenskaber både i matematikken, fysikken og
kemiens verden, som gør det til et tal med stor mystik.
Udendørs arkiv
Tove Storch (f.1981) har gjort sig særligt bemærket med
sine karakteristiske skulpturer i metal og silke, men
arbejder også med papir og performative greb. Storch
havde til KØS taget udgangspunkt i den store panserglasmontre, der står på forpladsens hjørne. Til dette
sted, der på en gang er et indendørs og et udendørs udstillingsrum, skabte hun et skulpturelt værk, der bestod
af et antal malerier på silke, som blev spændt op på
jernrammer og i lag lagt ind i to tredimensionelle
jernrammer, som var placeret inde i boksen. Værket
blev til i et dirrende møde mellem det skulpturelle og det
maleriske, mellem det intime og det hårde. Det havde reference til de mange tusinde skitser og forarbejder, der
findes i museets magasiner, samtidig med at det spillede
på de nævnte modsætninger, der her er udstillet midt i
byrummet, men samtidig er skjult og beskyttet bag det
tykke glas.

Ann Lislegaards smukke lysværk
Come Let Me Show You The Future på facaden af KØS
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137 lilla tunger besætter KØS forplads

Foto: Anders Sune Berg

Et af årets helt store anmelder- og publikumsucceser
var værket Letters of Thanks af Chiharu Shiota
Foto: Hans Ole Madsen

Værker af Lea Porsager og Tove Storch til udstillingen
“Eksperiment 111”
Foto: Anders Sune Berg

omvisninger
Omvisninger på KØS skal stimulere sanser og sætte
gang i tanker. De er tænkt som appetitvækkere eller
’udstillingsoplukkere’. På 45 minutter skal gæsterne
involveres, inspireres samt tilbydes veje ind i kunsten
og de aktuelle udstillinger. KØS tilbyder både private
og offentlige omvisninger. I 2016 er der gennemført
61 private omvisninger, hvor familier, firmaer, kunstforeninger og søndagsgæster har været med på tur
gennem vores skiftende udstillinger. Omvisningerne
fordelte sig således på udstillingerne:
Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens Gobeliner: 23
15 favoritter fra samlingen: 5
Randi & Katrine: Follies & Faces: 2
In your heart | In your city: 25
Samtidskunsten i Frederik 8.s Palæ på Amalienborg: 6

Et kært gensyn med skitserne til værkerne på Frederik 8’s Palæ
blev det til for mange under udstillingen “Samtidskunsten
i Frederik 8.s Palæ på Amalienborg”
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Foto: PR

KØS undervisning
KØS’ Skoletjeneste vokser fortsat, og i det forgangne
år har vi set en stigning på 25 % i antallet af elever til
aktiviteter. Det er en flot stigning ovenpå den eksplosive
vækst fra 2014 til 2015 med over 90 %.
I 2016 har vi arbejdet videre med konceptet ’KØS-to-go’,
der i det forrige år mødte stor opbakning og interesse
og bidrog til et markant højere antal elever til Skoletjenestens aktiviteter. Eksempelvis har flere skoleklasser
fra København været på oplevelsesturer til nogle af
Nørrebros spændende kunstværker og byrum med en
KØS-underviser. Skoletjenesten arbejder således fortsat på to platforme: ’KØS-to-go’, hvor undervisningen
rykker ud af museet og foregår i byrum og på skoler, og
’KØS-Nørregade’, der refererer til læringsaktiviteter på
museet og forpladsen i Nørregade.
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2016 har derudover budt på en helt særlig udstilling for
KØS’ Skoletjeneste, nemlig ”In your heart | In your city”,
hvor Chiharu Shiota indtog museets 3. sal med sin
kæmpemæssige installation indeholdende 3.000
håndskrevne, personlige takkebreve. Mere end 1.300 af
brevene var skrevet af skoleelever og indsamlet af KØS
Skoletjeneste i efteråret 2015. Det resulterede i, at
mange af de klasser, der havde bidraget til værket, besøgte KØS i udstillingsperioden. Nogle elever var endda
så heldige at finde deres eget brev i den ellers overvældende mængde. Både lærere og elever gav udtryk for, at
dét at have bidraget til et af værkerne var med til at gøre
både KØS’ undervisning og mødet med museet til noget
helt særligt. Forløbet i udstillingen endte med at blive
årets hit med et rekord højt antal klasser, der deltog,
nemlig 61.

2016 var også året, hvor Skoletjenesten kunne åbne
op for tre helt nye undervisningstilbud i museets semipermanente udstilling: Bjørn Nørgaards gobelinkartoner:
’Gud bevare Danmark’, ’Danmark i krig’ og ’Krusedullen’.
Forløbene er en del af en større indsat i Skoletjenesten
mod at målrette og ensrette vores tilbud, og de er blevet
taget godt imod af lærere og elever.
Året har sidst men ikke mindst været præget af to spændende, længerevarende samarbejder med henholdsvis
Sct. Nicolai Skole og Folkekirkens Skoletjeneste i Køge.
Besøgstal
I alt har 5.931 børn og unge besøgt KØS i det forgangne
år, hvilket er 1.170 flere end i 2015. Tallet dækker både over
børnegrupper på egen hånd og grupper, der har deltaget
i KØS’ undervisning. Derudover er alle KØS-to-go-aktiviteter medregnet og således også børn og voksne, der
ikke fysisk har været på KØS. Renser man besøgstallet
for aktiviteter uden for huset, lander vi på 4.974. Det er
stadig en flot stigning sammenlignet med de i alt 3.369,
der besøgte museet sidste år. Stigningen kan tilskrives
en kombination af flere faktorer: Skoletjenesten er efter
2014 organisatorisk blevet stærkere med flere ansatte
og timer til undervisning, og der er blevet gjort en stor
indsats i forhold til det opsøgende arbejde og relationen
til lokale lærere og skoler. Dertil kommer, at vi har fået
mulighed for at tilbyde gratis workshops og ugeforløb til
både lokale skoler og skoler i København, samt de nye
KØS-to-go-tiltag, der også i år er blevet taget rigtig godt
imod. I alt har 957 elever og lærere deltaget i KØS-to-go
aktiviteter i løbet af året.
Stigningen skal formentlig også tilskrives den nye skolereforms krav til skoler om at benytte eksterne kulturtilbud.

