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Forord

Samtidskunstens leg med gips
Der blev i 2018 også plads til en
samlingsudstilling, hvor gips (gisp!) fik lov at
spille den absolutte hovedrolle. Med
Forvandlinger i gips bragte KØS det på én gang
elskede og ringeagtede materiale frem i lyset og
viste gipsens mangfoldighed – som materiale for
monumentale værker, kunstneriske processer
og eksperimenter.

Kunst i transit
Årets store satsning var det forskningsbaserede
udstillingsprojekt TRANSIT. Med TRANSIT kastede
KØS sig blandt andet ud i en ambitiøs produktion
af kunstprojekter langs med S-togets linje E, en
stor international udstilling på museet,
debatrækker i samarbejde med Dagbladet
Information og et vidtrækkende
undervisningsprogram, som blev et sandt
tilløbsstykke.
På Københavns Hovedbanegård, Køge Station og
S-togets linje E kunne rejsende opleve kunsten,
mens de selv var på farten, ligesom at KØS’
undervisning rykkede ud på perronen og ind i
togkupéer. På museet kunne publikum fordybe sig
i markante videoværker og installationer af en
række danske og internationale kunstnere, der
alle zoomede ind på personlige fortællinger om at
befinde sig i transit. Blandt andet Pejk Malinovskis
internationalt præmierede virtual reality
installation This Room, og til Køges nyopførte
stationsbro skabte SUPERFLEX videoværket
Western Rampart, som med afsæt i Vestvoldens
historie som fæstningsanlæg aktualiserede
højaktuelle diskussioner om globale
grænseproblematikker. Det tyske
multimediekollektiv Rimini Protokoll inviterede
deltagere med i transit på den kollektive
audiowalk Remote Copenhagen på linje E-ruten fra
Sjælør Station til Københavns Hovedbanegård.
Iført høretelefoner instruerede en GPS-stemme
deltagerne i at hoppe på S-toget og lade sig føre
med af et sansebombardement af instrukser,
indtryk og fortællinger om de transitsteder, som
gruppen passerede undervejs. Audiowalken var
en stor publikumssucces og fik megen
medieomtale.

Medierne blev også en væsentlig
samarbejdspartner, da KØS med TRANSIT
projektet også indgik et samarbejde med
Dagbladet Information om udgivelsen af en
gratisomdelt særudgave af Moderne Tider.
Afslutningsvist udgav KØS også en
forskningspublikation på dansk og engelsk i
samarbejde med Aalborg Universitets Forlag,
ligesom man fortsat i skrivende stund kan
orientere sig i projektets mange forgreninger på
websitet www.itransit.dk.

Røst samarbejdet mellem KØS, Vallekilde
højskole, Ungdomsbureauet og Nordea-fonden.
Vi glæder os til den tredje og sidste Røst Festival
og et nyt udviklende år på KØS i 2019.
Ulrikke Neergaard
Museumsdirektør

Bjørn Nørgaard, som KØS publikummet især
kender som kunstneren bag Dronningens
gobeliner, kom forbi og udførte det performative
aktionsforedrag ”CaSO4·2H2O”. CaSO4·2H2O er
den kemiske formel for gips og til lyden af
komponisten Henning Christiansens lydspor
opførte Nørgaard for blot femte gang sine
skulpturelle demonstrationer fra 1960’erne og
udfoldede performativt gipsens muligheder og
potentiale for en fuld sal på KØS. Publikum fik
både nye sider af gipsen og Nørgaard med sig fra
den aften.

Klasseværelset på perronen
Vi var også særligt glade for i kraft af Nordeafondens generøse støtte til projektet at kunne
præsentere et landsdækkende og omfattende
undervisningsformat. Under TRANSIT var der
undervisning på perronen og i kupéen,
længerevarende kunstnerdrevne workshops og et
kollektivt udviklet projektrum. Elever skrev
togdigte, observerede de rejsende og indfangede
transittilstande i tegneøvelser. Det ’toolkit’, som
fulgte med undervisningen, kunne downloades fra
projektets digitale site og benyttes af klasser i
hele landet. TRANSIT-undervisningen blev en stor
succes og var fuldt booket i hele
udstillingsperioden. Mange skoler sendte hele
udskolingen eller en hel årgang til TRANSIT
undervisningen, og så var der en enkelt, som
sendte hele skolen til KØS. Alt i alt en fantastisk
erfaring for KØS’ Skoletjeneste, som vi vil bygge
videre på i de kommende år.

I udstillingsperioden var det også muligt for
publikum selv at smøge ærmerne op og på
workshops eksperimentere med gips, ligesom
der også var både performance og talks med
yngre danske kunstnere som Jeannette Ehlers
og Sophia Kalkau.
Ungdommen tog ordet
I maj var vi atter heldige med vejret, da unge
højskoleelver – Røst talerne – i smukt solskin
indtog forpladsen og berigede os med dybe,
underfundige, kloge, tænksomme og sjove taler.
Som året før gik publikum hjem med nye
perspektiver på ungdomsliv anno 2018. Også i år
blev de unge stemmer bakket op af
performances, koncerter og taler af fra garvede
aktører i den offentlige debat i Danmark.
Festivalen var kulminationen på
undervisningsforløb på Røst Talerskole på
højskoler landet over, hvor unge højskoleelever i
løbet af foråret blev klædt på til at tage ordet i
4
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TRANSIT
Pejk Malinovski: This Room på Hovedbanegården
Foto: Mads Holm

Tilskudsgivere

Virksomhedsoplysninger

Køge Kommune har ydet driftstilskud.

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

Birthe Jensen
udpeget af LO

Bestyrelse

Steen Rasmussen
udpeget af DI

Museets bestyrelse
sammensættes i henhold til
museets vedtægter på følgende
måde:

Direktion

To medlemmer udpeges af
museets venneforening KØS klub

Revision

Et medlem udpeges af
Akademiraadet

BDO Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab

Et medlem udpeges af LO

Museet er medlem af:

Et medlem udpeges af DI

ODM – Organisationen af danske
museer
ICOM – International Counsil of
Museum
Museumstjenesten
Køge Handelstandsforening
Køge Kunstforening
Kunstmuseernes
Fælleskonservering
Skandinavisk Museumsforbund
Foreningen af forsikringstagere
under Museernes Fællesforsikring

Kulturstyrelsen har ydet driftstilskud.
aogj.dk reklamebureau har sponsoreret
grafiske opgaver.
Nordea-fonden har ydet den primære støtte
til forsknings- og udstillingsprojektet
TRANSIT.
Knud Højgaards Fond har ydet støtte til
forsknings- og udstillingsprojektet
TRANSIT.
Køge Kyst har ydet støtte til forsknings- og
udstillingsprojektet TRANSIT.
Statens Kunstfond har ydet støtte til
forsknings- og udstillingsprojektet
TRANSIT.
Ny Carlsbergfondet har finansieret den
post. doc, som forsknings- og
udstillingsprojektet TRANSIT tager afsæt i.

To medlemmer af Køge Kommune
Museets bestyrelse var i 2018
sammensat således:

Nordea-fonden har desuden ydet støtte til
Røst Talerskole og Røst Festival.

Birgit Thrusholm
udpeget af KØS klub

Ellen og Jørgen Nørgaard har givet støtte til
erhvervelse af skitser af Susanne Ussing

Torben Jantzen
udpeget af KØS klub

Køge Kommune har ydet tilskud til
kyndelmisse samt KØS Art Stage i
samarbejde med Tapperiet.

Marianne Levinsen
udpeget af Akademiraadet

Museumsdirektør cand.mag.
Ulrikke Neergaard

Erling Larsen
udpeget af Køge Byråd

Øvrig tak til følgende samarbejdspartnere,
fonde, offentlige instanser og sponsorer:
Aktivitet og tilbud under ungeindsatsen,
ETK Køge, Grand Hotel, GLB Revision,
Handelsbanken, Partner Advokater Køge

Mette Jorsø
udpeget af Køge Byråd
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TRANSIT
Madame Nielsen: En parallelverden baseret på dannelsesromanen Invasionen...
Foto: Anders Sune Berg

Formålogansvarsområde
KØS er Danmarks og et af verdens eneste
museer for kunst i offentlige rum. I henhold til
museets vedtægter skal KØS gennem
indsamling, registrering, bevaring, forskning og
formidling inden for sit ansvarsområde –
kunsten i offentlige rum – virke for sikringen af
Danmarks kulturarv og belyse tilstande og
forandringer inden for kunsthistorien.
Udover at indsamle forarbejder og øvrigt
proces- og arkivmateriale formidler og
debatterer KØS kunst, der er skabt til byrum,
skoler, arbejdspladser, kirker og landskaber
nationalt såvel som internationalt. Med
skiftende særudstillinger og debat- og
formidlingsaktiviteter sætter KØS bl.a. fokus på,
hvordan kunst i offentlige rum kan skabe
deltagelse og vedkommende møder mellem
kunst og borgere.
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Personaleudvikling

Fastansat personale samt ugentlig normering

Løst, timeansat personale

Direktør: Ulrikke Neergaard, 37 timer

Økonomi og personaleadministration:
Inge Meilbak

Samling- og forskningschef: Lene Bøgh
Rønberg, 37 timer
Økonomi-og regnskabsansvarlig: Karin Krüger
Søndergaard, 34 timer

Butik og service:
Jytte Nielsen, Lis Ella Fruervang, Simone
Bjerregaard Sørensen, Nina Kraul Maegaard
Nielsen

Teknik- og driftsansvarlig: Ieva Bell Ose, 30
timer

Arrangementsmedhjælp:
Sofie Ellekær Fougt, Katrine Dyrebye Clausen

Museumsassistent/udlejning: Ib Jørgensen, 15
timer

Skoletjeneste og omvisning:
Mathilde Ellegaard Sørensen, Marie Inge
Malberg, Yasmina Kilani (ansat pr. 25.09.2018)

Museumsinspektør: Anna Manly, 25 timer
(stoppet pr. 31.07.2018)
Publikumschef/projektleder Røst: Lene
Renner, 25 timer

PR:
Mie Hyllested Meyle (stoppet 20.02.2018),
Emilie Søgaard (ansat pr. 01.05.2018)

PR- og arrangementskoordinator: Camilla
Gerhardt, 30 timer

Café:
Ulla Blædel, Tobias Grann Rohde Nielsen,
Eglantine Charrier (ansat pr. 01.05.2018)

Skoletjenesteleder: Sofie Andreassen, 25 timer
(halvdelen af timerne er hos Skoletjenesten i
København)

Løntilskudsansatte/praktikanter:
Pernille S. Jacobsen, Sara Ravn, Louise Bysted,
Matilde Bierbaum, Ida H. Thjømøe

Butikschef: Anja Lykke, 22,59 timer

Frivillige:
Birgitte Bech, Vibeke Halskov, Inger Hansen,
Anette Simoni

Butik og service: Lone Poulsen, 7 timer
Kustode: Jesper Wrisberg, 28,5 timer
Fleksjobansat:
Kustode: Jane Larsen, 13,5 timer

Efteruddannelse, kurser og
kompetenceudvikling

Kustode: Gitte Nørlev, 14 timer

Lene Bøgh Rønberg har taget modul 9 + 10 af
diplomuddannelsen i ledelse, kunst og kultur
ved University College Sjælland

Projektansat:
Post doc.: Sabine Nielsen, 37 timer

Ulrikke Neergaard er påbegyndt systemisk
lederuddannelse ved Mannaz

Ida Havsager Andersen (ansat pr. 19.03.18)

Ieva Bell Ose har været på kursus hos ODM i
fotografering af museumsgenstande

Sune Rodt, 25 timer (stoppet den 30.09.2018)
Anna Manly (ansat pr. 06.09.2018)

Mathilde Ellegaard Sørensen og Yasmina Kilani
har været på kurset ”Den gode undervisning” i
Skoletjenesten

Sara Sønderskov Ravn (ansat pr. 01.10.2018)
KØS på Wanås Konst
Foto: KØS
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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 kortholdere får en gratis
udstillingsplakat.
Copenhagen Card:
Markedsføring på københavnske
turistdestinationer. Gratis adgang for
kortholdere. Beløbet refunderes til
museet.
BKF - Billedkunstnernes Forbund:
Gratis adgang for kortholdere.

Kulturkortet:
Billetsamarbejde mellem Køge
Vandrehjem, Køge Museum og Køge
Svømmeland (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 fakturerer
efterfølgende Niels Juhl.

AICA - Foreningen af Danske
Kunstkritikere:
Gratis adgang for kortholdere.

Turistførerforeningen:
Gratis adgang for kortholdere.

Danmarks Billedkunstlærere:
Gratis adgang for kortholdere.

ODM – Organisationen Danske
Museer:
Gratis adgang for kortholdere.

Danske Billedkunstneres Fagforening:
Gratis adgang for kortholdere.

ICOM – International Council of
Museums:
Gratis adgang for kortholdere.

Dansk Kunsthistorikerforening:
Gratis adgang for kortholdere.
Danske Kunsthåndværkere:
Gratis adgang for kortholdere.
KKS - Kvindelige Kunstneres Samfund:
Gratis adgang for kortholdere.

TRANSIT
Pejk Malinovski: This Room
Foto: Anders Sune Berg

UKK - Unge Kunstnere og
Kunstformidlere:
Gratis adgang for kortholdere.
Uddannelsesinstitutioner, SFO’er og
børnehaver:
Gratis adgang.
Alle med pressekort har i øvrigt gratis
adgang.
12
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KØS samlingen i Lellinge
Hanne Varming: Forarbejde til skulpturgruppen Pigerne fra Paris
Foto: KØS

KØSsamlingen
Erhvervelser i 2018
Susanne Ussing
73 skitser samt dokumentationsfotos til
følgende kunstprojekter:
I drivhuset (1980)
Frihedsgudinde I (1980), II (1981) og III (1982)
Fraktaludsmykningerne til stationer på Stogslinjen mellem Ballerup og Frederikssund,
skabt i samarbejde med kunstner Carsten Hoff
(1998)
Tegningerne er erhvervet med midler fra Ellen og
Jørgen Nørgaard kombineret med egne midler
Susanne Ussing er en af den danske
avantgardes hidtil temmelig oversete, men
markante bidragsydere til kunst i offentlige rum.
De erhvervede værker knytter sig til nogle af
kunstnerens væsentligste og mest radikale
offentlige projekter, og de er fine eksempler på
Ussings karakteristiske, avantgardistiske
praksis, hvor kunsten flyttes ud i hverdagen og
bidrager til at nedbryde den traditionelle afstand
mellem beskuer og kunstværk.

