
Let‘s Rethink – Cyklus

Et udstillingsprojekt fra ProfKunstNorddjursNorddjurs Biblioteker Grenaa – Udstilling med fotos fra kunstnernes processer 15.08.- 15.09.



Ole Stenholm
www.bkf.dk/Ole-stenholm
www.artguide.dk 

“Jeg ser skønheden i dele af 
forbrugssamfundets affald  
– lader drømmeindhold 
besætte det.”
Gentænkt fra 1970‘erne.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem:

ProfKunstNorddjurs
Grenaa Kunst- og Musikforening
Baunhøj Mølle
Kulturhuset Pavillonen
Museum Østjylland Grenaa
Norddjurs Biblioteker Grenaa

Udstillingerne er blevet til med 
støtte fra Norddjurs Kommune, og 
er en del af komunens bidrag til 
Europæisk Kulturhovedstad 2017

Støttet af

          Forord af museumsinspetør Tina Bjerregaard



Troels Kvorning     
www.pottehuset.net

En pottemager kender den sødme tunge gru
ved dag på dag at fylde

lervaser på en hylde
for nået til dens ende,
vemodigt at erkende,

at de, der blev ham kærest,
var de, som gik itu.

Nis Petersen

Jeg har længe haft lyst til 
at arbejde i træ. Mulig-
heden kom i forbindelse 
med Rethink-udstillingen. 
Gentænke matriale, form 
og teknikker. Det er en 
udfordring, vi får se, hvad 
det bliver til.

Aase Kvorning     
www.pottehuset.net



Hans Sandgren Jakobsen
www.hans-sandgren-jakobsen.com

Jeg har gået og tænkt på sorte materialer 
– støbejern – kul – skifer – brændt træ
Støbejern og forbrændt træ kunne være 
en god kombination. Det rødglødende 
genbrugs jern som kan flyde ned i hvilken 
som helst form – som bliver fast ved afkø-
ling - både hårdt og blødt. Træet møder 
også ilden! Det karboniseret/forbrændte 
træ bliver kulsort på overfladen – frem-
hæver åre og struktur i træets overflade. 
Det er en gammel japansk teknik der 
hedder Shou – sugi – ban – Yakisugi

Træ og skov er et gennem-
gående motiv i maleri-
erne – her genbrugt og 
gentænkt. 
I møblerne er træet også 
genbrugt, bøjet, skåret og 
formet.

Morten Skovmand
www.mortenskovmand.dk

“Jeg er i skoven og pludselig 
braser krondyrene igennem 
træerne 10 meter foran mig. 
Jeg prøver at fange fornem-
melsen af dyr der bryder 
igennem billedfladen og 
skovtableauet”



Kalken, leret, 
jorden og sandet 
i de Djurslandske 
klinter har ligget 
samme sted i mil-
lioner af år.  
Jeg bruger farver-
ne og strukturerne 
direkte fra kysten, 
flytter det over på 
en flade og lader 
det indgå i en ny 
kontekst.

Bente Lyhne
www.bentelyhne.dk

240 cm

Rundjern cirkel

Rundjern 8 mm

Gumi dut fra trawl LED lys og orange fiskenet
sænkes ned i krukke som afslutning

25 rundjerns cirkler med gummidutter
monteres (svejses) på et indre stativ med ca 7 cm afstand
De vil samlet beskrive en krukkeform

Bjørn Kromann-Andersen
www.artvark.dk



Vidar Håkon Utvik
www.vidarutvik.dk

Jeg har valgt at arbejde 
med installation, assem-
blager og readymades. 
I værkerne indgår mate-
rialer som glasfiber, 
gummi, rustent metal, 
plastik, polyurethan, tegl, 
og træ.
Nogle værker bygger på 
forholdet mellem materi-
ale og form. Andre værker 
handler om kommunika-
tion og isolation.
 Værket ”Shelter” er 
bygget af stumper fra 
en oversavet træbåd. Et 
symbol på beskyttelse for 
vejr og vind.

Karin Normann
www.KarinNormann.dk

Mennesket har til alle 
tider jagtet, fisket, samlet, 
dyrket, og fundet smukke 
ting. Mennesket har også 
altid haft skabertrang.  
Til denne udstilling har 
jeg valgt at indsamle og 
lave ophæng af kastanje, 
strandfund, plast og 
keramik.



