Christian Schmidt-Rasmussen:
Der er intet fantastisk over fremtiden,
bare dårligt vejr, økologisk selvfedme
og et borgerligt tusmørke der peger
tusinde kedelige år frem ...

murhækhegn
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Christian Schmidt-Rasmussen
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Søren Dahlgaard: Interaktive hække
Søren Behncke alias Posemanden: Flettede trådhegn
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2 km udendørs kunstudstilling
4. maj til 15. september 2013

Muren, hækken og hegnet er vægge, vi
kender fra det offentlige rum. Til daglig
adskiller, afspærrer og skaber de
rummene omkring os.
Udstillingen MUR HÆK HEGN tager
udgangspunkt i det offentlige rums
vægge og lader tre kunstnere benytte
og bearbejde dem på nye måder.
Hvad sker der, når den velkendte
hæk, der som regel adskiller privat og
offentligt rum, flyttes ud af sin normale
funktion og optræder selvstændigt og
interaktivt rundt omkring i byen? Hvad
og hvordan vil en maler fortælle os om
Køges fremtid, når han får stillet 32 x
4,5 meter mur til sin rådighed? Og hvad
kan et stort trådhegn bruges til som
bund for flette-kunst til og om Køge
som by og sted?
Tag med ud på en rute, der går fra
KØS gennem havnen til den yderste
strandeng ved vandet, og vær med til
at få byens vægge til at bevæge sig.

På ruten kan du opleve Søren
Dahlgaards sjove, sære og tiltrækkende
hække, der ryster, drejer eller forsvinder,
når du kommer tæt på.
Søren Behncke alias Posemanden
har byttet pensler og maling ud med
plastikposer og dekoreret et stort
trådhegn med billedbroderier fra antikken
til vores dages Køge: fra græsk-romerske
mosaikker til 80’ernes arkadespil og
lokale broderimønstre.
Ruten kulminerer med kunstneren
Christian Schmidt-Rasmussens
kæmpemæssige 32 meter lange
murværk bestående af 16 farverige
tableauer med fokus på byens
skjulte mytologier, vores forestillinger,
forventninger og mulige visioner om dens
udvikling.

HEGN: Posemanden, EXIT, 2011, foto: Søren Behncke

Det er første gang, Christian
Schmidt-Rasmussen laver
et udendørs værk i så stort
format.

HEGN: Posemanden, Sorry No Image Available, 2012,
foto: Søren Behncke

Det sker :

Kom med ind i værket

Kunstvandringer
Tag med en kunsthistoriker
på kunstvandring gennem
Tråden og hør historierne
bag MUR HÆK HEGN.
Gratis.
Mødested: Foran KØS
Museum for kunst i det
offentlige rum, Nørregade
29, 4600 Køge
5. maj kl. 11.30-13
2. juni kl. 11.30-13
7. juli kl. 11.30-13
4. august kl. 11.30-13
15. september kl. 11.30-13

HÆK: Søren Dahlgaard, Rystehæk tegning, 2009, foto: Søren Dahlgaard

MUR: Søndre Havn, foto: Hans Peter Auken Beck

Kunstneren Christian
Schmidt-Rasmussen, der
har udsmykket 32 meter
murværk, fortæller om de
historier fra Køge, der har
inspireret ham til værket.
26. maj kl. 14/gratis
Mødested:
Udsigten på Køge Havn.

4. maj til 15. september 2013

Christian SchmidtRasmussen har tidligere
arbejdet med maleri og
bruger her egne fotografier
til at skabe udendørs
kollager. I den 32 meter
lange, 4 ½ meter høje
murkollage ”Vi lever på
ruinerne af en glorværdig
fremtid” ses 16 store
tableauer med fortællinger
og billeder af Køge og
omegn. Christian SchmidtRasmussen har som en
diskret antropolog været
på research i Køge og
fotografere byen og dens
borgere. Fotografierne er
klippet sammen og indsat
i små tableauer, bygget op
i pap og ler og fotograferet
op til 16 gigantiske kollager,
der vil pryde den lange
betonmur.

Værket undersøger
forestillingen om en vision
for fremtidens by ud fra
et galgen-humoristisk
hverdagsperspektiv, hvor
blandt andet et lokalt
rum-program mødes med
regnvejr og hundeluftning.

KØS din søndag hver 1.
søndag i måneden kl. 10-17

Leg med dej med Søren
Dahlgaard

For hele familien

Workshop med Søren
Dahlgaard – kunstneren
bag de interaktive hække –
hvor børn i alle aldre kan få
lavet et smukt dejportræt
til at tage med hjem.

Start dagen med brunch
i KØS Café, oplev
udstillingerne kvit og
frit og gå med på en
gratis kunstvandring på
udstillingen MUR HÆK
HEGN kl. 11.30-13 eller gratis
omvisning på museet i
udstillingen Kasper Heiberg
– pioner i farver kl. 14.
5. maj
2. juni
7. juli
4. august
1. september

16. juni kl. 10-12 + kl. 13-14/
gratis
Begrænset antal pladser.