14

ekstraordinært. Ussings fordomsfrihed og mod
resulterede i nogle kunstneriske projekter, der
både tilføjede en ny æstetisk dimension til
Nørgaard på Strøgets brand og kunstnerens
egen praksis betragteligt.
Ussing udførte fraktaludsmykningen sammen
med ægtemanden Carsten Hoff i form af 48
fraktalskulpturer fordelt over S-togstationerne
på strækningen mellem Ballerup og
Frederikssund, samt en større skulptur til
Frederikssund Station. Fraktalmotivet er et
centralt eksempel på hendes kunstneriske
praksis i 1980’erne og 1990’erne, der er
kendetegnet ved en interesse for videnskaben.
Fraktalgeometrien, der repræsenter et
matematisk objekt, som ikke kan beskrives med
klassisk geometri, var ved værkets opførelse i
1980’erne lanceret få år tidligere af den franske
matematiker B.B. Mandelbrot.
Ussings skitser supplerer museets
repræsentation af kunstnerens produktion
betragteligt.

Installationen I drivhuset har status som et
hovedværk i kunstnerens oeuvre. Værket er et
markant eksempel på kunstnerens midlertidige
værkstrategi og ikke mindst på hendes
feministiske greb, der videreudvikles i
Frihedsgudinde I, II og III.

Elisabeth Toubro
Forarbejder til Monument for Inge Lehmann til
Frue Plads i København (2017)
1 forarbejde i gips, skala 1:8
Materialet er erhvervet med midler fra Slots- og
Kulturstyrelsens erhvervelsespulje

Ussings samarbejde med dametøjsbutikken
Nørgaard på Strøget var helt unikt for sin tid, da
der på dette tidspunkt ikke – bortset fra
mælkegavlende i 1950 og 60’erne – var set et
sådant samarbejde mellem kunst og erhvervsliv.
At en feministisk og socialistisk bevidst
kunstner overhovedet kunne gå ind i et
samarbejde med en virksomhed, der tjente
penge på damemode, er i sig selv

Som en af de helt store danske billedhuggere fra
sin generation, og en af de få kvindelige
billedhuggere, der har bidraget med
monumentale skulpturer til offentlige rum, spiller
Elisabeth Toubro en væsentlig rolle i KØS
samlingen.
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Toubros monument for Inge Lehmann adskiller sig
fra den genre, som monumenter over navngivne
personer udgør, idet det er et af de få
monumenter i offentlige rum i Danmark, der
hædrer kvinder. Dertil rummer værket også en
nytænkning af traditionens formsprog inden for
genren, idet Toubros monument, i stedet for at
fokusere på portrætteringen af den hædrede
person, viser, hvad Danmarks første kvindelige
seismolog Inge Lehmanns enestående bidrag til
videnskaben bestod af, da hun i 1936 opdagede,
at jordens kerne er fast og ikke flydende. Værket
viser en visuel og formmæssig fortolkning af
seismologiske bølger, mens en stregtegning af
Lehmanns ansigt diskret er indgraveret på
monumentet.
Jens Haaning
Forarbejde, procesmateriale, dokumentation og
plakat til værket Arabiske vittigheder (1996)
I alt 8 dele. Collage, plakater, dokument
Erhvervet med egne midler
Jens Haaning er en af de helt centrale kunstnere
inden for kunst i offentlige rum herhjemme.
Allerede tidligt blev han internationalt anerkendt,
og nogle af hans værker blev nævnt i den franske
stjernekurator Nicolas Bourriauds banebrydende
Relationel æstetik fra 1998, der satte ord på tidens
vigtige, nye fokus på relationelle kunstprojekter.
Som eksponent for disse nye strømninger og som
et markant eksempel på Haanings kritiske og
politiske praksis, er Arabiske vittigheder et
afgørende offentligt værk i den danske
samtidskunst fra denne periode.
Haanings montage af arabiske vittigheder og et
fotografi af en side 9-pige, opleves forskelligt af
den etniske dansker og af nydanskeren, da tekst
og billede tolkes gennem et kulturelt filter.
Karakteristisk for Haaning sætter projektet fokus
på de mange fordomme, der præger relationen
mellem etniske danskere og nydanskere.
KØS har tidligere erhvervet en plakat og
dokumentationsmateriale fra projektet og
supplerer nu samlingen med erhvervelsen af et
regulært forarbejde samt yderligere

procesmaterialer og dokumentation, der belyser
arbejdsprocessen bag projektet. Værket er også
repræsenteret på Statens Museum for Kunst,
men KØS er det eneste danske kunstmuseum,
der både rummer et forarbejde, procesmaterialer
og dokumentation af projektet.

Trods sin position uden for tidens markante
avantgardistiske strømning i Eks-Skolen, bidrog
Willy Ørskov markant til den stedsspecifikke
skulpturs udvikling i Danmark i perioden fra
1950’erne og frem til sin død i 1990. Blandt andet
stod han bag en række skulpturteoretiske skifter,
ligesom han en periode fra 1978-84 var professor
på Kunstakademiet. Museet så det derfor som en
helt enestående mulighed, da vi af kunstnerens
enke Grethe Grathwol tilbage i 2011 fik tilbudt de
mange processkitser som deponering med
henblik på erhvervelse. Skitserne giver nemlig et
afgørende indblik i kunstnerens livslange,
konceptuelle, såvel som eksperimenterende
arbejde med at udfordre skulpturens grænser
med nye former og materialer. Skitserne
dokumenterer, hvordan han udviklede sine
skulpturelle grundmotiver: blokken, væggen,
grenen og tremmekassen. Hvor i
skitseprocessen, skulpturerne opstår, kan være
vanskeligt at vurdere, men det er tydeligt, at de to
spor – processkitserne og skulpturerne –
supplerede hinanden afgørende i Ørskovs
produktion. Der er således tale om et unikt
materiale, der giver os mulighed for at kigge bag
om værket og opnå en helt anderledes forståelse
for kunstneren og hans værk.

Alexander Tovborg,
7 forarbejder til vægudsmykning i Østre
Landsret, 2013
Erhvervet med egne midler
2 forarbejder til udsmykning af glasvæg i Tejn
Kirke, 2015
Gave fra kunstneren
Alexander Tovborgs malerier har allerede dannet
basis for flere offentlige vægudsmykninger, hvor
historie, mytologi og religion væves sammen i
hans dels stramt systematiske, dels
uforudsigelige og stærkt koloristiske
kompositioner. Både som enestående maler med
stor kapacitet i det store format og med sine
midlertidige og debatterende kunstprojekter til
offentlige rum, som eksempelvis redaktionen af
Ribe Sogns Kirkeblad 2012-13 og den midlertidige
hoppeborg Noahs Ark, er han en alsidig og
central kunstner i offentlige rum i Danmark. Med
erhvervelsen repræsenteres han for første gang i
KØS samlingen. Med sine fine små skitser til syv
store bemalede paneler i Østre Landsret i
København, hvor hver part i en retssag har fået
tildelt et motiv, der er tilsvarende forskelligt i
farvevalg og formsprog.
Dertil omfatter erhvervelsen to akvareller, der
udgør forarbejder til en glasvæg i Tejn Kirke.

Værkerne er ved Grethe Grathwols død overgået
til KØS samlingen som en testamentarisk gave.
Bjørn Nørgaard
2 gipsobjekter
Sagforhold/Rumafgrænsninger
Produceret under ”CaSO4·2H2O
–Aktionsforedrag” afholdt på KØS Museum for
kunst i det offentlige rum den 7. juni 2018
Gave fra kunstneren

Willy Ørskov
1253 processkitser, udført i perioden fra
1950’erne frem til 1980’erne
Overvejende udført med blyant, tusch eller
kuglepen på papir i 29,6 x 21 cm (A4 format)
Heraf er 75 skitser dog udført i 43 xx 29,6 (A3
format) og en tilsvarende mængde er under A4
format
Testamentarisk gave fra Grethe Grathwol

2 gipsobjekter, der repræsenterer henholdsvis
struktur og stoflighed
Produceret til installationen Min fars bogsamling,
der blev vist på CAFA museet i Beijing i 2014
Gave fra kunstneren
KØS samlingen rummer en omfattende
repræsentation af forarbejder til Bjørn Nørgaards
mange kunstprojekter til offentlige rum på mere
end 2000 værker. Vi er derfor rigtig glade for, at
16

det nu for første gang er lykkes også at inddrage
objekter, der knytter sig til en markant,
nyskabende kunstnerisk praksis, som han
udviklede i 1960’erne og 70’erne. Der er tale om
de såkaldte Sagforhold, (gipsobjekter, der indgik i
de Skulpturelle demonstrationer, som han
navnligt iscenesatte i disse årtier), hvor han
arbejdede inden for Eks-Skolens
eksperimenterende og avantgardistiske
kunstfelt, som bl.a. havde fokus på at nedbryde
grænsen mellem kunst og hverdag. Kunstneren
demonstrerede her – i happenings og ofte med
gipsen som materiale – en række helt enkle
skulpturelle principper, der viser materialernes
iboende egenskaber, hvad de kan, hvordan de
håndteres og dermed gør enhver i stand til at
producere en skulptur.
De to objekter blev produceret under en sådan
reenactment på museet den 7. juni 2018, hvor
kunstneren for blot femte gang nogensinde
genopførte en af sine helt centrale skulpturelle
demonstrationer fra 1960’erne.
De to supplerende gipsobjekter, kuben og den
formløse klump, der repræsenterer de to
yderpoler i form af struktur og stoflighed, som
skulpturen befinder sig imellem, og som typisk
indgår i hans aktioner, indgik også i
aktionsforedraget på KØS og blev sammen med
de to objekter overdraget til museets samling
som en gave.
Katie Paterson (GB)
Future Library, 2014-2114
Grafisk tryk og certifikat
Erhvervet med egne midler
Med denne erhvervelse bevæger museet sig ud i
det internationale felt for at inddrage et
banebrydende kunstprojekt af stor betydning for
udviklingen og forståelsen af det danske felt
inden for kunst i offentlige rum.
Katie Paterson er en stor stjerne på den
internationale kunstscene og har flere centrale
bidrag til offentlige rum bag sig.
17

Katie Paterson: Future Library certifikat
Foto: KØS

Den kunstneriske strategi i Future Library er unik,
idet hun arbejder atypisk med både tid og
stedslighed. Værket er ikke et traditionelt
kunstobjekt, men et poetisk projekt, der begyndte i
2014 og vil være undervejs i de næste 100 år.
Udenfor Oslo vokser en ung skov. 1000 nye
grantræer er blevet plantet for om hundrede år at
blive sider i en antologi af bøger. Hvert år bidrager
en forfatter med en tekst, som bliver forseglet og
omhyggeligt opbevaret for først at blive læst et
århundrede senere, når den trykkes på papir fra
skoven i 2114.
Katie Patersons fremtidsbibliotek er på mange
måder en tidskapsel, en gave, som tilbyder os et
forestillet spring ind i en fremtid, der ellers er uden
for rækkevidde. Men frem for alt sætter Future
Library en tillid i verden til den tid, og de mennesker,
der skal komme efter os.
I en virkelighed, hvor globale katastrofer er nemme
at få øje på og dystopiske udsigter oplagt kan
males op, planter Katie Paterson i stedet et frø af
tiltro til, at fremtiden findes. Til, at den fortsat vil
indeholde både litteratur og læsere, store
granskove, et Nordeuropa i fred, at skoven og
manuskripterne vil overleve klimaforandringer og
globale politiske kriser, og at vores efterkommere
vil videreføre realiseringen af den voksende
antologi.
Certifikatet i KØS’ samling giver ret til et eksemplar
af bogen i 2114. Erhvervelsen giver derfor anledning
til nye interessante udfordringer i
samlingsarbejdet, da vi nu må tage ansvar for at
sikre, at også vores efterkommere vil være
opmærksomme til den tid og få bogen hjem i det,
der bliver endnu en forøgelse af samlingen.
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Forvandlinger i gips
Elisabeth Toubro: Forarbejder til Monument for Inge Lehmann
Foto: KØS

Forvandlinger i gips
Bjørn Nørgaard: CaSO4·2H2O – Aktionsforedrag
Foto: KØS
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Udlån til særudstillinger i 2018

John Olsen:

Niels Skovgaard:

To værker udlånt til udstillingen ”Aftryk
af liv – John Olsen 80 år”, Ribe
Kunstmuseum 17. marts til 21. maj 2018
Døden, collage med skitser og fotos
Erotik, collage med skitser og fotos

Forarbejder udlånt til udstillingen
“Billedhuggeren Niels Skovgaard. En
formens mester”, Vejen Kunstmuseum,
5. juni 2018 til 6. januar 2019
Forarbejde til gravsten over Jens
Christian Hostrup, Frederiksberg
Kirkegård, 1894

To værker udlånt til udstillingen ”Aftryk
af liv – John Olsen 80 år”, Faaborg
Museum 9. juni til 21. oktober 2018
Døden, collage med skitser og fotos
Erotik, collage med skitser og fotos

4 forarbejder til gravsten over Pietro
Krohn, Vestre Kirkegård, København,
1912

Uddeponeringer fra samlingen i 2018

Første version af keramisk
udsmykning med Grundtvig buste,
Grundtvigs Hus, København
2 dele til første version af keramisk
udsmykning med forglemmigej
guirlande, Grundtvigs Hus, København
Første version af keramisk
udsmykning med forglemmigej
guirlande, Grundtvigs Hus, København
Forarbejde til statue af N.F.S.
Grundtvig, Vartov, København, 1911
(opstillet i 1931)

KØS samlingen i Lellinge
Foto: KØS

I forbindelse med udstillingen
Forvandlinger i gips blev en række af
museets skalamodeller i gips til
monumenter til offentlige rum
konserveret. Der er tale om 24 modeller
af A Kassen, H. W. Bissen, Johannes
Bjerg, Nicolai Dajon, Elmgreen &
Dragset, Edvard Eriksen, Poul Gernes,
Jørgen Gudmundsen-Holmgreen,
Sophia Kalkau, Pontus Kjerrman, Svend
Lindhart, Christian Lemmerz, Mogens
Møller, Kai Nielsen, Knud Nellemose,
Bjørn Nørgaard, Svend Rathsack, Helen
Schou, Niels Skovgaard, Theobald
Stein, Elisabeth Toubro, Hanne Varming
og Willy Ørskov.
Modellerne fik udført konservering i
forbindelse med afslag, dvs. fik fæstnet
hænder, fingre, ben og andre dele. En
stor del af modellerne blev desuden
stedvist renset, da gipsmaterialet er en
temmelig åben struktur, der nemt tager
imod snavs.