Pia Græsbøll Ottesen
www.graesboll.dk 

Bag om værket, før tilblivelsen. 
Hede sletten, Køkken møddingen, 
flint, økse, muslinger, knogler, 
kalk, siv, skind, bronzealder, 
købstaden, skibe, sukker, sand, 
plast.
Naturens cyklus, det naturlige 
med og mod det unaturlige men-
neskeskabte efterladenskab til 
eftertiden på godt og ondt.
-Rethink cyklus.
Idéen er en blanding, af Rethink 
og laboratorium i kunstens tjene-
ste. Kan jeg strikke i et naturligt 
organisk materiale? Et slags 
fiskenet i siv, eller er det mere en 
søpølse som kommer op igennem 
de efterladte menneskeskabte 
gummikopper. 

Steffen Tast
www.steffentast.dk

Mit værk vil være en stor bølge af skrotglas, som har to bølger. Det drejer sig 
om en hel container glas. Den største bølge vil have en lysende skumtop. Hele 
bølgen vil fylde godt halvdelen af det store rum i Baunhøj mølle. De tre vin-
duer, der er over bølgerne, vil blive dækket til, så lyset bliver kraftig dæmpet.



Jens Chr. Jensen
www.jenschrjensen.dk

Symbolikken i en snurretop der snurrer rundt og 
rundt og samler forskellige materialer op på dens vej, 
er mit udgangspunkt til skulpturen “SNURRETOP”.
Min udgave har hovedsageligt opsamlet drivtømmer i 
mange forskellige substanser og størrelser. 
Den blev igangsat første gang på den Jydske vest-
kyst, hvorefter den bevægede sig tværs over Jylland 
for at lægge sig tilrette på siden foran museet i Grenå.
Den har nu opnået en størrelse på ca. 2X2 m, og her 
vil den sikkert falde til ro og ligge resten af året 2017.

Trine Brix
www.trinebrixskulptur.dk

Jeg er inspireret af menne-
skets spor i havet. 
Havet rummer liv, men også 
affald.
Langs med Djurslands kyst 
har jeg samlet materialer, 
som vidner om menneskets 
eksistens.
Materialerne er blevet til 
skulpturer, som relaterer til 
himmel eller hav, liv eller død.
Ting og sager, der har haft en 
funktion ,bliver anvendt på 
en ny måde, som fortæller en 
historie, en slags forløb eller 
cyklus, altid med omdrej-
ningspunkt omkring menne-
skets rolle i naturen.
Det har været en tænksom 
proces, som har mindet 
mig om hvor skrøbeligt alt 
levende liv er.



Værket “Cirkel” er 
en fotodokumen-
tation af omsæt-
ningen af en død 
ræv. Fra kadaveret 
blev fundet den 21. 
april – omkring en 
uge gammelt – via 
kødets langsom-
me forfald over 
sommeren til de 
bare knogler ligger 
tilbage den følgen-
de april. Præcis et 
år forløber fra start 
til slut.

Jens H. Petersen
www.jenshpetersen.dk

STILHED
Et rethink om stilheden i 
de tre stilleben malerier 
fra det 17. århundrede 
af Zubarán og Adriaen 
Coorte.
Den stilhed som opleves 
i disse malerier finder 
man i de få eksisteren-
de objekter i maleriet.
Den samme stilhed fin-
der jeg nu i de opskyl-
lede tangplanter jeg 
finder langs Djurslands 
Nordkyst, de har givet 
mig objekterne til mine
tre stilleben malerier.

Irene Grundel
www.irenegrundel.com



Ketty Steffensen
www.ketty-steffensen.dk

Jeg har i mange år gemt  bunden 
af min gamle Renault. Min mand 
holdt den kørende i mange år og 
den er blevet repareret så fint med 
små stykker plade, hver gang der 
var hul i den.
Nu er pladen med i mit projekt, 
der består af bunden af bilen, et 
maleri der aldrig er blevet færdigt 
og mange rustne ting fundet ved 
kysten og Bønnerup Havn.

Max Elhardt
www.elhardt.net

Min installation 
“Der gelbe Sack” 
tager udgangs-
punkt i en personlig 
recyclingprocess.
Ta´ plads og nyd!



Baunhøj Mølle Grenaa: 05.08.-  03.09. 

Kulturhus Pavillonen Grenaa: 05.08.- 15.09. 

Museum Østjylland Grenaa: 05.08.-  01.02. 2018
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