Undervisningstilbud på KØS
I 2016 har vi udviklet forløb og tilbudt undervisning og
workshops i følgende udstillinger:
Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner
I et samarbejde mellem Skoletjenestens udviklingsansvarlige og tre undervisere er der blevet udviklet en
række nye undervisningstilbud til vores semifaste samling på 3. sal. Forløbene er en del af vores nye pakke med
grundforløb, som fast vil blive udbudt, når gobelinerne
er fremme. Hvert forløb har fået klare læringsmål og er
tilrettelagt, så de indeholder rum for fordybelse, debat,
sanselighed og forundring. Derudover har Skoletjenesten haft som særlig indsats at implementere skolereformens nye fælles mål i vores forløb – nye såvel som
gamle.
”Krusedullen” er et forløb, der er dedikeret til proces- og
tegneeksperimenter. Her er ikke fokus på det færdige
produkt, men i stedet på vejen derhen. I forløbet fordyber eleverne sig i tegning og visuelle undersøgelser af
Bjørn Nørgaards gobelinkartoner og skitsetegninger.
Kristendommen er en af de få fortællinger, der går igen i
alle gobeliner. I ”Gud bevare Danmark” sættes kristendommen i forhold til historiske og samfundsmæssige
diskurser, når det diskuteres, hvordan kristendommen
har udviklet sig fra vikingetiden over reformationen til i
dag.
I ”Danmark i krig?” zoomes der ind på to gobelinkartoner, og eleverne undersøger, hvordan krig har forandret
og udviklet sig gennem tiden – fra krigen i 1864, over 2.
verdenskrig til den fjerne og mere usynlige krig, som
finder sted i dag.
Randi & Katrine – Follies & Faces
Kunstnerduoens udstilling i Køge by lukkede i marts
måned, men eftersom fire ud af de fem stedsspecifikke

værker i Køge er blevet permanente værker, konverterede vi vores undervisningstilbud til en alternativ byvandring med fokus på sansninger og undersøgelser af
byens rum, arkitektur og kunst.
In your Heart | In your city
Udstillingen med de fire japanske samtidskunstnere
var årets store hit. Eleverne arbejdede med taknemmelighedsbegrebet og udforskede værkets labyrintiske
gange, hvor de 3.000 takkebreve var hængt op i tråde
fra gulv til loft. Forløbets undersøgelsesspørgsmål var,
hvorvidt kunst kan bruges som kommunikationsmiddel
til at opnå dialog, engagement og fællesskab på tværs
af kulturer.
15 favoritter fra samlingen
’KØS Dyrene’ blev et populært undervisningsforløb i
2016, og det vil fortsat blive tilbudt et godt stykke ind
i det nye år. Forløbet er til de yngste børn og elever og
foregår i KØS’ samlingsudstilling, hvor to af rummene er
dedikeret til dyr i kunsten. ’KØS’ Dyrene’ er et tilbud til
billedkunst- og kristendomskundskabstimerne, hvor der
er fokus på diskussion af dyreetik og vores forhold til dyr
i dag.
Organisation og drift
Medarbejderne i Skoletjenesten på KØS tæller i 2016 en
undervisnings- og udviklingsansvarlig 25 timer ugentligt.
Der er endvidere tre undervisere i henholdsvis 5, 5 og 10
timer om ugen.
Personalemæssigt er der efter skoleferien i juli måned
sket en hel del ændringer. Vores undervisere er alle
blevet færdige med deres studier, og derfor blev der i
september ansat tre nye studenter til at varetage undervisningen. Sasja Brovall Willumsen, undervisnings- og
udviklingsansvarlig, gik desuden på barsel 1. juni 2016,
og én af underviserne, Sofie Andreassen, blev ansat
som vikar fra 1. august.
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Det helt nye hold af undervisere har betydet, at oplæring,
indkøring og supervision har været en naturlig del af
Sofies opgaveportefølje. Derudover har hun kørt det
lokale kulturtjenesteprojekt støttet af Kulturstyrelsen
videre, der indbefatter 1,5 års tæt samarbejde med naboskolen Sct. Nicolai om at udvikle fælles valgfagsaktiviteter.

Udviklingsprojekter
Folkekirkens Skoletjeneste
KØS’ samlingsudstillingen ”15 favoritter fra Samlingen”
og de to rum med dyrekunst blev taget i brug, da skoletjenesten indgik en partnerskabsaftale med Folkekirkens Skoletjeneste i Køge og Køge Billedskole. I
fællesskab blev der udviklet workshops under temaet
’Biblens dyr’, og der blev produceret undervisnings-

Nogle af museets yngste gæster
i færd med at nærstudere kunsten
Foto: Nicolai Kofod Larsen

materiale, som blev sendt ud til de i alt 23 deltagende
klasser. Alle var forbi KØS for at gå på jagt efter symboler
i kunsten, og efterfølgende lavede de små lam af ståltråd
og halm, som afslutningsvist blev vist frem i Køge Kirke.
Køge Kulturtjeneste – KØS og Sct. Nicolai
I 2016 har KØS sammen med et lærerteam fra naboskolen Sct. Nicolai undersøgt mulighederne for sammen at
udvikle et valgfag til udskolingselever. Samarbejdsfladen
blev valgfaget Art and Performance. I foråret kom de i alt
60 valgfagselever henover en periode på syv uger på
KØS, hvor de afprøvede det nyudviklede forløb ’Byrum’.
Formålet var at give eleverne mulighed for at skabe værker til og innovere på deres lokale byrum.
I efteråret kom et nyt hold af valgfagselever, der i løbet
af seks besøg på KØS producerede værker til en afsluttende udstilling under temaet ’Min helt – Min by’.
Arkitektgruppen Arki_Lab var med som ekstern konsulent og arrangerede workshops både på museet og i
Køge by. Workshops’ene bød på heltevandring i byrummet iført selvlavet maske, optegnelser af byrummet med
heltens øjne og produktion af små modelteatre med
heltescenarier lavet som collager. Udstillingen blev sat
op i museets foredragssal og på forpladsen, og næsten
200 elever, lærere, forældre o.a. kom til fernisering på
KØS 22. november. Både Dagbladet og Lørdagsavisen
dukkede også op for at tage billeder og lave interviews
med eleverne og Sofie, som efterfølgende kom i avisen.
De blev alle mødt af gennemsigtige helteskikkelser i
personstørrelse lavet af pleksiglas og opsat på forpladsens plateauer. Eleverne havde brugt deres egne
kroppe til at forme heltenes positurer.
Intentionen med begge forløb har været at give eleverne
erfaringer med kreative processer og -arbejdsmetoder,
som de kan bruge fremadrettet på tværs af andre fag og
projekter.