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 på kontorer,
fællesarealer mv. og dels en gradvis
nedtrapning af uddeponeringer af
originalværker.

Museet fik desuden afmonteret de
nyerhvervede tegninger af Susanne
Ussing, og dertil fik vi konserveret en
lille model i brændt ler til Svend Wiig
Hansens Moder Jord, samt to større
modeller i flamingo og gips til Willy
Ørskovs design af udsmykning i
Rådhusparken i Næstved.

Fortsat uddeponede originalværker i
Køge Kommune i 2018:
Byrådssalen

3 forarbejder i akvarel til fresko af Den
barmhjertige Samaritaner i Bramdrup
Kirke, 1917
Per Kirkeby:
To værker udlånt til udstillingen “Per
Kirkeby. Maskiner for lys og skygge”,
Museum Jorn, 31. august til 9.
december, 2018
Arkitekturmodel til Århus
Kunstmuseum, ikke realiseret, 1998
Model i bronze til skulptur i Kassel, 1982

Konservering

Byrådssekretariatet:
Borgmesterkontoret

Endelig blev 10 monumentale kartoner,
udført af Kasper Heiberg i 1975-76 i
forbindelse med hans ikke-realiserede
udsmykning på ydermurene af
Nordmarksskolen i Albertslund,
konserveret og monteret, således at de
kunne vises i museets foredragssal i en
ophængning, der i detaljer viser skitseog tankeprocessen bag kunstnerens
radikale udsmykning til den dengang
nyopførte skole.

Fælles- og Kulturforvaltningen:
Direktør for Fælles- og
Kulturforvaltningen
Lene Østergaard Lundes kontor
Desuden uddeponeringer på:
Køge Kyst:
Kontorer
Mødelokale
Køge Kommunale Musikskole
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KØSforskning

TRANSIT
Halil Altindere: Köfte Airlines
Foto: Mads Holm

Museet har i 2018 realiseret et omfattende
forskningsprojekt kaldet TRANSIT.
TRANSIT var et 3-årigt praksisbaseret kuratorisk
forskningsprojekt, der blev udtænkt og udført af
postdoc Sabine Dahl Nielsen. Postdoc-projektet blev
realiseret i samarbejde med Institut for Arkitektur, design
og medieteknologi ved Aalborg Universitet, og det blev
finansieret af Ny Carlsbergfondet.
Forskningsprojektet tog afsæt i centrale tematikker i
samtidskunsten omkring mobilitet, migration og
globalisering. TRANSIT-udstillingen, som blev realiseret i
forbindelse med projektet, var kendetegnet ved både at
omhandle, at kunne opleves i og at blive til i tilstande af
transit. Mange udstillinger har i de senere år taget afsæt i
mobilitets- og migrationspolitiske problemstillinger. Men
få har foretaget det samme greb som TRANSIT, der
netop markerede sig ved at aktualisere transittilstande
på såvel et tematisk, et oplevelsesmæssigt og et
metodisk niveau. Desuden har kun få udstillingsprojekter
på samme måde haft et eksplicit konfliktteoretisk fokus
på offentlige transitsteder som socialt og politisk
forhandlede kontaktzoner: Et perspektiv, der skærper
opmærksomheden om de radikalt forskellige vilkår, som
nutidens rejsende er underlagt, og som søger at gøre
disse til genstand for kritiske refleksioner og
diskussioner. Som forskningsprojekt har TRANSIT
desuden eksperimenteret med såkaldt ‘multi-sited
research’, der sætter fokus på transitsteders
netværksagtige forbindelser til andre lokaliteter, og som
forsøger at fremhæve forbindelserne ved at skabe en
udstilling henover en række fysisk adskilte sites.
Forskningsprojektet TRANSIT har vist, at ‘multi-sited
research’ kan bidrage til at kvalificere brugen af
visningssteder i udstillingsregi, ikke mindst i samtidens
globaliserede samfund. Det skyldes, at ‘multi-sited
research’ anlægger en netværksorienteret og
magtrelateret optik, som gør det muligt at udforske
processer, grupper af mobile aktører i bevægelse såvel
som konflikter og forhandlinger, som strækker sig hen
over flere forskellige steder.
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Nyt fokus i KØS samlingen
I 2018 indledte museet et nyt udviklingsprojekt,
der tager afsæt i de udfordringer, som samlinger
af samtidskunst står med i disse årtier, hvor
indsamling, registrering og bevaring af flygtige og
mere eller mindre immaterielle kunstprojekter
udfordrer de traditionelle praksisser inden for
feltet.
Første fase af projektet blev igangsat i 2018 og vil
blive gennemført i 2019 i forbindelse med at
museet tager initiativ til et nyt udstillingsformat,
hvor vi ønsker at undersøge KØS samlingen, såvel
som de metoder, indsamlingsprincipper og
hierarkier, vi traditionelt anvender, når vi arbejder
med den. En helt central strategi i dette
udviklingsprojekt er at betragte KØS samlingen
gennem udvalgte samtidskunstneres linser,
hvilket vi konkret gør ved at invitere dem til at
nærstudere vores værkdatabase og magasiner
og foretage et værkudvalg ud fra kriterier, der
ligger i forlængelse af deres respektive
kunstneriske praksisser og fokusområder. Der er
således tale om et samlingsaktiveringsprojekt,
hvor vi lukker op for og levendegør en
museumssamling, som i langt de fleste værker
ikke kan vises fremme permanent, idet den
overvejende består af forarbejder udført i sarte,
midlertidige materialer. Dertil arbejdes der med et
gensidigt greb, hvor den inviterede
samtidskunstners praksis og museets samling
på original vis perspektiverer hinanden og derved
føjer nye dimensioner til forståelsen af kunstner
såvel som samling.
Det nye udstillingsformat sætter vi i søen med
billedkunstneren Lasse Krog Møller som den
første samarbejdspartner. Krog Møllers metode
med at indsamlede genstande, som bearbejdes i
en række arkivalske praksisser i kunstnerens
værker og installationer vil i særlig grad kunne
perspektivere et fokusområde i
udviklingsprojektet. Nemlig det, at grænserne
mellem kategorierne ”kunstsamling” og ”arkiv”
bliver porøse i takt med, at samtidskunsten i

TRANSIT
Rimini Protokoll: Remote Copenhagen
Foto: Mads Holm

offentlige rum i stigende grad består af
midlertidige kunstprojekter, der har mere
karakter af hændelser end af traditionelle
museumsobjekter. Mange af de kunstprojekter,
vi i dag ønsker at indsamle og musealisere,
bevæger sig ud over det traditionelle
museumsobjekt og kan derfor vanskeligt
tænkes ind i den traditionelle forståelse af en
kunstsamling, idet de omfatter hændelser,
situationer og genstande, der på forskellig og
ofte atypisk vis, i højere grad lader sig
dokumentere i mulighedsfeltet mellem
samlingens og arkivets rum.
Publiceret forskning i 2018
I forbindelse med TRANSIT-udstillingen har
Sabine Dahl Nielsen redigeret og skrevet en
forskningsartikel om udstillingsprojektet til
publikationen Transit: Art, Mobility and Migration
in the Age of Globalisation. Publikationen er
fagfællebedømt og udgives af KØS og Aalborg
Universitetsforlag i 2019. Sabine Dahl Nielsen har
desuden forfattet forskningsartiklen ”Multi-Sited
Curating as a Critical Mode of Knowledge
Production”, der udgives i antologien Curatorial
Challenges på forlaget Routledge i 2019 ligesom
hun har fået antaget en artikel om et af TRANSITudstillingens kunstprojekter i det internationale
forskningstidsskrift FKW, der ligeledes
udkommer i 2019.
Som ansat ved KØS har Dahl Nielsen herudover
udgivet forskningsartiklen ”Deltagelse i et
radikalt demokratisk perspektiv” i antologien
Kunst, kultur og deltagelse, der udkom på Aarhus
Universitetsforlag i 2018.
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Forvandlinger i gips
Elmgreen & Dragset: Forarbejde til skulpturen Han
Foto: KØS

UdstillingerpåKØS
Forvandlinger i gips
19. april – 26. august 2018
Porøst og formbart. Snehvidt eller gulnet. Hyldet
men skjult. Gips spillede hovedrollen på
udstillingen Forvandlinger i gips. Med udstillingen
bragte KØS det på én gang elskede og ringeagtede
materiale frem i lyset og viste gipsens
mangfoldighed – som materiale for monumentale
værker, kunstneriske processer og eksperimenter.
Gips er med sin fleksible og flydende konsistens
hurtigt at bearbejde og nemt at tilgå. Det er
populært blandt kunstnere og kan changere fra et
snehvidt pulverdrys over en flødeskumsfed
konsistens til en hård krystallinsk overflade. Gips
er fascinerende, men har levet et lidt skjult liv i
kunstnerens værksted som proces – og
overgangsmateriale. På udstillingen Forvandlinger i
gips blev gips tildelt den absolutte hovedrolle, da
KØS viste gipsens mangfoldighed – som
procesmateriale, som genstand for 1960’ernes
eksperimenter og som del af aktuelle
kunstprojekter i dag.

lange originalmodel i gips til Sophia Kalkaus
marmorstele til Grøndalskriken fra 2016. Formet
som et forhæng til alterudsmykningen i kirken står
marmorstelen oprejst som et bølgende klæde eller
passage fra gulv til loft, men liggende på gulvet i
udstillingen, antog stelens folder udtryk som en
bølgende flod, der strømmede henover gulvet.
Fede flødeskumslagkager
Med 1960’er-avantgarden – og i særdeleshed med
kunstnere tilknyttet den eksperimenterende
kunstskole ”Eks-skolen”, som fx Poul Gernes og
Bjørn Nørgaard – blev gipsen ophøjet som et
demokratisk og uprætentiøst materiale, der blev
undersøgt i happenings og aktioner. Som en
legesyg konditor eksperimenterede Poul Gernes
med gipsens muligheder i en serie af lagkager,
hvor han varierede kagerne med guirlandelignende
dekorationer over flødeskummets fede og
voluminøse fald til de sprøde marengs på toppen.
På udstillingen kunne publikum også opleve nogle
af Bjørn Nørgaards projekter fra Eks-skoletiden,
som involvererede gips og blev skabt direkte foran
et publikum.

Samtidskunstens leg med gips
Nye helte på piedestalen
På udstillingen tronede modellen til den i 2018
meget omtalte mindeskulptur, I Am Queen Mary,
der hylder afrikanske slavegjorte på de Vestindiske
Øer. Mindeskulpturen, der viser oprøreren Mary
Thomas, er skabt af billedkunstnerne Jeannette
Ehlers og La Vaughn Belle og er en hybrid af de to
kunstneres kroppe skabt med 3D-scanning.
Modellen er herefter 3D-printet direkte i gips og
viser bl.a., hvordan gips i dag indgår i
samtidskunstens tilblivelsesprocesser.
På udstillingen kunne publikum også opleve
eksempler på andre aktuelle kunstprojekter, der
tager sin begyndelse i gips, som fx den 7 meter

Modeller til monumenter over hvide, magtfulde
mænd som Kong Christian X og Niels Bohr fik på
udstillingen selskab og modspil af den kvindelige
forsker med Elisabeth Toubros nye monument over
seismolog Inge Lehmann og med Elmgreen &
Dragseets omdebatterede genfortolkning af Den
Lille Havfrue Han. Begge eksempler på nye helte og
hovedpersoner, der ophøjes i skulpturer og
mindesmærker.
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Den akademistuderendes værksted

Forvandlinger i gips
Poul Gernes: Lagkager
Foto: KØS

På udstillingen var det muligt at træde ind i
den akademistuderendes værksted og gå
på opdagelse i reolrækker af buster og
statuetter. Her kunne publikum også
opleve afstøbninger, der genskaber
antikkens hovedværker.
I udstillingsperioden var der mulighed for
publikum at smøge ærmerne op og på en
række workshops eksperimentere med
gips i værkstedet og der var performance
med Jeannette Ehlers, talks med Sophia
Kalkau og Bjørn Nørgaard.
Deltagende kunstnere
A Kassen, H. W. Bissen, Johannes Bjerg,
Nicolai Dajon, Jeannette Ehlers og La
Vaughn Belle, Elmgreen & Dragset, Edvard
Eriksen, Poul Gernes, Jørgen GudmundsenHolmgreen, Sophia Kalkau, Pontus
Kjerrman, Svend Lindhart, Christian
Lemmerz, Mogens Møller, Kai Nielsen, Knud
Nellemose, Bjørn Nørgaard, Svend
Rathsack, Helen Schou, Niels Skovgaard,
Theobald Stein, Elisabeth Toubro, Hanne
Varming og Willy Ørskov.
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Forvandlinger i gips
Bjørn Nørgaard: Sagforhold (4. udgave)
Foto: KØS

Forvandlinger i gips
Den akademistuderendes værksted
Foto: KØS
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TRANSIT
13. september 2018 – 24. marts 2019
”(…) et vigtigt indslag på den danske kunstscene i
2018.”
Anmeldelse i kunsten.nu
“Det er et originalt koncept, klogt og
gennemarbejdet.”
Anmeldelse i Politiken.
Med udstillingsprojektet TRANSIT undersøgte KØS
nogle af samtidens mest omdiskuterede og
trafikerede offentlige rum – transitrum – og de
mange forskellige rejsende, som færdes i dem.
Togstationer, banegårde, busterminaler og
lufthavne er centrale og trafikale knudepunkter,
hvor myriader af rejsende dagligt krydser
hinanden: Pendlere på vej til og fra job, turister på
ferie, migranter og flygtninge, der enten har taget
midlertidigt eller permanent ophold i et nyt land
eller befinder sig i transit på grænsen mellem to
lande. Vi rejser på radikalt forskellige vilkår og af
forskelligepraktiske, sociale, politiske eller
kulturelle grunde.
Med TRANSIT undersøgte og aktiverede KØS
offentlige transitsteder, som ofte er rum for konflikt
og forhandling. Hvilke grupper af rejsende har ret til
at opholde sig i hvilke rum? Hvordan agerer vi over
for andre rejsende, og hvilken type rejsende er vi
selv?
Kunst på flere platforme
TRANSIT omhandlede transittilstande. Og som
noget helt særligt blev flere af kunstprojekterne
også til i transit, mens andre kunne opleves i
transit. Derfor udfoldede udstillingsprojektet sig
også på flere platforme. På Københavns
Hovedbanegård, Køge Station og S-togenes linje E
kunne rejsende opleve kunsten, mens de selv var
på farten ligesom, at KØS’ undervisning rykkede ud
på perronen og ind i togkupéer. På museet kunne
publikum fordybe sig i en stor international
udstilling med værker af danske og udenlandske
kunstnere, der alle zoomede ind på personlige

fortællinger om at befinde sig i transit.
TRANSIT rummede også et debat- og
avissamarbejde med Dagbladet Information, en
publikation og et digitalt site www.itransit.dk med
undervisningsmateriale, information om
kunstprojekterne og indblik i processerne bag.