Søren Dahlgaard arbejder
i krydsfeltet mellem
teater og kunst, hvor
dejklumper på hovedet
bliver identitetsskabende, et
brødmonster maler hække,
og vægge kan trække
vejret. Et gennemgående
træk i Dahlgaards værker er
hans ønske om at inddrage
kunstneren og publikum
både fysisk og aktivt – om
det handler om at pryde sit
ansigt med en klump dej
eller få en hæk til at dreje
rundt.
I MUR HÆK HEGN bliver
ligusterhækkens status
sat på prøve. På ruten
møder man en hæk, der er
monumentalt ophøjet, en
anden der er så bange, at
den ryster, når man nærmer
sig. En hæk der roterer
rundt som en karrusel
uden passagerer og én
hvis ego skygger for den
smukke udsigt. Fælles for
dem alle er, at de udfordrer
nysgerrigheden og angsten
knyttet til spørgsmålet: hvad
gemmer sig bag hækken?

KØS skoletjeneste – tilbud
for skoler, gymnasier og
børnehaver
Kom med på en 1 ½
times gratis tur med en
underviser fra KØS, som
tager jer med rundt til
udstillingens hække, mure
og hegn.
Book/ KØS Skoletjeneste:
56676020
undervisning@koes.dk

Mødested:
KØS, Museum for kunst
i det offentlige rum,
Nørregade 29, 4600 Køge

Søren Behncke alias
Posemanden er kendt
for sine 1:1 papskulpturer
og hans måde at præge
det offentlige rum på. Han
arbejder typisk med fundne
genbrugsmaterialer som
pap og plastik og former ting
og objekter, vi kender fra
hverdagen i 1:1 versioner og
piller, rykker og overskrider
genstandens normale
funktion. En traktor, en kanin
en pizzabakke bliver taget
ud af deres oprindelige
funktion og får tilskrevet en
helt ny værdi. Genstanden
bliver som symboler, der
skal lede tankerne hen på
de elementer, der former og
omgiver vores hverdag.
I MUR HÆK HEGN er pappet
skiftet ud med plastikposer,
som han fletter til motiver fra
forskellige tiders pixelerede
billedsprog. Alt fra græskromerske mosaikker til
80’ernes arkadespil og
lokale broderimønstre
hentet i lokalmuseets arkiver
flettes ind i hegnet, som kan
ses på Søndre Havn.

Børnebordet
Oppe eller nede – ude eller
inde. Du finder altid et bord
på KØS kun for børn. Her
er der sjove materialer,
som lægger op til kreativ
tænkning og kunstneriske
udfoldelser.

Tak til
Statens Kunstråd
Køge Kyst
Kailow Visuals
DR Kunstklubben
Contec Packaging

MUR: Christian Schmidt-Rasmussens forarbejde til ”Vi lever på ruinerne af en glorværdig fremtid,” 2012

Samarbejde med Køge Kyst
Ruten er placeret på Tråden – en kulturrute fra Køges bymidte til havnen.
MUR HÆK HEGN er udviklet som del af
Køge Kysts strategi om at bruge kulturen
som drivkraft for udvikling af byområdet.
De næste 20 år forvandler Køge Kyst
Søndre Havn til en ny bydel, hvor man bor
og arbejder, sanser og leger, og her er
MUR HÆK HEGN med til at skabe livet før
byen.

Køge Kyst er et partnerskab mellem Køge
Kommune og Realdania By.
MUR HÆK HEGN er tredje samarbejde
mellem KØS og Køge Kyst om en
udendørs udstilling, der forbinder
bymidten med havnen. Første
samarbejde var udstillingen KURS i 2009,
dernæst WALK THIS WAY i 2011 og nu MUR
HÆK HEGN i 2013.

Nørregade 29
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Køge Torv

Invitation
Velkommen til
åbningsfest fra KØS
til Søndre Havn
Lørdag 4. maj 2013 kl. 14-17

Køge Station

Rådhus
Teaterbygningen
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Christian Schmidt-Rasmussen
Søren Dahlgaard
Søren Behncke alias Posemanden

Køge Havn

Klapbroen

Søndre
Havn Roklub
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Søndre Badevej

Udsigten

Søndre Strand

Kl. 14: Åbningstale på KØS ved borgmester Marie Stærke
og direktør på KØS Christine Buhl Andersen.
Kl. 14.20: Gå med på tur fra KØS til Muren på Søndre Havn,
og hør kunstnerne fortælle om inspirationen bag værkerne.
Kl. 15.15- 17: Vi tænder op i grillen på Udsigten, og der vil være
musik og fest.
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