Samarbejdet blev afsluttet ved udgangen af året, men
der er enighed om, at det skal tages op igen, så skolens
nye valgfag Art and Performance også i fremtiden bliver
tænkt i sammenhæng med KØS’ faciliteter og undervisning. Samarbejdet har resulteret i en række erfaringer
og har kompetenceudviklet begge til fremtidige fælles
projekter.
’Det er din kunst’ – Længerevarende forløb til folkeskoler – nu i København
I 2016 har vi udfoldet vores KØS-to-go-koncept yderligere.
Vi har udviklet tre nye ugeforløb i København, hvor elever
sammen med en KØS-underviser kan undersøge og arbejde med kunstværker og byrum i deres lokalområde.
Gennem tematiske nedslag har tre klasser fra to københavnske folkeskoler i 2016 arbejdet med henholdsvis det
moderne mindesmærke Nørrebros hjerte og oplevelsesparken Superkilen. 3. a og b fra Gasværksvejens Skole
var på opdagelse i Superkilen, hvor de med tape og kridt
optegnede baner til egne spil, som de havde designet
forinden i grupper, og som forbipasserende blev inviteret
til at deltage i. Forløbet var understøttende for matematikundervisningen og bød også på opmåling, udregning
af areal og jagt efter geometriske figurer i arkitekturen.
Alt var udviklet, planlagt og gennemført i et samarbejde
mellem et lærerteam og KØS-underviser, og tilbuddet
var – ligesom de andre ugeforløb – gratis med hjælp fra
Åben Skole-midlerne i Københavns Kommune. To ugeforløb mere er planlagt i det nye år.

arrangementer
Kyndelmisse på KØS
Fredag 5. februar kl. 18-23
KØS deltog i den årlige Kyndelmisse – Køges kulturnat
– der i år havde temaet Liv og Lyst. På KØS var der liv,
lyd og larm, da Kalle fra DR Ramasjang gav et show for
børnene. Hele aftenen var der mulighed for at udfolde
sig kreativt i den åbne workshop for børn, og senere på
aftenen kunne publikum se på stjerner på KØS’ forplads
med astronom Peder Danielsen. KØS Cafés folkekøkken
havde åbent for sultne gæster hele aftenen.
Kortfilm på forpladsen i samarbejde med
filmfestivalen 60seconds
15. – 21. februar 2016 kl. 18-24
For andet år i træk viste KØS kortfilm på museets
forplads i samarbejde med den urbane kortfilmfestival
60Seconds. Filmene blev vist om aftenen og lyste flot op
på pladsen.
Vinterferieworkshop for børn: Lav din egen kortfilm
22. – 26. februar 2016 kl. 12-15
I vinterferien kunne børn og unge lave kortfilm sammen
med videokunstneren Helene Nymann inspireret af
filmfestivalen 60Seconds. Workshoppen var udsolgt
alle dage og en stor succes, der blandt andet blev
dækket af TV2 Lorry samt lokalradioen. Arrangementet
blev støttet af Køge Kommunes Børne- og UngeKulturpulje.
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Guidet kunstvandring i Randi & Katrines univers
Søndag 20. marts kl. 14
KØS inviterede på tur gennem Randi & Katrines kreative
kunstunivers. På en 2 km kunstrute fra KØS til Søndre

Havn kiggede vi nærmere på deres nye stedsspecifikke
værker, som med humor og underfundighed skabte nyt
liv i byrummet –Tårnmanden, en industribygning beklædt
med muslinger, et blinkende hus mm.
Film: Lej en Familie
Torsdag 31. marts kl. 19
I forbindelse med udstillingen ”In your heart | In your city”
med fire japanske samtidskunstnere havde KØS arrangeret filmvisning af filminstruktør Kaspar Astrup Schröders
anmelderroste og prisvindende dokumentarfilm ”Lej en
Familie ApS” om den japanske skuespiller Ryuichi, der har
gjort det til sin profession at spille rollen som ægtefælle,
far eller chef for kunder, der har brug for en stand-in. Et
spørgelystent og oplagt publikum deltog i en spændende
Q&A med Kaspar Astrup Schröder efter filmen.
Foredrag: Robotter i Japan
Torsdag 7. april kl. 19
Japan er kendt som ”det store robotland”. De seneste år
er der kommet stigende fokus på robotter som en del af
hverdagen. Denne aften kunne publikum blive klogere
på japansk tænkning, samtidskunst og den fremadstormende robotkultur ved lektor og Japan-ekspert Gunhild
Borggreen.
Origami workshop for børn i Pinsen
Lørdag 14. maj + søndag 15. maj kl. 13-15
I Pinsen kunne børn i alle aldre komme til åben origami
workshop og lære at folde en trane eller en dinosaurus.
Artist talk: Tatsumi Orimoto i samtale med
Tereza de Arruda
Torsdag 19. maj kl. 19
Den japanske legende inden for performancekunst
Tatsumi Orimoto var en af de fire kunstnere på udstillingen ”In your heart | In your city”. I maj gæstede han
Danmark og gav en festlig artist talk i samtale med den
brasilianske kurator Tereza de Arruda.
Efter talken gav han en forsmag på sin legendariske per

formance Bread Man, som involverede et par udvalgte
performere blandt publikum.
Ikebana workshop
Lørdag 28. maj kl. 13-16
Eksperter fra Ikebana International underviste i, hvordan
man skaber en harmonisk, enkel og smuk ikebana. En
kreativ dag med fantastisk flotte, grønne kreationer.
Kunstneren Yukihiro Taguchi inviterer til
fællesspisning
Torsdag 9. juni kl. 17 og lørdag 18. juni kl. 14
Den japanske kunstner Yukihiro Taguchi og den italienske arkitekt Chiara Ciccarello flyttede i juni måned ind i
deres selvbyggede hus på KØS’ forplads som en del af
udstillingen “In your heart | In your city”. Her inviterede
de indenfor i deres daglige univers og gøremål.
Torsdag 9. juni kl. 17 og lørdag 18. juni kl. 14 inviterede de
til hygge på forpladsen med musik og fællesspisning,
hvor de tilberedte et måltid mad til forbipasserende.
Kunstnernes besøg genererede en masse opmærksomhed og tilbagevendende gæster, som kom forbi med en
blomst, en japansk the til en hyggelig snak på forpladsen
eller kiggede med, når Yukihiro Taguchi lavede sine festlige t-shirt tryk på byens kloakdæksler.
Orimoto Festival
26-27. august
KØS præsenterede Orimoto Festival over 2 dage med
performances af den legendariske performancekunstner Tatsumi Orimoto.
Bread Man performance
Torsdag 25. august og fredag 26. august
Under åbningen af og i samarbejde med Chart Art Fair
på Charlottenborg i København, opførte Tatsumi Orimoto sin performance Bread Man med over 30 deltagende
performere fra Borups Højskole samt AFUK foran et VIP
publikum til preview aften samt et enormt publikum på
åbningsdagen.