Turisten og flygtningens krydsende spor
På KØS kunne publikum i hele udstillingsperioden
fordybe sig i markante videoværker og
installationer af en række danske og internationale
kunstnere. I Halil Altinderes videoværk Homeland
zoomedes fx ind på turistens og flygtningens
krydsende og radikalt forskellige rejsespor, mens vi
i Nikolaj Bendix Skyum Larsens videoværk
Promised Land fulgte en gruppe unge mænds
migration oplevet og fortalt gennem deres egne
håndholdte optagelser.

Mød kunsten på stationer og i S-toget
Midt i menneskemylderet af folk på farten kunne
rejsende og forbipasserende i et flygtigt og
tilfældigt møde opleve den svenske kunstner
Runo Lagomarsinos performance Every day
people follow signs pointing to some place which is
not their home. En rejsende stod på linje E mod
Køge og satte sig til at læse i en avis på enten
polsk, urdu, serbokroatisk, arabisk eller tyrkisk –
de fem næst hyppigst talte sprog på Vestegnen,
som linje E strækningen kører igennem. Ved
endestationen gik den rejsende mod KØS, hvor
vedkommende læste en avisartikel højt for
museets gæster.

Klasseværelset på perronen
TRANSIT præsenterede et landsdækkende og
omfattende undervisningsformat, som involverede
og engagerede børn og unge i emnerne migration,
flygtningekrise og transittilstande. Under TRANSIT
var der undervisning på perronen og i kupéen,
længerevarende kunstnerdrevne workshops med
billedkunstnerne Tina Enghoff og Kent Klich, et
kollektivt udviklet projektrum og arrangementer
afviklet i samarbejde med DFUNK– Dansk
Flygtningehjælps Ungdom. KØS udviklede et
toolkit, hvor elever skulle skrive togdigte,
observere de rejsende og indfange transittilstande
i tegneøvelser. Toolkit og en række andre
undervisningsøvelser kunne fra projektets digitale
site www.itransit.dk benyttes af klasser i hele
landet.

På Københavns Hovedbanegård og KØS blev
forbipasserende inviteret ind i forfatter og
lydkunstnerPejk Malinovskisvirtual reality
installation This Room. Baseret på fortællinger fra
flygtninge og gennem virtual reality-teknologiens
sanselige billed- og lydverden fik deltagerne en
kropslig fornemmelse af den stress, frygt og
usikkerhed, som præger mange flygtninges
erfaringer med at befinde sig i transit.

som udkom 17. november. Essays, reportager og
interviews blev skrevet af journalister, forskere,
såvel som migranter og flygtninge. I løbet af
udstillingsperioden blev desuden afholdt en
række debatarrangementer i samarbejde med
Dagbladet Information, og til sidst i perioden
udgav KØS i samarbejde med Aalborg Universitet
en forskningspublikation på dansk og engelsk.
Deltagende kunstnere
Halil Altindere, Sonja Lillebæk Christensen, Tina
Enghoff, Kent Klich, Nikolaj Bendix Skyum Larsen,
Runo Lagomarsino, Madame Nielsen, Pejk
Malinovski, Adrian Paci, Marco Poloni, Rimini
Protokoll, Forensic Oceanography og SUPERFLEX.

www.itransit.dk
Til Køges nyopførte stationsbro skabte
SUPERFLEX videoværket Western Rampart, som
med afsæt i Vestvoldens historie som
fæstningsanlæg aktualiserede nutidens
højaktuelle diskussioner om globale
grænseproblematikker. Det tyske
multimediekollektiv Rimini Protokoll inviterede
deltagere med i transit på den kollektive
audiowalk Remote Copenhagen på linje E-ruten fra
Sjælør Station til Københavns Hovedbanegård.
Iført høretelefoner instruerede en GPS-stemme
deltagerne til at hoppe på S-toget og lade sig føre
med af et sansebombardement af instrukser,
indtryk og fortællinger om de transitsteder, som
gruppen passerede undervejs.

Udover det omfattende undervisningsmateriale til
børn og unge, var www.itransit.dk også
platformen, hvor publikum og rejsende kunne
dykke ned i udstillingens mange kunstprojekter,
kunstnere og tematikker, se hvordan
kunstprojekterne blev til, holde sig opdateret på
det offentlige debatprogram, se videoer og lytte til
podcasts.
Særavis om rejsende
I samarbejde med Dagbladet Information udgav
KØS en gratisomdelt særudgave af Moderne Tider,
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TRANSIT
Halil Altindere: Homeland
Foto: Anders Sune Berg

TRANSIT
Rimini Protokoll: Remote Copenhagen
Foto: Mads Holm
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TRANSIT
SUPERFLEX: Western Rampart
Foto: KØS

TRANSIT
Adrian Paci: Centro di Permanenza Temporanea
Foto: Anders Sune Berg
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Satellitudstillinger under TRANSIT
Oliver Ressler: Shifting the Center of
Things på Udstillingsstedet Sydhavn
Station
Fra 19. oktober – 18. november
Udstillingsprojektet TRANSIT havde i
efteråret 2018 også to satellitudstillinger
og præsenterede to kunstprojekter på
linje E i form af et ”udstillingsswap” med
Udstillingsstedet Sydhavn Station (USS).
Dette udstillingsswap bestod af to
midlertidige udstillinger, som åbnede
forskudt af hinanden.
Fra fredag den 19. oktober inviterede
KØS indenfor i udstillingslokalerne på
Sydhavn Station og præsenterede en
soloudstilling af den østrigske kunstner
Oliver Ressler i stationsbygningen i
Sydhavn både indenfor og udenfor. I
USS’s lokaler blev videoværket There are
no Syrian refugees in Turkey fra 2016
udstillet. Her hørte vi en række syriske
flygtninges fortællinger om, hvordan de
aktivt har valgt at tage midlertidigt
ophold i Tyrkiet frem for at søge vejen
mod Europa, og om hvordan de nu
forsøger at finde en hverdag i
nabolandet som ”gæster”, indtil de en
dag forhåbentlig kan vende hjem til
Syrien. På et billboard på stationen
kunne rejsende opleve værket Stranded
fra 2015, mens Too Big to Fail fra 2011
kunne ses på en plakatfrise på
stationen.

kunstværker af Malou da Cunha Bang,
Louise Bonde-Hansen, Sonja Lillebæk
Christensen, Anders Christian Eriksen,
Julie Falk, Nour Fog, Mads Juel, Anne
Skole Overgaard, Camilla Rasborg,
Veronica Rigét, Tine Adler (inviteret af
USS-medlem Emilia Rosenkrantz) og
Helene Vestergaard. De 12 kunstnere
deltog med hver deres 2 × 2 meter store
banner med deres individuelle
fortolkninger af, hvad transit kan betyde
– alt fra en fysisk oplevelse eller en
indre tilstand, en overgang fra et sted til
et andet, et flygtigt møde eller noget der
krydser ens vej.

TRANSIT
Shifting the Center of Things
Oliver Ressler: Too Big to Fail
Foto: Mads Holm

Den formmæssige fællesnævner for de
12 værker var en konstruktion
bestående af en vejspærrer i beton og
et banner. En konstruktion, som ofte ses
i offentlige rum, som en midlertidig
foranstaltning, der vil blive fjernet, når
de forandringer i omgivelserne, som
konstruktionen informerer os om eller
leder os uden om, er ovre. Ved at gøre
brug af denne æstetik i USS’
værkkonstruktioner, fornemmedes
både en advarsel og formaning om,
hvordan vi skal forholde os til de rum, vi
bevæger os i.

Udstillingsstedet Sydhavn Station:
Overgang
Fra 30. november – 20. december
Senere på året rykkede Udstillingsstedet
Sydhavn Station ud af de vante lokaler i
Sydhavn og indtog KØS’ forplads. Her
kunne forbipasserende opleve
udstillingen Overgang med 12
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Omvisninger

TRANSIT
Rimini Protokoll: Remote Copenhagen
Foto: Mads Holm

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 og
tilbydes veje ind i kunsten og de aktuelle
udstillinger.
KØS tilbyder både private og offentlige
omvisninger. I 2018 er der gennemført 38
guidede omvisninger, hvor familier,
firmaer og kunstforeninger har været
med på tur gennem vores skiftende
udstillinger.
12 gratis offentlig omvisninger i følgende
udstillinger:
Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens
gobeliner: 4
Hvad gør kunst på hospitaler?: 2
Forvandlinger i gips: 3
TRANSIT: 3
I alt: 12
26 private omvisninger fordelt i følgende
udstillinger:
Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens
gobeliner: 20
Hvad gør kunst på hospitaler?: 4
Forvandlinger i gips: 1
TRANSIT: 1
I alt: 26
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offentlige transitrum, migration og den aktuelle
flygtningekrise. Fokus for undervisningen var, at
eleverne skulle deltage i kunsten og erfare dens
metoder.
Hver elev blev udstyret med et opgavehæfte
(Toolkit), der blev brugt til at afprøve metoder
inspireret af kunstprojekterne. Eksempelvis
observerede eleverne de andre rejsende,
indsamlede ord i transit og lavede memory
drawings af togkupeen.

KØSundervisning
I 2017 fokuserede KØS Skoletjeneste på
undervisningsaktiviteter på museet – især i den
permanente udstilling på 3. sal med Bjørn
Nørgaards gobelinkartoner. I 2018 har vi skruet op
for undervisning og kunstmøder i byrummet.
2018 har for Skoletjenesten været et år med
mange spændende udviklingsprojekter og
samarbejder med eksterne parter. Med støtte fra
Nordea-fonden kunne vi udvikle et omfattende
undervisningsmateriale til udstillingsprojektet
TRANSIT i samarbejde med iBureauet (Dagbladet
Informations Grafiske designafdeling) og DFUNK
(Dansk Flygtningehjælp Ungdom). Støtten gav
også mulighed for at involvere 60 gymnasie- og
HF-elever i et længerevarende workshopforløb,
hvor eleverne i tæt samarbejde med to kunstnere
skabte kunstprojektet TRAVELOG.
Interessen for TRANSIT var stor, og vi nåede et
rekordhøjt antal besøgende skoleklasser. Knapt
hundrede klasser var igennem
undervisningsforløbet, og succesen kan aflæses i
det samlede besøgstal for året, som endte højere
end i 2017. I alt har 4.858 skoleelever modtaget
undervisning og besøgt museet. Det er 1.205 flere
end i 2017.
Med TRANSIT blev der desuden for alvor sat skub i
udviklingen af en mobil Skoletjeneste, der rykker
ud til samtidskunsten i byrummet. Undervisningen
i TRANSIT blev brugt som case i et pædagogisk
laboratorie, hvor vi afprøvede, evaluerede og
kvalificerede forskellige måder at skabe
pædagogiske møder med kunst i offentlige rum.
Bjørn Nørgaards gobelinkartoner
Til Bjørn Nørgaards gobelinkartoner kan vi tilbyde
en stor, gennemtestet forløbspakke med
undervisningstilbud til alle vores målgrupper, flere
forskellige fag og med et bredt udbud af
forskellige praktisk-æstetiske værkstedsforløb.
Vores grundpakke består af seks forløb. Her
beskrives kun ”Vikingernes rejse”, der var det

mest populære grundforløb i 2018.
I forløbet ”Vikingernes rejse”, som er rettet mod
daginstitutioner og folkeskolens indskoling, bliver
eleverne introduceret for Thor, Odin og Harald
Blåtand, når underviseren tager dem med på
billedjagt i Bjørn Nørgaards kæmpebillede af
vikingetiden. I fællesskab undersøger de, hvem
vikingerne var, hører om de nordiske guder og
handler med vikinge-varer. I værkstedet
produceres vikingeskjolde med inspiration i tidens
skrifttegn, symboler og ornamentik.

Organisation og drift
Ved årets udgang bestod afdelingen af
underviserne Marie Inge Malberg, Mathilde
Ellegaard Sørensen, Yasmina Kilani og
undervisningsansvarlig Sofie Andreassen.
Yasmina startede i september, og som
historiestuderende kan hun bidrage med nye
faglige perspektiver til gruppen. Mathilde og Marie
er begge kunsthistoriestuderende, mens Sofie er
cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling
samt uddannet museumsunderviser. Som del af
oplæringen har Yasmina deltaget i kurserne
”Dialogbaseret undervisning” og ”Den gode
undervisning” arrangeret af Skoletjenesten –
videncenter for eksterne læringsmiljøer.
Derudover har Yasmina været igennem et
oplæringsforløb på museet med indføring i KØS’
genstandsfelt og pædagogisk praksis.
Fra september til december har Skoletjenesten
taget imod rekordmange elever ugentligt. Mellem
to og tre skoleklasser modtog undervisning om
dagen. Det har krævet mere koordinering og
planlægning mellem Sofie og underviserne, og
Sofie har brugt mere tid end normalt på bookinger.
Det har også giver afdelingen solid erfaring med at
håndtere mange elever i huset på én gang og flere
undervisningsforløb på samme tid.
Det høje besøgstal skal ses i sammenhæng med
Skoletjenestens opsøgende arbejde inden
skoleåret i gang, hvor flere lokale skoler tog imod
tilbuddet om en pakkeløsning. Pakken bestod af et
introduktionsforløb ved en KØS-underviser på
skolen og mulighed for at tilmelde flere klasser
eller hele årgange til TRANSIT-forløbet.