50 GRANDMAMAs
Lørdag 27. august
Tatsumi Orimoto inviterede 50 bedstemødre til at spise
et måltid mad på KØS’ forplads. Arrangementet var
udsolgt flere måneder før, det skulle foregå og med flere
deltagere på venteliste. Middagen var en stor succes
med performeren som den festlige vært, der bespiste og
underholdt sit veloplagte publikum.
Golden Days: Foredrag med Peter Øvig Knudsen om
besættelsen af Hjardemål kirke
Torsdag 15. september kl. 19
En sommernat i 1970 brød 15 aktivister fra Thy-lejren ind
i Hjardemål kirke med kunstneren Peter Louis-Jensen i
front. Besættelsen af Hjardemål kirke er omdrejningspunktet i Peter Øvig Knudsens bog ’Hippie 2 – Den
sidste sommer’. Denne aften på KØS kunne man i forbindelse med Golden Days festival med 70’er tema høre
Peter Øvig Knudsen fortælle om sin fortolkning af
besættelsen og miljøet omkring den kunstnergruppe,
Peter Louis-Jensen var en del af. Arrangementet blev til i
samarbejde med KøgeBibliotekerne.
Eksklusivt preview på udstillingen ”Samtidskunsten i
Frederik 8.s Palæ på Amalienborg Slot”
Torsdag 22. september kl. 18
KØS inviterede til en eksklusiv aften og preview på museets udstilling ”Samtidskunsten i Frederik 8.s Palæ på
Amalienborg Slot” med værker af Kaspar Bonnén, Jesper
Christiansen, Erik A. Frandsen, Eske Kath, John Kørner,
Morten Schelde, Tal R, Signe Guttormsen og Kathrine
Ærtebjerg. Publikum kunne nyde et lækkert måltid mad
og et glas vin på museet inden udstillingens kurator
Anna Manly gav en særomvisning.
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Artist talk med John Kørner
Torsdag 8. december kl. 19.30
John Kørner var en af de 10 aktuelle kunstnere på udstillingen “Samtidskunsten i Frederik 8.s Palæ på Amalienborg”. I den anledning gav John Kørner en talk på KØS,
hvor han med udgangspunkt i sit værk til palæet fortalte
om sin kunstneriske praksis i samtale med kurator og
kunstkritiker Maria Kjær Themsen.
KØS Søndag
Gratis omvisninger i 2016:
3. januar:
Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner
7. februar:
Randi & Katrine – Follies & Faces
6. marts:
In your heart | In your city
3. april:
15 favoritter fra samlingen
8. maj:
In your heart | In your city
5. juni:
In your heart | In your city
3. juli:
In your heart | In your city
7. august:
In your heart | In your city
4. september:
In your heart | In your city
2. oktober:
Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner
6. november:
Samtidskunsten i Frederik 8.s Palæ på Amalienborg
4. december:
Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner
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En workshop i ikebana – japansk blomsterkunst – trak mange
kreative til museet denne eftermiddag under udstillingen

Yukihiro Taguchi lavede sine flotte t-shirts

med japansk samtidskunst

trykt direkte på kloakdæksler

Foto: PR

Foto: Torben Jantzen

åbningsfester
Udstillingsåbning ”In your heart | In your city
Lørdag 5. marts kl. 15
Forårets store udstilling var “In your heart | In your city”.
Med værker og performances både udendørs på museets
facade og forplads samt indendørs over to etager, var
udstillingen en af de hidtil største i KØS’ historie. Til
åbningsfesten lørdag 5. marts blev publikum inviteret til
at se de spektakulære værker og møde 3 af de 4 deltagende kunstnere. Åbningstale ved direktør på KØS,
Christine Buhl Andersen, kulturattaché hr. Kyosei Urabe,
Den japanske Ambassade og kurator Tereza de Arruda.
Det japanske gadekøkken Yatai serverede sushi, sticks
og andre lækkerier.
Udstillingsåbning “Eksperiment 111” på KØS’ forplads
Lørdag 8. oktober 2016 kl. 14
Udstillingen ”Eksperiment 111” var den tredje i rækken
af eksperimenterende udstillinger på museets forplads
”De 111 hvide plateauer”. Tre af dansk kunstscenes mest
markante profiler, Ann Lislegaard, Lea Porsager og Tove
Storch var inviteret til at skabe nye værker, som hver
især forholdte sig til stedet, pladsen, museet og byrummet. Velkomst ved museumsdirektør Christine Buhl
Andersen og åbningstale ved Sanne Kofod Olsen, Rektor
ved Det kgl. Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne på KØS’ forplads. Lounge og gratis folkekøkken på
museet.
Stor tilslutning og nysgerrighed da udstillingen “Eksperiment 111”
åbnede på KØS’ forplads med værker af Ann Lislegaard,
Lea Porsager og Tove Storch
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Foto: Leah Kristensen

røst
Røst Talerskole og Festival for unge 2016-2019
Røst er en talerskole for unge på 16-24 år og projektet er
støttet af Nordea-fonden med 8,5 mio. Talerskolen har til
formål at give de unge en stærkere stemme i det offentlige rum. Den etableres i et banebrydende nyt samarbejde
mellem to traditionsrige institutioner i det danske samfund: Folkehøjskoler over hele landet med Vallekilde Højskole i front og et kunstmuseum, nærmere bestemt KØS,
som er hele Danmarks museum for kunst for kunst i det
offentlige rum. Mens undervisningen foregår på højskolerne kulminerer projektet årligt på KØS med en talerfestival for unge fra hele landet, som mødes på museets
forplads for at holde taler for hinanden og for at lytte til
indslag af kunstnere, politikere, retorikere mv. Endvidere
etableres et opensource website med inspirationsmateriale, undervisningsmateriale og udvalgte historiske taler
samt taler af de unge selv.

Vi ønsker med projektet at bidrage til at uddanne en generation af unge, som bliver fortrolige med talens kunst,
både som talere og som lyttere og dermed give de unge
mod til at involvere og engagere sig i først det gode unge
liv, som senere kan blive til det gode voksne liv.
Røst talerfestival
Som kulmination på undervisningsforløbet afholdes en
årlig talerfestival på KØS for alle de deltagende Røst
hold. En fest hvor vi taler, lytter og hylder talen. De modige og nu trænede unge talere står frem med budskaber
om, hvad de går og roder med i tilværelsen, hvad de har
holdninger til og brænder for. Som inspiration inviteres
en række rollemodeller, og der indlægges kunstneriske
indslag med performancekunstnere. Festivalen afholdes
første gang 19.-20. maj 2017 på KØS´unikke forplads ”De
111 hvide plateauer”, som er skabt af billedkunstner Ann
Lislegaard, og som består af trapper og platforme, der
både har indbyggede siddepladser og ”speakers corners”.
Ambitionen er at skabe en ny festival-form for alle landets engagerede unge med noget på hjertet.

Målet er at facilitere, at unge på tværs af baggrund og
sociale forudsætninger tilbydes mulighed for at lære
sig redskaberne og dermed få modet til selv at kunne
formulere sig og stille sig op og holde tale om deres
visioner, følelser og synspunkter i ungdomslivet. Vi giver
de unge redskaberne til, at deres personlige og fælles
engagement kan kommunikeres stærkt og synligt ind
i den offentlige debat. Dermed bliver de rustet til at
udtrykke sig om, hvad der optager dem og det vil betyde
indflydelse, medbestemmelse og ejerskab i samfundet.
Røst Talerskole og Festival for unge er et samarbejde
KØS har indgået med Vallekilde Højskole, som skal gøre unge
til stærkere talere
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Foto: Niels Jørgensen

pr og
markedsføring
Kommunikationsstrategi
For at skabe størst mulig synlighed omkring KØS’ mange
aktiviteter arbejder KØS strategisk og målrettet med
museets kommunikation, PR- og markedsføringsarbejde. KØS’ ambition er at være kendt og anerkendt som
Danmarks eneste museum for kunst i det offentlige rum
på det lokale, samt nationale og internationale plan.
Dette har lykkedes flot på alle tre niveauer i 2016 – både
hvad angår museets udstillinger såvel som museets
profil generelt. Udstillingen ”In your heart | In your city”
genererede stor opmærksomhed både lokalt, nationalt,
men også internationalt ifb. Tatsumi Orimotos besøg i
august. Her fremførte kunstneren sin legendariske performance Bread Man under stor international mediebevågenhed under CHART Art Fair, som KØS samarbejdede med omkring denne performance.
Desuden var 2016 året, hvor KØS – af en af verdens
største museumsorganisationer, UK Museums Association – blev fremhævet som internationalt eksempel til
inspiration og forbillede som et museum, der i sit arbejde med formidling af kunsten formår at gøre en forskel
i menneskers liv. Ligeledes var KØS nomineret til den
dansk kulturformidlingspris Art Beat Prisen blandt andet
for sit arbejde med at engagere og inspirere publikum via
udstillinger, formidling og events. Disse anerkendelser
– både af national og international karakter – er af stor
betydning for KØS.
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KØS har i 2016 forsat sit strategiske arbejde med stærke samarbejdspartnere. KØS har i 2016 fortsat sit gode
aktivitets- og markedsføringssamarbejder med lokale
partnere som Køge Kyst, Tapperiet, Køge Bibliotekerne
og Køge Billedskole, såvel som indgået samarbejder med

nationale kulturelle samarbejdspartnere som kortfilmsfestivalen i det offentlige rum 60 seconds, Golden Days
samt Copenhagen Art Week. I 2016 har KØS desuden indledt et nyt samarbejde med den internationalt anerkendte kunstmesse CHART Art Fair. Disse samarbejder er alle
medvirkende til, at KØS når bredt ud til nye potentielle
målgrupper, som får kendskab til KØS via disse samarbejdspartneres annonceringsplatforme og kommunikationskanaler.
Mediedækning
I 2016 har museet udsendt 31 antal pressemeddelelser
lokalt og nationalt omhandlende udstillinger, arrangementer, priser eller ny forskning.
Repræsentation i medierne
KØS har i 2016 været repræsenteret i medierne med 317
omtaler i nationale samt lokale medier. Hertil kommer
flere indslag i national radio samt lokal TV. Årets hovedudstilling ”In your heart | In your city” med fire japanske
samtidskunstnere generede en masse positiv presse,
både før og under udstillingen. Dels var der opmærksomhed omkring den forudgående brevindsamling til
Chiharu Shiotas værk Letters of Thanks, dels var der en
del opmærksomhed omkring udstillingen bl.a. en forside
på Politiken, samt stort dobbeltopslag i Ibyen, positive
anmeldelser i Berlingske, Børsen, Jyllandsposten, Kunstkritik, Magasinet Kunst, samt tre radioindslag på P1 og
et i P4. Udstillingen fik ligeledes opmærksomhed af den
internationale presse, da direktør Christine Buhl Andersen blev interviewet af det internationale kunstmagasin
Elephant Magazine vedr. samarbejdet med CHART Art
Fair omkring performance af Tatsumi Orimoto. Udstillingen
”Eksperiment 111” med kunstnerne Ann Lislegaard, Lea
Porsager og Tove Storch fik også flot opmærksomhed
med anmeldelser i Berlingske, Kunsten.nu, Magasinet
Kunst samt stort interview med Lea Porsager i Kristeligt
Dagblad. Udstillingen ”Samtidskunsten til Frederik 8.s
Palæ på Amalienborg” fik en del opmærksomhed i de
lokale medier.

Pressevisninger
Der blev i 2016 afholdt to pressevisninger i forbindelse med de to udstillinger hhv. ”In your heart | In your
city” samt ”Eksperiment 111” hvor flere af de deltagende
kunstnere var til stede. I forbindelse med ”In your heart |
In your city” var der tolke tilstede, således at kunstnerne
blev interviewet på deres modersmål.
Markedsføring og samarbejder
Som en naturlig forlængelse af museets genstandsfelt,
arbejder KØS målrettet med at være synlige i det offentlige rum og arbejder derfor altid med udendørs kampagner – såsom plakater på standere, hegn og cafeer i
København samt i Køge såvel som tv spot i S-tog. I 2016
fik KØS med et generøst tilskud fra VisitKøge mulighed
for at annoncere for udstillingen ”In your heart | In your
city” på store synlige abribus standere på centralt
udvalgte steder i København.
Museets markedsføringsindsats er derfor både outdoor,
indoor samt i relevante trykte medier og online. Desuden
gør museet i høj grad brug af diverse gratis portaler,
kulturkalendere samt samarbejdspartneres kommunikationsplatforme – digitalt og analogt.
Annonceprofil
KØS har i 2016 i mindre omfang annonceret nationalt
i trykte medier såsom Politiken, Weekendavisen,
Søndagsavisen samt lokalt i Lørdagsavisen og Onsdagsavisen. Til gengæld har KØS i 2016 gjort brug af onlinemarkedsføring og kampagner dels på Facebook, dels
gennem de større nationale aviser som Politiken. Dette
har store fordele, da annoncering på denne vis kan geoog alderssegmenteres, så vi rammer akkurat det publikum, vi ønsker med den pågældende kampagne.
Som altid spiller kunstfaglige platforme som Kunsten.
nu og Kopenhagen er central rolle for et museum som
KØS, der sørger for altid at være synlige på disse medier,
gerne med store og flotte solo-nyhedsbreve, der sendes