Undervisningstilbud
Forvandlinger i gips
Forløbet Forvandlinger i gips blev udviklet til
forårets udstilling med samme navn. Med
udgangspunkt i udstillingens kunstprojekter
undersøgte eleverne gipsmaterialets egenskaber,
muligheder og betydning i kunsten. Gennem
løbende skitsetegninger og små materialeeksperimenter fokuserede forløbet på den
kunstneriske proces fra idé til værk.
I samarbejde med to akademistuderende skabte
vi ”Kunstnerens værksted”, et rum i udstillingen
tænkt særligt til undervisningen. Her måtte man
som noget nyt røre ved alt for at fornemme
gipsens mange former, overflader og processer.
Undervisning i transit
I forbindelse med udstillingsprojektet TRANSIT
rykkede KØS Skoletjeneste undervisningen ud i
offentlige transitrum. I hele udstillingsperioden
blev skoleklasser taget med på togrejser med Stogets linje E. I mødet med kunstprojekterne og de
andre rejsende undersøgte og oplevede eleverne
transitfortællinger, -tilstande og -rum. De brugte
konkrete oplevelser på rejsen til at reflektere over
og diskutere de højaktuelle emner:

Udviklingsprojekter

Undervisningsansvarlig Sofie Andreassen har i
2018 løbende udviklet et såkaldt pædagogisk
laboratorie i tæt samarbejde med Skoletjenesten
– videncenter for eksterne læringsmiljøer.
Laboratoriet udspringer af KØS’ øgede fokus på at
udstille i forskellige offentlige rum uden for
museet og på at vise nybrud og tendenser inden
for feltet. Kunst i offentlige rum antager i disse år
nye former og eksperimenterer med nye
deltagelses- og interaktionsformer. Laboratoriet
har undersøgt, hvordan man kan omsætte
flydende og komplekse værkbegreber i
undervisningen og etablere pædagogiske møder
med relationel og intervenerende samtidskunst i
byrummet. Fokus har været på, hvordan
samtidskunstens metoder kan anvendes som
didaktiske greb til at åbne op for nye perspektiver
og refleksioner i mødet med byens sociale og
arkitektoniske rum.
Laboratoriet tog udgangspunkt i eksperimenter,
observationer og erfaringer fra
undervisningsforløbet til TRANSIT. En vigtig
erfaring fra laboratoriet var, at kunstmøderne kan
give eleverne redskaber til at undersøge og
forholde sig aktivt til den sociale og
samfundsmæssige virkelighed, der udspiller sig i
forskellige byrum.
Laboratoriet skal danne et solidt fagligt og
empirisk grundlag for den videre udvikling af
museets undervisningspraksis, der i fremtiden i
højere grad vil være bundet op på kunstmøder i
byrummet.
Undervisningsmateriale med podcasts og Toolkit
Med støtte fra Nordea-fonden udviklede KØS
Skoletjeneste et omfattende
undervisningsmateriale til udstillingsprojektet
TRANSIT i samarbejde iBureauet (Dagbladet
Informations grafiske designafdeling) og DFUNK
(Dansk Flygtningehjælp Ungdom). Mange lærere
brugte materialet som supplement til et besøg på
museet, og særligt var der stor interesse for
materialets podcasts med historier fra unge
flygtninge. Materialet var tilgængeligt på
www.itransit.dk og henvendte sig til lærere, der
ville have emnerne offentlige transitrum,
migration og flygtninge ind i undervisningen på
nye måder.

Pædagogisk laboratorie
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Materialet kan også anvendes uden et besøg på
KØS, og det er således fortsat relevant for lærere
og skoler i hele landet efter TRANSIT. Eksempelvis
kan man som lærer bruge opgavehæftet, Toolkit,
der er et redskab til undervisning på togrejsen med
metoder hentet fra TRANSIT-kunstnerne. Man kan
også benytte sig af opgavearkene og
begrebsforklaringerne til podcasts-serien
Flygtninge Fortæller produceret af DFUNK.
TRAVELOG – et samarbejde mellem kunstnere og
elever
TRAVELOG var et kunstprojekt, der blev til i tæt
samarbejde mellem kunstnerne Tina Enghoff og
Kent Klich og elever fra Køge Gymnasium og VUC
Vestegnen i Rødovre. Igennem to uger arbejdede
kunstnere og elever sammen i en række
fotografiske workshops, hvor de i fællesskab
undersøgte det at være ’i transit’ som henholdsvis
flygtning og gymnasieelev i Danmark. Eleverne fik
indblik i de to kunstneres praksisser og mulighed
for at afprøve deres metoder. Ved
workshopforløbets afslutning blev et udvalg af
elevernes fotografier vist som del af TRANSITudstillingen.
Med kunstnersamarbejdet ville KØS Skoletjeneste
give eleverne mulighed for at fordybe sig og
deltage i professionelle kunstneriske processer
over en længere periode. Det gav tid til at arbejde i
dybden med udstillingens temaer, udforske og
udfolde egne synspunkter og kreative udtryk.
Omkring 100 særligt inviterede deltog lige inden
udstillingen åbnede i en forvisning af TRAVELOG,
hvor eleverne kunne vise deres arbejde frem for
blandt andre elever, lærere, venner og familie.

TRAVELOG
Workshop på Køge Gymnasium
Foto: KØS

skoletjenestens pædagogiske praksis som del af
det pædagogiske laboratorie.
Samarbejde med Ishøj Kommune: Ishøj
Kulturpakke
I 2018 fortsatte Skoletjenesten samarbejdet med
Ishøj Kommune ved igen i år at indgå i kommunens
Kulturpakke med et undervisningsforløb og et
forberedende lærerkursus. Det resulterede i
besøg af i alt tolv 7. klasser fra skoler i Ishøj og en
lærergruppe bestående af 14 historie- og
dansklærere. Kulturpakken har rakt ud til nye
brugere, der normalt ikke kommer på KØS.
Samarbejde med Køge Bibliotek:
Børnebogsfestivalen Billedstrøm
I samarbejde med KØS og andre lokale aktører
afholder Køge Bibliotek tre årlige festivaler med
titlen Billedstrøm, der hylder billedbogen og visuel
historiefortælling og er henvendt til
børnehavebørn og deres forældre. Første festival
blev afholdt i slutningen af oktober 2018. KØS’
undervisningsansvarlige, Sofie Andreassen,
indgår i projektets arbejdsgruppe, der blandt
andet står for at udvikle sammenhængende
børneaktiviteter i festivaldagene på henholdsvis
KØS og biblioteket. Gruppen planlægger
derudover festivalens faglige seminar, der
afholdes på museet og er henvendt til
pædagogiske fagfolk inden for museums- og
biblioteksverdenen (læs mere under KØS
arrangementer)
Samarbejde med Køge Billedskole: Her, hvor jeg
bor

Ekstern evaluering af undervisning
I forbindelse med TRANSIT-undervisning, blev der
med støtte fra Nordea-fondet foretaget en ekstern
evaluering ved Skoletjenesten – videncenter for
eksterne læringsmiljøer. Evalueringen færdiggøres
i 2019 og har fokus på potentialer og udfordringer
ved at etablere pædagogiske kunstmøder i
byrummet. Skoletjenestens medarbejdere blev
inddraget i arbejdet, og resultaterne fra
evalueringen vil også blive brugt i udviklingen af

Køge Billedskole står bag det treårige projekt ”Her,
hvor jeg bor” støttet af Statens Kunstfond, der er
et samarbejde mellem museet, lokale institutioner
og professionelle billedkunstnere tilknyttet
billedskolen. Projektet går ud på at række ud til
børn og unge i udsatte boligområder og skabe
kendskab til museets og billedskolens kulturtilbud
blandt institutionerne. Forventningen er, at
institutionerne i højere vil benytte sig af KØS i de
kommende år.
46

47

TRAVELOG
Workshop på KØS
Foto: KØS

Undervisning i transit
Foto: KØS
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Arrangementer
Kyndelmisse på KØS
Fredag 2. februar kl. 18.30 – 22
Ved den årlige kyndelmisse kunne både børn og
voksne tage del i en stemningsfuld kyndelmisse
på KØS. Ramasjang-vært Silja Okking optrådte
med et festligt show for børn. Sammen med
Benjamin Koppel på saxofon og Kasper Jolin på
guitar, optrådte Silja Okking med finurlige og
ørehængende sange og gode røverhistorier, som
skabte jubel og latter blandt de mange
fremmødte børn og forældre. Efter showet kunne
børnene komme op på scenen, hilse på Silja og få
hendes autograf. Hele aftenen var der mulighed
for at udfolde sig kreativt i den åbne
lygteworkshop, hvor børn, forældre og
bedsteforældre skabte små lamper, der blev
dekoreret med selvlysende maling til at tage med
ud i kyndelmisseaftenen, hvor de lyste op i
mørket. Kyndelmisseprogrammet på KØS bød
også på en omvisning i museets udstilling Hvad
gør kunst på hospitaler?, hvor deltagerne kunne
opleve 22 forskellige kunstprojekter til danske og
internationale hospitaler. KØS Café havde åbent
hele aftenen, hvor mange kom forbi til et let måltid
mad og en fastelavnsbolle. Som altid havde KØS
denne festlige aften mange besøgende, der
deltog i museets aktiviteter, fordybede sig i
udstillingerne eller nød mad og god stemning i
KØS Café.
Farverig vinterworkshop for børn
Tirsdag 20. – fredag 23. februar kl. 13 – 15
I vinterferien inviterede KØS til en kreativ
workshop udi farveeksperimenternes kunst for
børn. Med afsæt i Malene Landgreens
farvesætning og udsmykning på
Psykiatrisygehus i Slagelse, som kunne opleves
under udstillingen Hvad gør kunst på hospitaler?,

skulle workshopdeltagerne i fællesskab skabe en
mosaik af farvefelter og mønstre til ét stort samlet
værk. De fire workshopdage var populære og
velbesøgte, og alle deltagende børn fik
efterfølgende en del af det store værk med sig
hjem.

Fernisering: Forvandlinger i gips
Torsdag 19. april kl. 17 – 19

Performance med Bjørn Nørgaard: CaSO4·2H2O
Torsdag 7. juni kl. 17 – 19

Ved forårets udstillingsåbnings Forvandlinger i
gips blev de mange fremmødte budt velkommen
ved museets direktør, Ulrikke Neergaard,
hvorefter der var ost og vin, efterfulgt af en
omvisning ved Lene Bøgh Rønberg, kurator,
samlings- og forskningschef på udstillingen. Flere
af udstillingens deltagende kunstnere var mødt
op og deltog i festlighederne.

Som del af eventprogrammet til udstillingen
Forvandlinger i gips blev publikum inviteret ind i
klasseværelset til det performative
aktionsforedrag ”CaSO4·2H2O – Aktionsforedrag”
med Bjørn Nørgaard som underviser. Her blev de
mødt af kunstneren, der bag sit kateder
blandede gips, tegnede og fortalte anekdoter fra
blandt andet 1960’erne Eks-skolen. Som titlen
”CaSO4·2H2O”, der refererer til den kemiske
formel for gips, antydede, anskueliggjorde og
demonstrerede Bjørn Nørgaard i
aktionsfordraget gipsens muligheder og
potientiale. Dette skete til lyden af kunstneren og
komponisten Henning Christiansens lydspor.
Nørgaard opførte for blot femte gang sine
skulpturelle demonstrationer fra 1960’erne som
enhver ifølge kunstneren ”efterfølgende selv
kunne gå hjem og lave efter”. Der var fuldt hus i
”klasseværelset”, og et engageret og nysgerrigt
publikum fik denne eftermiddag mange
anekdoter og viden om gipsens potentiale med
sig hjem.

Fernisering, billedskolen
Onsdag 25. april kl. 16 – 18

60 Seconds Filmfestival
Mandag 19. – søndag 25. februar kl. 18 – 24

Køge Billedskole åbnede sin årlige forårsudstilling
på KØS med fernisering onsdag den 25. april.
Elever fra seks af billedskolens hold, ca. 70 elever,
viste i perioden 25. april – 13. maj en række af de
projekter, som eleverne havde arbejdet med i
årets løb – fra tegning over maleri til skulptur.

KØS forplads forvandledes til ét stort filmlærred
under kortfilmfestivalen 60 Seconds. Her kunne
besøgende lægge aftenturen forbi forpladsen og
opleve 10 lydløse kortfilm à 60 sekunders
varighed. De 10 film var finalisterne i 60 Seconds
internationale åbne konkurrence, hvor
filmskabere fra hele verden – professionelle og
autodidakte – havde haft mulighed for at deltage
med hver deres lydløse film af 60 sekunders
varighed. Det var fjerde år i træk, at KØS deltager i
60 Seconds.

Køge Kammermusikfestival
Torsdag 3. maj kl. 19.30 + fredag 4. maj kl. 19.30
Køge Kammermusikfestival afholdt to
koncertdage i KØS’ gobelinsal med koncert med
navne som bl.a. Trio con Brio og Duo Ventus.

Kunst giver liv på hospitaler – foredrag ved Ib
Hessov
Torsdag 1. marts kl. 19.30 – 21

Røst Festival
Fredag 24. maj kl. 16 – 21.30 + lørdag 25. maj kl. 10
– 15

Den tidligere overkirurg og kunstelsker Ib Hessov,
der i en årrække har arbejdet ihærdigt for at
bringe kunsten ind på danske hospitaler, gav i
anledning af udstillingen Hvad gør kunst på
hospitaler? et levende og billedmættet foredrag
på KØS. Det var et foredrag, der tog publikum med
rundt til samtlige hospitaler, hvorfra han viste et
væld af eksempler på forskellige kunstprojekter,
fortalte om sit årelange arbejde og erfaring med
at arbejde for at få kunsten ind på hospitaler og
involverede publikum i sine overvejelser om,
hvorfor det kan betale sig at gøre sig umage med
at indrette fremtidens hospitaler med kunst.