direkte til et stort kunstinteresseret publikum. KØS er
desuden synlige for danske og udenlandske turister ved
flot annoncering i Copenhagen Tourist samt VisitKøge.
Koes.dk
Museets hjemmeside har i 2016 haft 29.517 besøgende
med 119.326 sidevisninger. Heraf er 67,6 % af de besøgende nye besøgende, hvilket giver et fint billede af, at
KØS fortsat tiltrækker nye besøgende. På koes.dk kan
besøgende orientere sig om aktuelle udstillinger og aktiviteter, følge med i nyheder, gå på opdagelse i museets
digitale samling samt finde vej videre til profilerne på
de sociale medier som Facebook, Instagram og KØS’
Youtube kanal. KØS nyhedsbrev udsendes ca. en gang
månedligt og modtages af 2923 abonnenter.
Facebook og Instagram
KØS’ digitale platforme Facebook og Instagram er vigtige
kommunikationskanaler, hvorigennem museet hurtigt
og direkte kan komme i dialog med vores brugere og
ikke mindst følge deres behov og interesser. Det er her,
vi kan skabe et fællesskab og en debat omkring kunst i
det offentlige rum, og her vi viser vores brugere, at vi er
Danmarks førende ekspert inden for kunst i det offentlige rum.
Både museets Facebook og Instagram profil får dagligt
nye følgere. Instagram profilen havde ved udgangen af
2016 1.407 følgere, næsten en fordobling af sidste års
følgere på 720.
Besøgstal 2016
I 2016 havde museet 34.637 besøgende, heraf 11.328
udenfor museet og 23.309 inde på museet.
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KØS shop
I KØS Shop sælger vi brugbare design med en god historie og altid af høj kvalitet. Her finder du et godt, varieret
og inspirerende udvalg af nye og klassiske varer. Butikkens sortiment afspejler museets identitet og placering
med design skabt specielt til KØS Shop.

Mht til personalet har vi en stabil og tilfredsstillende situation, som giver gode muligheder for videreudvikling.
Omsætningsniveauet har i 2016 været ca. 10% lavere end
i 2015. Nedgangen i omsætning var primært i månederne
januar, februar, november og december. I vintermånederne har museets gæster kun adgang til museet via
hovedindgangen, hvilket kan have haft en indflydelse på
tilgængeligheden. Der er dermed blevet længere ind fra
gågaden og fravælges måske højere grad af strøggæsterne. Køge by har igen i år været præget af ombygning af bl.a. stationsområdet, som betyder meget for
bl.a. parkeringsmulighederne i vores del af byen.

I 2016 har vi haft fokus på at videreudvikle på de allerede
introducerede projekter, produktgrupper og leverandører for at sikre genkendelighed og kontinuitet efter
ombygning af butiksområdet, som nu har fået 2 nye
indgangsdøre ud mod forpladsen og Nørregade.
l år var det den danske billedhugger Martine Myrup, som
stod for den specialdesignede julepynt og juleudsmykning af KØS Shop og Café. Det gjorde hun i lækre materialer kombineret med vintage-tekstil. Som noget ganske
unikt, havde hun til KØS nyfortolket to traditionelle juletraditioner; juledekorationen og julesweateren. Det kom
der en finurlig sweater ud af, hvor kunstneren indsatte
glitrende julekugler og overdimensionerede blomster på
en sweatshirt i lækker kvalitet.
Ydermere havde Martine Myrup specialfremstillet julepynt såsom cirkelophæng og klassiske julekugler af stof
med små sarte broderier på - lige til at hænge på træet
eller i vinduet. Martine Myrup er uddannet billedhugger
fra Glasgow School of Art og vendte i 2013 tilbage til
København efter 16 år i udlandet. Hun har base på tekstilværkstedet Design 19E på Nørrebro og arbejder primært
med genbrugstekstil. Resterne fra store skulpturelle
værker bliver genbrugt i brugsgenstande for at minimere
spild.
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KØS Shop
Foto: PR

KØS café
I KØS Café kan du holde en kunstpause fra dit udstillingsbesøg eller gøre et velfortjent ophold fra hverdagens
pligter. Her kan du nyde den afslappede atmosfære og få
serveret et veltilberedt måltid mad af de bedste råvarer
og en god kop kaffe med den smukkeste udsigt udover
museets forplads – kunstværket ”De 111 hvide plateauer”
skabt af billedkunstner Ann Lislegaard. Gæsterne kan
nu fra caféen følge det foranderlige værk i al slags vejr i
både dagslys, skumring og mørke. I sommerhalvåret kan
maden og den kølige hvidvin nu indtages ude på selve
kunstværket i det fri foran caféen.

Fra 01.03.16 har vi valgt på forsøgsbasis at køre caféen
videre i eget regi. Vi har i prøveperioden, marts – december 2016, ansat 2 cafémedarbejdere, som har stået
for betjeningen og den daglige drift. Det er lykkedes
at etablere nye leverandøraftaler med bl.a. Cofoco og
Centralhotellet, som har stået for levering af de færdigproducerede madvarer. Menukortet indeholder lettere
frokostanretninger, kaffe/kage og så er der selvfølgelig
også mulighed for at købe en økologisk saft fra
Søbogaard, et glas kølig hvidvin eller en god lokal øl.
Prøveperioden er forløbet tilfredsstillende. Det er lykkedes at skabe en omsætning, som matcher omkostningerne. Vi har derfor besluttet at fortsætte i 2017 med
at drive caféen selv og har pr. 01.01.17 fastansat en caféansvarlig 30 timer ugentligt. Vi glæder os til samarbejdet
om udvikling af KØS Café konceptet – nu i eget regi.

bygningen

Museets udlejningsvirksomhed har i 2016 haft 32 arrangementer / udlejninger, og stort set alle er foregået i museets foredragssal i stueetagen.

Den største forbedring på museets bygning har været
ændrede lysforhold i stuen, hvor de gamle lysstofrør på
begge sider af loftet er blevet udskiftet med energibesparende LED rør. Derudover er selve loftet blevet
repareret og efterfølgerne malet.

Antal af udlejninger er væsentlig over 2015 (21 udlejninger), og de fordeler sig med 12 virksomhedsudlejninger,
og 10 private udlejninger samt 10 til Køge Kommune.
Virksomhedsudlejninger har blandt andet været :
Triumph International Textil A/S
Partner Advokater Køge
Billesborgskolen

KØS måtte desværre med udgangen af februar sige
farvel til vores forpagter Slagter Stig og Co v/Claus
Greisgaard, som siden 2012 har forpagtet KØS Café.
Et samarbejde som vi har været utrolige glade for, og
som vi ser tilbage på med stor taknemlighed. Claus
Greisgaard har ydet en stor og professionel indsats på
KØS. Forpagtningsaftalen er opsagt af personlige årsager og for at fokusere på sine aktiviteter i sin
restaurant på havnen.