Over to magiske dage dyrkede Røst Festival for
andet år i træk det talte ord. Festivalens absolutte
hovednavn – hundredvis af skarpe, modige og
ærlige unge – indtog festivalens tre scener med
personlige fortællinger og skarpe budskaber om
alt fra organdonation over trylleri og
fodboldfanatisme til samtykke.
Festivalprogrammet var desuden spækket med
aktuelle stemmer fra den offentlige debat: Geeti
Amiri, Khaterah Parwani, Kaspar Colling Nielsen,
Lea Korsgaard og et stærkt kunstprogram med
performances af Jeannette Ehlers, Olof Olsson,
Lilibeth Cuenca Rasmussen og koncert med
Bisse og Rest In Beats. Læs mere under Røst.
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Røst på Ungdommens Folkemøde
Fredag 7. september kl. 14.30 – 15.30
Røst deltog på Ungdommens Folkemøde,
arrangeret af Ungdomsbureauet. Her deltog Røst
med både nye og etablerede navne, der holdt
taler fra Store Scene. Tre stærke talere fra Røst
Festival 2018 holdt hver sin tale fra festivalen og
fortalte mere om hvilke overvejelser, de havde
gjort sig ift. deres taler: Hvordan fandt de frem til
emnet og budskabet, hvordan håndterede de
nervøsiteten, og hvordan føltes det, da talen kom
ud over rampen? Det fremmødte publikum kunne
desuden opleve en performance og en tale af
performancekunstner Lilibeth Cuenca
Rasmussen og en tale af Politiken-journalist og
podcast-vært Lucia Odoom.
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Kyndelmisse 2018
Foto: KØS

Farverig vinterworkshop for børn
Foto: KØS
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Gips-laboratorium for børn i sommerferien på
KØS’ forplads
Tirsdag 10., onsdag 11. og torsdag 12. juli 2018 kl.
11.30 – 13 og 13.30 – 15
I sommerferien inviterede KØS til en række
workshops under udstillingen Forvandlinger i gips.
Det resulterede i tre sjove – og yderst velbesøgte –
workshopdage med leg i gips-laboratoriet på KØS’
forplads. Her skulle børn sammen med
billedhugger Tine Hecht-Pedersen eksperimentere
og udforske gipsens mange magiske muligheder
og skabe flotte skulpturer og æresmedaljer. KØS
serverede kold hyldeblomstsaft og frisk frugt
undervejs.
Artist talk med Sophia Kalkau: Forvandlinger i gips
– fra pulver til stele
Torsdag 16. august kl. 17 – 18.30
Jeg har altid været begejstret for gips. Det
immaterielle ved materialet, den porøse åbne
overflade, det vægtløse element. I mange år
arbejdede jeg udelukkende med gips. Der er noget
dybt fascinerende ved gips, nærmest alkymistisk.
En sæk med hvidt pulver og en spand med vand –
det er alt. Jeg kan godt lide processen, at drysse det
bløde pulver ned i vandet, se det forsvinde, og når
gipsen er klar, skal der arbejdes hurtigt. Når gipsen
størkner, bliver den varm, og når den tørrer, hård og
klingende. Det er nemt at raspe, skære, hugge,
save, slibe gipsen, og hvis man sliber længe nok,
bliver det hele til pulver igen.
- Sophia Kalkau
Billedkunstner og modtager af kunstkritikerpris i
2018 Sophia Kalkau gav i forbindelse med
udstillingen Forvandlinger i gips en artist talk på
KØS om originalmodellen til Marmorstelen i
Grøndalskirken, som var repræsenteret på
udstillingen. Her fortalte hun mere om sin
begejstring for gipsens alkymi, tog de mange
fremmødte med ind i ”kunstnerens værksted” og
gav et udførligt og interessant indblik i den
kunstneriske proces bag den imponerende
marmorstele til Grøndalskirken, som hun skabte
ved hjælp af nye teknikker og formmæssige
metoder, der blev opfundet specielt til udformning
af stelen.

Fernisering: TRANSIT
Torsdag 13. september kl. 17 – 19

Rimini Protokolls audiowalk Remote Copenhagen
Forpremiere under CHART Art Fair
Fredag 31. august + lørdag 1. september 2018 kl. 15
– 17

Efterårets store forskningsbaserede og
vidtforgrenede udstillingsprojekt TRANSIT blev
åbnet med et festligt og varieret program, der bød
på kunst, mad, taler, musik og oplæsning.
Museets direktør Ulrikke Neergaard bød
velkommen og præsenterede
udstillingsprojektets mange elementer og
platforme, hvorefter der var taler ved projektets
samarbejdspartnere Niels Olsen, fra Nordeafonden samt Rune Lykkeberg, chefredaktør på
Dagbladet Information. To af udstillingens
deltagende kunstnere leverede kunstneriske
indslag: Kunstner og forfatter Madame Nielsen
læste op af Invasionen – En fremmed i
flygtningestrømmen og rapper Mohammad Abu
Hajar gav en koncert med bl.a. nummeret
Homeland, som kunne opleves på udstillingen.
Derefter var der gin & tonic og gazpacho i KØS
Café for de mange fremmødte. Stort set alle
deltagende kunstnere på udstillingen samt elever
og flygtninge, der havde deltaget i samskabelse af
værkerne, som fx til Tina Enghoff og Kent Klich
samt Pejk Malinovskis værker, var mødt op denne
dag for at se udstillingen og deltage i åbningen.

Under CHART Art Fair lancerede KØS en
forpremiere på det internationalt anerkendte tyske
multimediekollektiv Rimini Protokoll på en
kollektive audiowalk, Remote Copenhagen, som en
optakt til audiowalken på udstillingen TRANSIT.
Flere internationale kunstmessegæster og
anmeldere deltog til forpremieren, hvilket
resulterede i både et fundament for en god
pressedækning af audiowalken samt en positiv
foromtale og opmærksomhed blandt publikum.
Rimini Protokolls audiowalk Remote Copenhagen
Fredag 14. september – torsdag 4. oktober kl. 17-19
Audiowalken Remote Copenhagen åbner sider af
København og i publikum, der ellers tit glemmes i
hverdagen.
Sådan skrev Ibyen, da de var med det tyske
kunstnerkollektiv Rimini Protokoll på vandring
under forberedelserne til den kollektive audiowalk
Remote Copenhagen under TRANSIT. Fra 14.
september til 4. oktober kunne publikum dagligt
tage med på audiowalken Remote Copenhagen,
som tog sin begyndelse ved Nordre Kapel på
Vestre Kirkegård. Herfra fulgte kollektive
instrukser, som deltagerne blev bedt om at reagere
på eller reflektere over. Gennem en myriade af
sammenflettede fortællinger stillede audiowalken
skarpt på de transit- og byrum, deltagerne
passerede undervejs - stedernes historie,
arkitektur og sociale kontakt- og konfliktzoner.
Fortællingerne blev suppleret af billedskabende
reallydoptagelser og stemningsfulde
kompositioner skabt specielt til de steder, man
som deltager passerede undervejs. Remote
Copenhagen sluttede på en tagetage på Grand
Hotel nær Københavns Hovedbanegård med en
ekstraordinær udsigt over København. Næsten
600 mennesker deltog i audiowalken, og museet
modtog mange rosende ord fra deltagerne
efterfølgende, hvoraf flere deltagere kom igen og
deltog i audiowalken flere gange.

Pre-view og fernisering på TRAVELOG i
Skoletjenesten
Torsdag 13. september kl. 15 – 17
Kunstprojektet TRAVELOG var et kunstprojekt
under TRANSIT, der blev til i tæt samarbejde
mellem kunsterne Tina Enghoff og Kent Klich, KØS
Skoletjeneste, elever fra Køge Gymnasium og VUC
Vestegnen i Rødovre (se projektet beskrevet
under KØS Skoletjenesten) Inden åbningen af
udstillingen TRANSIT blev de deltagende elever og
kunstnere inviteret til et preview, hvor eleverne
blandt andet så deres bidrag og holdt tale om
forløbet.
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Billedstrøm / konference
Torsdag 11. oktober kl. 10 – 16
I 2018 deltog KØS i et samarbejde om
billedbogsfestivalen Billedstrøm initieret af Køge
Bibliotekerne – en festival for visuelle fortællinger
for børn i alderen 3-5 år. KØS lagde hus til en
konference om visuel literacy, børn og dannelse i
et kulturformidlingsperspektiv.
Til konferencen blev der sat fokus på temaer som
visuel dannelse og visuelle kompetencer, og nye
perspektiver på spændingsfeltet mellem
billedbøger og billedkunst præsenteret, og der var
inspiration til, hvordan man kan anvende filosofi
som pædagogisk redskab til at formidle visuelle
fortællinger. Dagen blev afsluttet med en salon,
hvor en håndfuld illustratorer og billedkunstnere
mødtes til en samtale om billedsprogets
refleksionspotentiale som dåseåbner for børns
meningsskaben.
Billedstrøm / Hvad ser jeg? + Cirkedigte
Lørdag 13. oktober kl. 9.30 – 16.30
I forbindelse med Billedstrøm billedbogsfestival
afholdt KØS to workshop for de 3-5-årige. På
workshoppen ”Hvad ser jeg?” kunne børn med et
forstørrelsesglas om halsen gå på opdagelse i
udstillingerne og indlede jagten på de gode
fortællinger, som børnene selv skulle skabe i
mødet med kunsten. Den kreative workshop
”Cirkeldigte – poesi man bliver rundtosset af” var
inspireret af bogen Cirkeldigte skrevet af Thorstein
Thomsen og illustreret af Thea Bendix. Her blev
der lavet kringlede bogstavmønstre og snoede
uroer med fantasiord.
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Digital tegneserieworkshop for børn
Onsdag 17., torsdag 18. og fredag 19. oktober 2018
Kl. 12 – 15

Hvordan begrænser vi migrantstrømmer til
Europa? Event på Dagbladet Information
Tirsdag 27. november kl. 17 – 18.30

”Der var en, der var to, der var tre Kong Christian”.
Den digitale tegneserieworkshop på KØS tog sin
begyndelse i Bjørn Nørgaards gobeliner. Her kunne
børn i efterårsferien lære de tre danske konger
Christian d. 4, Christian d. 2 og Christian d. 7 bedre
at kende, da en af KØS’ guider fortalte historien om
de tre konger, deres magtbegærlighed,
kærlighedsaffærer, tanker og følelser. Efter
historiefortællingen blev hver deltager udstyret
med en af museets IPads og skulle derefter på
opdagelse i Danmarkshistorien og finde nogle
historiske personer, de selv ville digte videre på i en
digital tegneserie. I pausen blev der hygget med
saft og efterårsguf.

Andet arrangement i rækken af samarbejdet med
Information tog form af et gå-hjem-møde med
generalsekretær fra Dansk Flygtningehjælp
Christian Friis-Bach og antropolog og
seniorforsker ved DIIS Sine Plambech i dialog. De
debatterede, hvordan vi begrænser strømmen af
migranter til Europa. Dagbladet Informations
Natalie Yahya Rosendahl var moderator.

Fernisering: Oliver Ressler på Udstillingsstedet
Sydhavn Station
Fredag 19. oktober kl. 17 – 19
TRANSIT inkluderede et ”udstillingsswap” med
Udstillingsstedet Sydhavn Station bestående af to
midlertidige udstillinger, som åbnede forskudt af
hinanden. Fra fredag den 19. oktober inviterede
KØS indenfor i udstillingslokalerne på Sydhavn
Station og præsenterede en soloudstilling af den
østrigske kunstner Oliver Ressler. Udstillingen med
Oliver Ressler blev indviet med varm æbletoddy og
snacks.
Talk: Fotograf Rasmus Degnbol
Event på Dagbladet Information
Onsdag 21. november kl. 8.30 – 9.30
Første arrangement i rækken af TRANSITarrangementer i samarbejdet med Dagbladet
Information tog udgangspunkt i et møde med den
prisvindende fotograf Rasmus Degnbol til
morgensamling på Dagbladet Information. Her
præsenterede han blandt andet sine billeder af
migranter fra sit drone-projekt og fra Rohingya
krisen i Myanmar. Dagbladet Informations
billedredaktør Sigrid Nygaard bød velkommen.

Forvandlinger i gips
Artist talk med Sophia Kalkau
Foto: KØS

Fernisering: USS på KØS
Fredag 30. november kl. 17 – 19
Udstillingsstedet Sydhavn Station rykkede ud af
de vante udstillingslokaler på Sydhavn Station
med udstillingen ”Overgang” på KØS forplads med
værker af de 12 danske kunstnere bagUSS. Ved
åbningen af denne udstilling blev der serveret hvid
glögg og æbleskiver.
KØS Søndag
Hver den første søndag i måneden byder KØS på
gratis entré og omvisning i en af museets aktuelle
udstillinger.
I 2018 fordelte omvisningerne sig således i
udstillingerne:
7. januar: Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens
gobeliner
4. februar: Hvad gør kunst på hospitaler?
5. marts: Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens
gobeliner
1. april: Hvad gør kunst på hospitaler?
6. maj: Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens
gobeliner
3. juni: Forvandlinger i gips
1. juli: Forvandlinger i gips
5. august: Forvandlinger i gips
2. september: Bjørn Nørgaards kartoner til
Dronningens gobeliner
7.oktober: TRANSIT
4. november: TRANSIT
2. december: TRANSIT
56

57

Fernisering: TRANSIT
Mohammad Abu Hajar: Homeland
Foto: KØS

Fernisering: TRANSIT
Foto: KØS
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Lidt om festivalens indhold og eksempler på taler
og koncerter: l løbet af de to dage holdt ca. 200
unge modige højskoleelever taler på festivalen. Der
blev også holdt taler fra unge fra DFUNK (Dansk
Flygtningehjælps Ungdom). De musiske indslag
stod hhv. Bisse og Rest in Beats for. Performances
blev skabt særligt til Røst af Olof Olsson og Lilibeth
Cuenca Rasmussen. Brandtaler blev afholdt af
forfatter Kaspar Colling Nielsen og chefredaktør på
Zetland Lea Korsgaard.

Røst-tredjeprojektår
Røst er et nyskabende samarbejde, der løber fra
2016-2019, initieret af KØS Museum for kunst i det
offentlige rum i samarbejde med Vallekilde
Højskole og Ungdomsbureauet med deltagende
højskoler fra hele landet.
Røst er støttet af Nordea-fonden.
Røst er en talerskole og en festival, som har til
formål at styrke unges stemme i offentligheden og
skabe et fællesskab omkring det talte ord og den
nærværende lytter. Talerskolen eksisterer digitalt
på røst.dk og folder sig ellers ud på højskoler i
hele landet, hvor unge får træning i at holde taler.
Festivalen er kulminationen på denne træning.
Status på højskolerne
Der er i 2018 blevet afholdt det årlige
inspirationsseminar for højskolelærere fra de
deltagende højskoler. Vi har også styrket den
løbende dialog med højskolerne med et rejsehold.
I flere omgange har de rejst Danmark tyndt for at
fastholde og udvide interessen for projektet på
højskolerne og samtidigt tilbyde
undervisningsforløb til inspiration for både
undervisere og elever.
På vej ind i projektets sidste år må vi konstatere,
at det ikke er lykkedes at nå den oprindelige
ansøgnings kvantitative mål om 20 deltagende
højskoler. Til gengæld kan vi konstatere et
stigende engagement blandt de ca. 15 højskoler vi
regner med til Røst Festival i 2019. Både Ry,
Egmont og Grundtvigs Højskole er eksempler på
Røst deltagere, der skaber egne og selvstændige
initiativer under Røst. Egmont har lavet sin egen
lille Røst Festival, og med Stemmens Dag og flotte
Grundlovsarrangementer, Odsherred Folkemøde
på Den Rytmiske Højskole i Vig, Ungdommens
Folkemøde i København og samtale-caféer på
Suhrs Højskole har Røst fået liv mange steder i
landet via højskolerne.

Samtidig oplever vi interesse fra nye højskoler.
Brandbjerg og Roskilde Festival Højskole er nye
deltagere i Røst i 2019 med undervisning og
festivaldeltagelse.