Røde Kors
Sandnes Kommune Norge
De private udlejninger har været fordelt på runde fødselsdage, barnedåb, konfirmation, bryllupsreception og
Vallekilde højskole.

Trappeopgangen i kælderen har også fået ny maling.
Forpladsen har i løbet af året fået flere afslag. Der er
udført reparationer på afslagene.
Vi har arbejdet meget på vores rutiner ang. brandsikkerhed og evakuering, hvor vi bl.a. har lavet evakueringsøvelse. Der er installeret paniklys i kælderen.
Vi har genforhandlet serviceabonnement for museets
tyverisikring og igangsat opsætning af videoovervågning
på forpladsen.

Den 1. marts 2016 stoppede Slagter Stig som forpagter
af KØS Café, og det har givet lidt udfordringer i relation til
mad og drikkevarer til diverse arrangementer, men med
stor hjælp af Slagter Stig / Claus Greisgaard, er opgaven
alligevel blevet løst tilfredsstillende, både for KØS og de
arrangementer, vi har haft.

I KØS Café er der altid god stemning
og lækker mad
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udlejning

Foto: Leah Kristensen

Efter at Slagter Stig stoppede som forpagter af KØS café,
har KØS selv overtaget caféen, hvilket betyder, at ved
større arrangementer i fremtiden, skal vi fortsat have
leveret mad ude fra, og det kan være fra Slagter Stig eller
Odd-Fellow gården, begge vil meget gerne levere mad til
vores større arrangementer.
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økonomi

Resultatsopgørelse		

2014

2015

2016

Anden oplysning		

90.565

39.308

102.644

Skoletjeneste		

19.200

35.156

218.402

Entré		

283.083

265.112

289.008

Renter		

Museets indtægter består af driftstilskud fra Køge
Kommune, stat, fondsmidler, entré, omvisninger, arrangementer, skoletjeneste formidling, salg i butik og
offentlige løntilskud.
Museet afholder selv alle driftsudgifter og udgifter i
forbindelse med bygningsdrift og-vedligehold.
Museet har langfristet gæld på kr. 2.067.267,- til
Kommune Kredit. Egenkapitalen er på kr. 21.665.789.
Resultatet for 2016 overføres til egenkapitalen.

2.578

449

-

Arrangementer inkl.udlejning

88.208

98.765

157.104

Butik		

772.170

741.608

659.528

Café		

-

-

224.296

Lokaler				
4.500.000
Tilskud Kommune drift		
Tilskud Kommunale projekter

4.789.792

4.845.059

4.963.473

185.484

105.522

173.044

Ikke offentlige tilskud		

11.416.280

1.900.601

8.425.199
2.232.118

Tilskud stat drift		

2.272.047

2.253.054

Tilskud stat projekter		

421.754

130.000

206.205

Løntilskud mv.		

1.551.190

1.386.711

1.214.899

Indtægter i alt:		

21.892.351

11.801.345

18.865.964

KØS blev kvalitetsvurderet i 2014 og modtog i den forbindelse Kulturstyrelsens højeste karakter samt en række
nyttige anbefalinger til strategiske indsatser. Kvalitetsvurderingen samt Danske Museer i Tal 2016 danner her
grundlag for nedenstående kortfattede præsentation af
strategisk udvalgte nøgletal samt den udvikling, disse
repræsenterer. Som ønsket af Slots- og Kulturstyrelsen,
vil tallene repræsenterer udviklingslinjer, som kan følges
fremadrettet i de kommende årsberetninger.

					
			
Personale		

6.027.570

5.609.515

5.848.167

Lokaler		

7.482.609

1.440.476

5.644.387

Samlingens forvaltning		

314.900

341.879

327.938

Kunstindkøb		

550.000

64.800

265.000

Konservering		

114.111

83.900

99.188

Udstillinger		

5.472.458

2.214.537

4.368.619

Anden oplysning og PR		

217.079

410.832

346.540

Skoletjeneste		

247.119

442.284

448.209

Arrangementer inkl.udlejning

143.148

144.171

180.882

Administration		

249.739

340.694

311.428

Butik		

442.046

427.911

402.529

Café		

45.679

60.000

385.185

Renter		

-

-

974

Prioritetsrenter og afdrag		

217.769

217.769

217.769

Henlæggelse		

365.000

-

-

Udgifter i alt:		

21.889.227

11.798.768

18.846.814

				
Resultat:		
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nøgletal

3.124

2.577

Forretningsmodel/konsulentarbejde
I sin anbefaling til museet skrev Slots- og Kulturstyrelsen i kvalitetsvurderingen, at man opfordrede museet til
”at museet overvejer forskellige forretningsmodeller for
at understøtte sin virksomhed, f.eks. konsulentarbejde
om kunst i det offentlige rum”. KØS har på baggrund af
denne opfordring afprøvet mulighederne og har i det
seneste år arbejdet med rådgivning vedr. udsmykning på
Hvidovre Hospital, Sjællands Universitetshospital Køge,
Bygst samt Stevns Kommune.
Indberetning til KID
I sin anbefaling til museet skrev Slots- og Kulturstyrelsen
i kvalitetsvurderingen, at man opfordrede museet til ”at
museet prioriterer at få indberettet samlingen til KID”.
KØS har på baggrund heraf yderligere prioriteret indberetningen til KID og er foran den med styrelsen aftalte
tidsplan med 96% indberettet.