I 2018 har Røst lagt ekstra stor vægt på at forankre
festival i det lokale både i forhold til
samarbejdspartnere, presse, synlighed og
publikum. Der er bl.a. etableret frugtbart
samarbejde med Køge Kirke, Ungdomsskolen
Tapperiet og unge frivillige fra Køge Gymnasium.

Det digitale undervisningssite røst.dk og
undervisningsmaterialet
Samarbejdet med vores akademiske partnere har
sikret en kontinuerlig udvikling af vores digitale
tilbud til brugere og undervisere. Siden projektets
start har vi haft 50.000 unikke besøg på Røst.dk.
Det er et godt resultat, specielt fordi vi kan se, at
interessen har været stigende i projektperioden.
Vi tilbyder i dag 25 særligt udvalgte taler med
tilhørende analyser og kommentarer. Dertil
kommer de nu 80 øvelser til undervisning.
I 2018 blev vi inviteret til at præsentere Røst,
røst.dk, og særligt undervisningsmaterialerne for
Undervisningsministeriet, Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet, og Gymnasiekontoret på
et fagseminar for landets retoriklærere i
gymnasieskolen. Det blev til et oplæg og en
smagsprøve på et par øvelser – og en meget
positiv tilbagemelding fra gymnasielærerne. Flere
brugte allerede materialet, både øvelser og
talearkiv, og projektet blev opfordret til at udvide
med flere danske taler i talearkivet, da det jf.
bekendtgørelsens fokus og prioritering ville være
en hjælp for gymnasielærerne.

lytte og blive lyttet til”.
Her et par sætninger fra de skriftlige evalueringer,
hvor højskoleeleverne blev bedt om at beskrive
deres overordnede oplevelse af at deltage i
festivalen:
“Det var et velovervejet, spændende og godt
arrangement.”
“Der var gjort en del ud af selve festivalen og
scenerne og generelt hele set uppet, hvilket var
virkelig fedt.”
“Masser af liv og opbakning med samlingen af
højskolerne.”
“Hyggelig stemning med så mange forskellige
højskoler.”

Uddrag fra evalueringsrapport fra Røst festival 2018
Det er helt gennemgående ved alle evalueringer, at
der er stor begejstring for Røst Festival. Her
kommer en række udtalelser fra forskellige gæster:

Røst Festival 2018
Udover de mange talere fra unge højskoleelever
var festivalprogrammet i 2018 fyldt med debatter,
performances, musik og workshops med aktuelle
stemmer fra den offentlige samtale i Danmark.

“En åben følelse. Alle var lige og luften var tyk af
respekt.”
“Elevtalerne var det bedste!”

“Jeg synes, det er vildt fedt, at man kan skabe et
rum, hvor unge mennesker kan stille sig op og sige
noget, de har på hjerte. Det bliver taget så godt
imod, og de griber den så godt. De er faktisk så
sårbare og ærlige oppe på den scene. Det synes jeg
er vigtigt. Virkelig godt. Fed festival.”
Tidligere højskoleelev, Vallekilde Højskole

En kvinde fra Køge på 74 år fortæller: “Vi var
heroppe sidste år, og det var en fantastisk
oplevelse. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt at
finde ud af, hvad andre generationer tænker, og det
her er jo en utrolig mulighed. Jeg er simpelthen så
imponeret over, så kloge de er. Det har virkelig
været nogle gode indslag.”

En højskoleelev fra Hadsten siger: “Det er svært at
sige, hvad der kunne være bedre, for jeg synes
virkelig det har været godt! Også bare godt
struktureret. Det kunne da være fedt hvis det blev
større. Ja, flere talere, mere af det hele. Kæft jeg
synes det har været godt.”

Et ældre ægtepar fra Greve fortæller om deres
oplevelse: “Vores barnebarn skulle holde tale. Han
går på Silkeborg Højskole og har lige holdt tale - det
var en god oplevelse. Vi kom især for at støtte ham,
men også for at høre andre. Vi havde hørt at der var
mange forskellige emner, og det må jeg sige, der
har været. Det har været meget spændende.”

I en fælles evaluering fra Silkeborg Højskole skriver
underviseren, at højskoleeleverne var enige om, at
det var inspirerende og spændende at lytte til
hinandens og andres taler: ”Røst Festival var et
genialt forum skabt til netop dette. Festivalen var et
sted hvor janteloven ikke er velkommen men
derimod var der skulderklap fra adskillige
højskoleelever. Det var fantastisk at få plads til at
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Kommunikation og arrangementer i forbindelse med
festivalen

Røst Festival 2018
Foto: KØS

Nye samarbejder og perspektiver
Undervisning

Røst Talerskole og Festival opnåede i 2018 omfattende
medieomtale, hvor det som tilfældet var i 2017, er unge
talere, der efterspørges i TV, radio og aviser med fokus på
deres mod, emnevalg og engagement i den offentlige
debat.
Røst var i 2018 repræsenteret i medierne med 54
presseomtaler i nationale og lokale trykte medier.
Hertil kommer to TV-indslag: Interview samt tale ved en
kommende og en tidligere ung taler i TV2 Go’ Morgen
Danmark samt heldags livedækning i lokal tv TV2 Lorry,
som dedikerede et helt program “Sommer Lorry” til Røst
Festival med interview og reportage med elever, som de
fulgte både ude på højskolen samt på festivalen, interview
med direktør på KØS Ulrikke Neergaard, byens præst
Signe Asbirk og borgmester Marie Stærke,
samarbejdspartner Martin Fehr Therkildsen samt
deltagere i festivalens officielle program. Hertil kommer
fem lokale radioindslag, fordelt med et indslag i DR’s P4
Trekanten, P4 Sjælland, P4 København og samt to indslag i
Radio Køge og to nationale radioindslag på AK 24 Syv og
Kulturen på P1. Alle med fokus på en eller flere unge talere,
som enten holdt deres tale eller blev interviewet om deres
forløb og om vigtigheden i, at Røst som en platform at ytre
sig på som ung samt det konkrete emne, de med deres
tale på Røst, ønskede at sætte fokus på.
Der blev desuden bragt fire taler fra Røst talere på skift og
i fuld længde i den landsdækkende avis Kristeligt Dagblad
i ugerne op til festivalen, som skabte synlighed og gav en
smagsprøve på, hvad publikum kunne forvente af høj
kvalitet på festivalen. Der var stor spredning nationalt i
lokale dagblade i Jylland såvel som på Sjælland med
medier som Århus Stiftstidende, Jydske Vestkysten,
Lørdagsavisen i Køge, Køge Dagblad mm. Særligt de
lokale medier i Køge var interesserede i ikke blot at dække
festivalen og de mange gode indslag, men også i ugerne
op til festivalen at interviewe kommende og tidligere talere
lokalt fra Køge såvel som stor interesse i at folde de gode
historier ud om de mange lokale institutioner, som er
engagerede samarbejdspartnere op til, under og efter
Røst Festivalen.
Røst arbejder målrettet med professionelt indhold til
projektets sociale platforme og får hvert år produceret
professionelt videomateriale før, under og efter festivalen,
som får mange visninger, delinger, kommentarer og likes
til følge.

Både i 2017 og 2018 har vi samarbejdet med ”Flygtninge
Fortæller” på tværs af Nordea-fondens projekter. Røst
har arbejdet med at klæde underviserne på ”Flygtninge
Fortæller” på, og det var spændende at se Røstmaterialerne udfoldet med et mere didaktisk fokus.
Responsen fra deltagerne var god.
Vi er også blevet kontaktet af Lyngby Stadsbibliotek og
har samarbejdet om et forløb, hvor to lokale
gymnasieklasser kom på biblioteket den 10. og 11.
september 2018. Røst lavede et særligt tilrettelagt forløb
med afsæt i litteraturen. Forløbene blev ”udsolgt” meget
hurtigt, og det viste sig, at arbejdet med litteraturen også
var meget frugtbart for Røst.
Forløbet for gymnasieklasserne var afsæt for et frivilligt
talerskoleforløb, hvor lokale unge kunne gå til talerskole
på biblioteket - ligesom andre går til håndbold. Røst har
efterfølgende fået flere forespørgsler på lignende forløb
(Køge Bibliotek, Sønderborg Bibliotek og et genbesøg i
Lyngby efteråret 2019.)
Det vil være et vigtigt mål for 2019 at bruge de resterende
ca. 1 mio. kroner til at skabe Røst aktiviteter på og med
højskoler over hele landet, der skaber grobund for en
fremtid for projektet. Vi synes især samarbejdet med
biblioteker og gymnasier viser nye muligheder for at
udvide Røst samarbejdet til mere end højskoler.
Fremtiden og et kig ind i 2019
I 2019 indgår Røst et mediesamarbejde med det digitale
medie Zetland, som vil inkludere, at Zetlands dygtige
journalister modererer debatter på festivalen, bringer
elevtaler i ugerne op til festivalen samt evt. efter
festivalen.
Røst er sammen med otte andre projekter og
organisationer blevet udvalgt af Roskilde Festival som RF
Change partner i 2019. Det vil sige, at Røst modtager en
bevilling på ca. 200.000 kr. /årligt til at skabe indhold
under og i forbindelse med Roskilde Festival 2019. Vi
kommer til at gennemføre Røst samlinger på festivalen,
der skal formidle unges tanker og drømme krydret med
højskolesang og kunst.
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Røst Festival 2018
Foto: KØS

Røst Festival 2018
Jeanettet Ehlers: Whip It Good
Foto: I DO ART Agency
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Røst Festival 2018
Foto: I DO ART Agency

Røst Festival 2018
Olof Olsson
Foto: KØS
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PRogmarkedsføring
Kommunikationsstrategi
KØS arbejder målrettet og strategisk i museets
kommunikation med at understøtte museets
ambition om at være den førende
debatskabende og dagsordenskabende aktør
indenfor kunst i offentlige rum i Danmark - og for at
skabe så bred synlighed om museet både lokalt,
nationalt og internationalt. Der udvikles
kommunikationsstrategier for hver enkelt
særudstilling, som gennem
målgruppesegmentering, annoncering og
opsøgende pressearbejde sikrer, at udstillingens
hovedfortællinger og budskab når bredt ud til
både eksisterende og nye potentielle målgrupper.
Repræsentation i medierne
I 2018 var KØS repræsenteret med 398
presseomtaler i trykte og digitale landsdækkende
og lokale medier.
Hertil kommer fire TV indslag på nationalt TV.
Direktør Ulrikke Neergaard blev i foråret
interviewet som ekspert om kunst i offentlige rum i
DR K kulturmagasinet Gejst, mens samlings- og
forskningschef Lene Bøgh Rønberg udtalte sig om
kunst på hospitaler til DR 1 Sundhedsmagasinet.
Derudover blev Ulrikke Neergaard interviewet til
TV2 Go’ Morgen Danmark i efteråret om en aktuel
sag vedrørende en Per Kirkeby skulptur, mens to
Røst-elever under Røst Festival 2018 blev
interviewet og holdt taler i TV2 Go’ Morgen
Danmark. Hertil kommer to indslag i TV 2 Lorry
samt fem nationale radioindslag i hhv. P1 Morgen,
Kulturen på P1 og AK 24 Syv og seks lokale
radioindslag i hhv. P4 København, P4 Trekanten, P4
Sjælland samt Radio Køge.

Pressevisninger
KØS inviterede i 2018 den nationale og lokale
presse på pressevisning i september i relation til
åbning af udstillingen TRANSIT. Her blev pressen
sat stævne på Københavns Hovedbanegårds spor
8, hvor udstillingsprojektet TRANSIT tog sin
begyndelse med værket Köfte Airlines af Halil
Altindere. Gruppen af anmeldere og journalister
blev herefter eskorteret i S-tog til udstillingen på
KØS, hvor der dels var mulighed for at opleve
performance Every day people follow signs pointing
to some place which is not their home af Runo
Lagomarsino samt interviewe Halil Altindere.

P4 København, P4 Sjælland samt hele fire elevtaler
blev bragt i fuld længde i Kristeligt Dagblad.
Selve festivalen opnåede live-dækning i TV2 Lorry,
som dedikerede et heldags program til Røst
Festival med interview og reportage med elever,
interview med Ulrikke Neergaard, byens præst
Signe Asbirk og Borgmester Marie Stærke,
samarbejdspartner Martin Fehr Therkildsen samt
deltagere i festivalens officielle program.

Markedsføring og samarbejder
Med varierende budgetter fra udstilling til
udstilling, sørger KØS for at skabe synlighed
omkring museets aktiviteter med både outdoor
kampagner såvel som markedsføring i trykte og
online medier. Museet arbejder forsat i sin
markedsføring og aktiviteter med en række stærke
samarbejdspartnere såsom Køge Kyst, Tapperiet,
Copenhagen Art Week og kortfilmfestivalen
60seconds ud fra tanken, at vi sammen står
stærkere og opnår større synlighed.

Efterårets store forskningsbaserede udstilling
TRANSIT resulterede i en massiv synlighed i
pressen. Udstillingen blev anmeldt i Politiken,
Weekendavisen, Kristeligt Dagblad, Kunsten.nu,
Arkitekten, Magasinet Kunst, Kunstavisen og Fine
Spind, mens kunstprojektet Remote Copenhagen
af Rimini Protokoll blev særskilt anmeldt af
Politikens teateranmelder samt fik en stort
dobbeltsidet reportage også i Politiken.
Mediedækning

Røst Talerskole og Festival i samarbejde med
Vallekilde Højskole og Ungdomsbureauet har vist
sig inspirerende og frugtbart på mange niveauer,
men har i særdeleshed betydet, at KØS bliver sat
på kortet hos et meget ungt publikum, da vores to
samarbejdspartneres primære målgrupper er
unge mennesker. I 2018 har vi i den forbindelse
etableret et lokalt unge frivilligkorps, som har
hjulpet med forskellige opgaver op til og under
Røst Festival.

I 2018 udsendte KØS 20 pressemeddelelser til
nationale og lokale medier med nyheder om alt fra
aktuelle udstillinger og arrangementer til nye
samarbejder og bevillinger.

placerede abribus standere i København, digitalt
med Facebook og Instagram kampagner, men
også med online kampagner i Politiken,
Kunsten.nu, Kunstkritikk og Fine Spind.
www.koes.dk
Museets hjemmesiden havde 23.917 unikke
besøgende i 2018 med 91.150 sidevisninger. KØS
udsender månedligt et nyhedsbrev som i 2018 blev
modtaget af 3236 læsere.
Sociale medier
På KØS’ sociale medier markerer vi os som
debatskabende, dagsordenssættende
videncenter for kunst i offentlige rum samt virtuelt
mødested for spændende debatter og oplevelser
med kunst i offentlige rum for og med vores
brugere. Noget vi forsat vil arbejde strategisk med
fremadrettet.
I 2018 havde KØS 4230 følgere på Facebook (3850
sidste år) og 2152 følgere på KØS’ Instagram (1833
sidste år). I 2018 har KØS desuden lanceret en
særskilt profil på Instagram for KØS Café og Shop
med 167 følgere samt på Facebook med 81 følgere.
Røst har ligeledes en Instagram profil med 249
følgere og en Facebook side med 724 følgere.
Besøgstal
I 2018 havde KØS besøgende på 44.562, heraf
21.982 indendørs og 22.580 udendørs.