19.150

Udvidet arbejde med folkeskolen
I sin anbefaling til museet skrev Slots- og Kulturstyrelsen
i kvalitetsvurderingen at man opfordrede til ”at museet holder sig orienteret om og udnytter mulighederne

for et tættere, formaliseret samarbejde med skolerne
efter den nylige skolereform”. Museet har i det seneste
år etableret en række nye samarbejder med skoler og
kommune. KØS’ Skoletjeneste vokser fortsat, og i det
forgangne år har vi set en stigning på 25 % i antallet af
elever til aktiviteter. Det er en flot stigning ovenpå den
eksplosive vækst fra 2014 til 2015 med over 90 %.
Besøgstal
KØS havde totalt til sine udstillinger i alt 34.637 besøgende
og 29.517 besøgende på sin hjemmeside. Museet har valgt
at fokusere på at opnå stigning i interessen på de sociale
medier, og har opnået følgende udvikling:
Fans af KØS’ Facebook side: 3343 (mod 2.822 i 2015)
Instagram følgere 1407 (mod 702 i 2015)
Fagfællebedømt forskning: 3
Publiceret forskning i 2016:
Museumsinspektør, ph.d. Lene Bøgh Rønberg, forskningsartikel ” Det er direkte usundt at leve farveløst:
Poul Gernes’ udsmykning af Herlev Hospital” til katalog
til udstillingen ”Jeg kan ikke alene, vil du være med?” på
Louisiana Museum of Modern Art.
Post.doc. Sabine Nielsen fik antaget sin ph.d.-afhandling ”Kunst i storbyens offentlige rum til udgivelse på det
autoritetslistede universitetsforlag Museum Tusculanums
Forlag samt udgivet artiklen ”Aktion: Kuratering som
organisering af participatoriske konfliktzoner” i Nordisk
kulturpolitisk tidsskrift.
Direktør Christine Buhl Andersen, artikel “The AvantGarde in Public Space – Two Danish Examples “ i antologien A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic
Countries 1950-1975.
Erhvervelser: 98
KØS erhvervede i 2016 98 nye værker til samlingen.
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KØS klub
KØS Klub har eksisteret siden 1991 og har til formål at
bakke op om museet. Foreningens flere hundrede entusiastiske medlemmer bidrager til at fremme kendskabet
til KØS ved at støtte institutionen og kulturlivet. I 2016
talte klubben 702 medlemmer. Bestyrelsen har deltaget
aktivt i planlægning og afvikling af arrangementer, og det
frugtbare samarbejde med Tapperiet, Køges Kulturhus
for unge, er fortsat blevet prioriteret højt i forbindelse
med KØS Lounge.
KØS Klub aktiviteter i 2016
Medlemmer af KØS Klub får adgang til en lang række
kunstoplevelser som særomvisninger, loungeaftener,
galleriudflugter og festlige ferniseringer, der giver et
unikt indblik i museets virke og dets helt særlige genstandsfelt – kunsten i det offentlige rum. I 2016 har
museet afholdt en række velbesøgte særarrangementer
i KØS Klub-regi.
Nytårskur 2016
Lørdag 23. januar kl. 15-17
Lørdag 23. januar slog KØS dørene op til et festbrag af en
nytårskur med kunst, musik, sjove festtaler samt mad
og drikke. TV-vært og kunsthistoriker Peter Kær holdt
festtalen og billedkunstner Kathrine Ærtebjerg malede
årets medlemskort under festlighederne. KØS Café
serverede en smagfuld anretning og et godt glas vin, alt
imens jazzmusikerne Jesper Thorn Trio underholdte med
rytmisk musik.
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KØS Klub Generalforsamling
Torsdag 28. april
Generalforsamlingen begyndte med en omvisning af
direktør Christine Buhl Andersen i museets store udstilling ”In your heart | In your city” med de fire japanske
stjerner på den internationale kunstscene – Takafumi
Hara, Tatsumi Orimoto, Chiharu Shiota og Yukihiro
Taguchi.
Tapperiet Pop-up lounge på KØS’ forplads
Fredag 3. juni kl. 18.30
Publikum kunne denne aften tage plads på ”De 111 hvide
plateauer” på KØS’ forplads og lade weekendstemningen
sænke sig, da T-AGS duo bestående af Jazzborgmesteren, alias Jakob A.V. Baggesen og trompetist Tim Ewé
feat. BigPej forkælede øregangene med et mix af DJ’ing
og live-spillet musik, samt support ved D Colt Udenfor.
Der var mulighed for at købe øl og snacks på forpladsen.
En hyggelig sommeraften på KØS, hvor gæster i alle aldre
slog sig ned på forpladsen. Arrangeret af KØS Klub og
Tapperiet med støtte fra Køge Kommune Kulturpulje.

KØS Art Stage på Tapperiet – Lilibeth Cuenca Rasmussen & Anik Lazar: If you were a sound – what sound
would you be?
Fredag 25. november kl. 20
Sidste lounge i 2016 var første gang, hvor KØS gæstede
Tapperiet med pop up kunst. Det skete med en lydperformance instrueret og arrangeret af et af dansk
performancekunsts stærkeste navne – Lilibeth Cuenca
Rasmussen i selskab af den tyske kunstner Anik Lazar.
Det var første gang denne performance blev opført i
Danmark.
Under denne spektakulære performance inviteredes
publikum til at tage med på en rejse på flyvende lydtæpper ind til deres inderste kerne og blev involveret direkte
i skabelsen af et lydværk. En spektakulær aften i flotte
rammer på Tapperiet. Som en af deltagerne senere evaluerede på Facebook: ”Usædvanlig aften - og skønt ikke
at vide på forhånd, hvad man går ind til…”.

Tapperiet Pop-Up Lounge på KØS: HVID BY
Fredag 30. september 2016 kl. 19-23
En aften i kunsten, poesien og musikkens tegn til lounge
på KØS med HVID BY, der består af digteren Nicolaj
Stochholm og musikerne Søren Gemmer på keys, Jesper
Thorn på bas og Terkel Nørgaard på trommer. En unik
koncert i museets gobelinsal med tilhørende lounge før
og efter koncerten.
Galleritur med KØS Klub til David Risley Gallery
og Christian Andersen
Lørdag 22. oktober 2016 kl. 14-16
KØS Klub tog på galleritur til Københavns Nordvestkvarter og besøgte to af de stærkeste københavnske gallerier netop nu – David Risley Gallery og Christian Andersen.
Ved hvert galleri gav galleristen en intro, og derefter viste
KØS’ guide rundt i de aktuelle udstillinger.

KØS Klub og Tapperiet udvidede i 2016 sit fælles samarbejde
omkring KØS Lounge. Med det nye koncept KØS Art Stage inviterede
performancekunstnerne Lilibeth Cuenca Rasmussen og Anik Lazar
publikum med på en musikalsk rejse
Foto: Jakob Frisk

KØS Klub og Tapperiet udvidede i 2016 sit fælles samarbejde
omkring KØS Lounge. Med det nye koncept KØS Art Stage inviterede
performancekunstnerne Lilibeth Cuenca Rasmussen og Anik Lazar

Til den årlige Nytårskur var det billedkunstneren

publikum med på en musikalsk rejse

Kathrine Ærtebjerg, som stod for at male medlemskortet

Foto: Jakob Frisk

Foto: Dagbladet Køge

Udstillingen “Eksperiment 111” på KØS’ forplads med værker
af Ann Lislegaard, Lea Porsager og Tove Storch
Foto: Anders Sune Berg
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åbningstider:
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mandag lukket