Annonceprofil
I 2018 har KØS annonceret på kunstfaglige portaler
såsom kunsten.nu og Kopenhagen, i relevante
trykte medier primært i forbindelse med tillæg i
Politiken og Jyllandsposten samt i lokale medier.
KØS prioriterer altid outdoor synlighed højt med
plakater i byens rum, uddannelses- og
kulturinstitutioner, cafeer mm. samt på centralt

Røst Festival opnåede omfattende medieomtale i
maj. Her var elever både i Kulturen på P1, AK 24 Syv,
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KØSShop
I KØS Shop sælger vi brugbart 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 med design
skabt specielt til KØS Shop. Ligeledes er
museets placering i Køge by også med
til at præge udvalget.
I 2018 har vi haft skærpet fokus på at
styrke den kunstfaglige vinkel i
produktudvalget, som relaterer sig til
museets virkefelt.
Udstillingsprojektet TRANSIT gav
anledning til en opdatering og styrkelse
af bogsektionen med relevante fag- og
forskningsrelaterede udgivelser.
I samarbejde med Runo Lagomarsino
stod KØS Shop for udvikling af
muleposen, som blev designet i
forbindelse med værket Every day
people follow signs pointing to some
place which is not their home. Udover at
indgå i værket, blev muleposen også
solgt i butikken. TRANSIT gav også
anledning til at indgå et samarbejde,
med den social økonomiske virksomhed
I Tråd Med Verden og Berendsen
Tekstiler A/S. Udgangspunktet var at
trække julehandlen i en mere
bæredygtig retning. Udsatte kvinder fra
hele verden arbejdede med kasserede
tekstiler fra Berendsen og syede unikke
julehjerter, som blev forhandlet
eksklusivt i KØS Shop. På hvert hjerte er
et lille unikt broderi, som viser forskellige
håndværkstraditioner fra de forskellige
kvinders hjemlande. På den måde blev

arbejdsbukser, jakker og skjorter
genanvendt og fik nyt liv på juletræet.
Projektet bidragede til at støtte social
bæredygtighed i stedet for at styrke
forbrugskulturen.
”KØS Bæredygtigt Design” er endnu et
nyt initiativ fra KØS Shop. Vi har igangsat
et lille strikkeværksted, hvor
overskudsgarn fra tidligere udstillinger
genanvendes. Således blev der i år
skabt en lille kollektion af ”Nissehuer” til
forskellige formål. Huerne er strikket af
garnrester fra den japanske kunstner
Chiharu Shiotas værk State of Being
(Keys), som blev vist på KØS’ forplads i
forbindelse med udstillingen In your
Heart / In your City i 2016.
Med hensyn til personalet har vi fortsat
en yderst stabil og tilfredsstillende
situation, som giver gode muligheder for
videreudvikling.
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KØSCafé
KØS Café er en lille caféperle midt i Køge
by. Med placering i museets stueetage er
der både en direkte forbindelse til Køges
byliv og museets aktiviteter.
Museumsgæsten kan holde en
kunstpause fra sit udstillingsbesøg og
Køgeborgeren gøre et velfortjent ophold
fra hverdagens pligter.
Her kan besøgende nyde den lyse og
personlige atmosfære og få serveret et fra
bunden veltilberedt måltid mad af de
bedste råvarer. Den nye kaffemaskine
brygger den skønneste kaffe fra Risteriet,
og duften derfra blander sig med duften
af nybagte boller og hjemmelavet kage.
Menuen har en god variation af lette retter
– alle med fokus på den gode smag og
sunde råvarer. Alt fra de lækreste
smørrebrød, sunde salater og sprøde
sandwich til den herligste hjemmebagte
kage.

som madstylist for forskellige magasiner,
hvilket tydeligt ses ved et besøg i caféen,
hvor forholdsvis enkle anretninger bliver
forvandlet til små kunstværker på
tallerkenen.
KØS Café har fokus på at fortsætte den
gode udvikling med at sikre en stabil
økonomi for caféen og videreudvikle
caféoplevelsen inden for rammerne af,
hvad det tilhørende køkken er godkendt
til.
Cafeen er med nyansættelsen også igen
blevet en aktiv medspiller i ferniseringer
og øvrige arrangementer på museet. Et
område som vi ser et interessant
udviklingspotentiale i.
Omsætning udvikler sig forsat positivt og
matcher omkostningerne.

Caféens gæster nyder året rundt godt af
udsigten udover museets forplads –
kunstværket De 111 hvide plateauer skabt
af billedkunstner Ann Lislegaard. Her kan
stamgæster følge det foranderlige værk i
al slags vejr i både dagslys, skumring og
mørke. I sommerhalvåret indtages maden
og den kølige biodynamiske hvidvin ude
på selve kunstværket i det fri foran
caféen. Forpladsen forvandles til et
hyggeligt uderum med borde og stole i
solen. I vintermånederne hygges der
ekstra meget indendørs med stearinlys og
lækre varme teer fra Sings tehus.
Caféen drives forsat i eget regi. KØS har
fra 1. maj 2018 ansat en ny cafeansvarlig –
Eglantine Charrier. Hun er uddannet
designer og har blandt andet arbejdet
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Udlejning

Bygningen

Museets udlejningsvirksomhed har i 2018
haft 26 udlejninger.
Udlejningerne fordeler sig med 22
udlejninger i museets foredragssal og 4
udlejninger i Gobelinsalen.

KØS har i 2018 udskiftet ventilationsfirma fra
Pacco til CleanVent med forventningen om
bedre service og besparelser i abonnement.
KØS har yderligere forbedret vores
brandsikkerhed ved at installere nye
røgdetektorer i kælderen.

Antal af udlejninger er lidt højere end 2017
(hvor vi havde 22), og de fordeler sig med sig
med 13 virksomhedsudlejninger, 7 med Køge
Kommune, og 6 private.

KØS har bygget en nyt permanent væg på
museets anden sal for at optimere
udstillingslokalerne og dermed
kunstoplevelsen.

Udlejningerne har blandt andet været:
Partner Advokater
Folkekirkens skoletjeneste
ABSALON Professionsskole
Rotary Køge
Greater Copenhagen Academy
VL 52 Virksomhedsledelse
Butik Klud Køge
Køge Erhvervsudviklingsråd
Køge Kommune

Det helt store projekt i 2018 har været
opsætning af vinduesafskærmning på
museets øverste etage for at forbedre
visningsvilkår for Bjørn Nørgaards kartoner til
Dronningens gobeliner. KØS har sat flotte
plader op for at skærme for dagslys og på
den måde sikre, at værkerne får den rette
mængde og kvalitet af lys, som ikke vil skade
værkerne. Til det formål har KØS investeret i
nye spots til at belyse værkerne på den mest
skånsomme og flotte måde.

Ved større private arrangementer er maden
blevet leveret fra Odd Fellow-Gaarden og
KROHNS køkken.
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Økonomi
Museets indtægter består af
driftstilskud fra Køge
Kommune, stat, fondsmidler,
entré, omvisninger,
arrangementer, udlejning,
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. 1.734.361 til Kommune
Kredit. Egenkapitalen er på
kr. 22.229.699. Resultatet for
2018 overføres til
egenkapitalen.
I 2019 implementerer KØS
Museum for kunst i det
offentlige rum nyt
økonomisystem.

KØSKlubarrangementer
Resultatsopgørelse
Anden oplysning & PR
Skoletjeneste
Konsulentydelser
Entré
Arrangementer inkl.udlejning
Butik
Café
Lokaler
Administration
Tilskud Kommune drift
Tilskud Kommunale projekter
Ikke offentlige tilskud
Tilskud stat drift
Tilskud stat projekter
Løntilskud, flexrefusion mv.
Indtægter i alt:

2016
102.644
45.358
289.008
157.104
659.528
224.296
4.500.000
4.963.473
173.044
4.098.243
2.232.118
206.250
1.214.899
18.865.964

2017
53.058
355.625
177.637
155.554
546.346
260.015
11.235
5.052.408
9.766
8.328.174
2.203.436
255.300
1.108.803
18.517.358

2018
21.700
20.000
183.270
144.147
510.021
299.269
10.413
5.203.439
4.350.290
2.234.458
200.000
617.018
13.794.025

5.187.151
1.196.253
366.713
112.757
98.813
4.915.704
177.170
280.087
166.484
348.811
298.135
397.637
1.384
217.768
128.000
-103.469

Personale
Lokaler
Samlingens forvaltning
Kunstindkøb
Konservering
Udstillinger mv.
Anden oplysning og PR
Skoletjeneste
Konsulentydelser
Arrangementer inkl.udlejning
Administration
Butik
Café
Renter
Prioritetsrenter og afdrag
Overskudsdisponering
Forbrug af overskudsdisponering fra 2017

5.848.167
5.644.387
327.938
265.000
99.188
4.368.619
346.540
448.209
180.882
311.428
402.529
385.185
974
217.769
-

5.745.594
1.125.563
340.844
508.273
98.813
8.424.003
135.508
366.191
101.382
215.138
349.277
320.455
356.771
9.932
217.769
195.000

Udgifter i alt:

18.846.814

18.510.511

13.789.398

19.150

6.846

4.627

Resultat:

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 2018 talte klubben 673
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.
Nytårskur
Lørdag 20. januar 2018 kl. 15-17
Traditionen tro inviterede KØS og KØS klub til den
årlige nytårskur med et flot program med kunst,
musik, festtaler samt mad og drikke. Det blev til en
stemningsfuld eftermiddag med tilbageblik på det
begivenhedsrige år 2017 og et indblik i et væld af
kunstoplevelser, som publikum kunne se frem til
på KØS i 2018. Under Nytårskuren kunne publikum
opleve tilblivelsen af KØS Klub medlemskort for
2018, da den anerkendte og udstillingsaktuelle
billedkunstner Ruth med kost påførte tykke lag af
gul og lilla maling til medlemskortene. Med både
humor og skarp præcision leverede årets taler,
journalist og forfatter Adam Holm, en tale til
publikum om frihed og det at turde sige fra.
KØS Art Stage på Tapperiet: Molly Haslund
Fredag 13. april kl. 19-22
Til KØS Art Stage på Tapperiet blev spillestedet
forvandlet til en sportscafé.
Bag arrangementet stod KØS, KØS Klub og
Tapperiet, som ad flere år har samarbejdet om en
række loungearrangementer på museet, og
senest nu også KØS Art Stage, hvor museet
bringer kunst ned i Tapperiets flotte rum.
Performancekunstner Molly Haslund havde
sammen med en gruppe unge performere fra
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Tapperiet og Ungdomsskolens Talentfabrikken
skabt performancen: Turnering. Turnering blev
henover et to-ugers forløb udviklet af Molly
Haslund i samarbejde med de unge køgensere. På
premiereaftenen blev publikum inviteret indenfor i
sportscafeen, hvorfra de live på storskærm kunne
følge "sportsbegivenheden", hvor tre hold iført
specialsyede costumer dystede mod hinanden på
banen. Kampen blev løbende kommenteret af
sportsbegivenhedens kommentatorer, som
aktiverede og opfordrede publikum til at heppe for
derigennem at opnå særlige privilegier som fans,
som fx at blive inviteret op på balkonen og følge
kampen tættere på performerne. Efter
performancen var der DJ og lounge med den lokale
unge pop/hip-hop duo Trei to en. Det var
imponerende at se de unge performeres
præstation efter et forløb med en professionel
kunstner på blot to uger, og det blev en veludført
performance og en festlig aften med 70
fremmødte i løbet af aftenen.
Med støtte fra Køge Kommune Kulturpuljen og
Statens Kunstfond.
Ordinær generalforsamling 2018 i KØS Klub
Torsdag 26. april 2018 kl. 18.30-20
Den årlige generalforsamling for medlemmer af
KØS Klub blev afholdt i slutningen af april med en
omvisning i den aktuelle udstilling Forvandlinger i
gips ved Lene Bøgh Rønberg, samlings- og
forskningschef samt kurator på udstillingen.
Medlemmer, som var på genvalg, var alle villige til
at stille op til genvalg og blev genvalgt, og KØS Klub
bestyrelse fik i samme anledning et nye medlem:
Mikkeline Michelsen.
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Udflugt til Superkilen med Ulrikke
Neergaard
Torsdag 17. maj kl. 19.30-21

KØS Art Stage på Tapperiet
Molly Haslund: Turnering
Foto: Mathilde Haaning

KØS Klub arrangerede i foråret en udflugt til
Superkilen, hvor KØS’ direktør Ulrikke
Neergaard gav en særomvisning i den
urbane park. Til Superkilen har
kunstnergruppen SUPERFLEX i dialog med
lokale borgere inddraget elementer fra
andre storbyer i verden, fx palmetræer fra
Kina, en gynge fra Irak og neonskilte fra USA.
Ulrikke Neergaard tog medlemmer af KØS
klub med rundt til Superkilens tre forskellige
dele og gav indblik i den integrerede kunst i
parken. Medlemmer af KØS Klub blev budt
på en øl eller sodavand på en nærliggende
café inden omvisningen begyndte.
Lounge på KØS’ forplads
Fredag 1. juni kl. 18 – 22
En flot solskinsaften i juni inviterede KØS
Klub og Tapperiet til en festlig start på
weekenden med glade toner og sprøde
rytmer til KØS Lounge under den blå himmel
på KØS’ forplads. DJ’ duoen Epic Vinyls From
Brazil, bestående af de to DJ’s Schack og
Carlotta, spillede brasiliansk sommermusik,
og tog publikum med på en musikalsk rejse
gennem Brasiliens unikke lyd fra 1960’erne
til 1980’erne. Både unge, voksne og
børnefamilier lod sig gribe af den festlige
stemning, og næsten 300 gæster slog sig
ned og nød aftenstemningen foran museet.
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Udflugt til Superkilen
Foto: KØS

Nytårskur 2018
Ruth Campau skaber KØS Klub medlemskort
Foto: Mads Holm
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