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EN REJSE I
KUNST OG LANDBRUG
Når etableringen af 11 LandArt kunstværker er fuldendt
på 11 forskellige lokaliteter på Lolland-Falster kan en rejse
i samspillet mellem kunst og landbrug begynde.
Kunst møder landet og landet møder kunsten. I sidste
ende til fælles gavn og glæde for de der observerer og
betragter: De besøgende, turister fra nær og fjern, lokale,
landmændene og kunstnerne.
LandArt består blandt andet af billeder og skulpturer der
er malet, sprøjtet eller formet i landskabet med afgrøder i
forskellige typer og farver. Bag hele dette projekt, er ideen
om samarbejde mellem kunstnere, erhvervsliv, landbrug,
kultur og turisme. Et samarbejde mellem landbrugserhvervet og kulturen som sætter fokus på både det multifunktionelle jordbrug og kunstens ubegrænsede muligheder og basale forhold til naturens farver og former.
LandArt Lolland-Falster er et initiativ taget af Grønt
Center, billedkunstneren Kis Nellemann, Østdansk Turisme
og Landbrugets Samfundskontakt.
De 11 kunstnere er:
Kit Kjærbye, Klaus Titze, Maiken Monnerup, Ole Holm, Palle
Lindau, Per-René Larsen, Geert Daae-Funder, Ida Guldhammer, Jens Chr. Jensen, Kis Nellemann og Simon Jørgen
Simonsen.
Lolland-Falsters LandArt kunstnere og landmænd glæder
sig til at byde dig velkommen i naturens og kunstens univers.
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NATUREN SOM
FÆLLESSKAB
LandArt Lolland-Falster er samarbejde og oplevelse.
Samarbejde på tværs af interesser og traditioner.
I LandArt projektet samarbejder landmænd med kunstnere og viser at man uanset sit ståsted, så er både landbrugets forhold til naturen og kunstens forhold til naturen et
fællesskab. Et fællesskab som bygger på respekt for naturen og det at se mulighederne i at bruge naturen.
Menneskets brug af naturen til både føde og kunst har
årtusinder bag sig. Naturen er på den ene side vores nødvendige forsyningskilde af fødevarer. Samtidig har mennesket i evige tider ladet sig inspirere af naturen i kunsten
– og ofte ladet kunsten udfolde sig i naturen.
Både landmænd og kunstnere af i dag, har et respektfuldt
forhold til naturen. Naturen skal beskyttes i sin mangfoldighed og samtidig skal vi bruge den. Ligesom med kunsten. Naturen byder på store muligheder for kunsten, for
den der ser mulighederne. Vi skal turde bruge naturen
som et naturligt sted for kunsten. Turde se det vante blive
til det uvante. Turde gå ad veje, hvor vi rykkes på vores
holdninger. Turde blive udfordret og endda opleve en
glæde og en tilfredsstillelse i at blive det.
Naturens farver og former er fantastiske - set med en
kunstners øjne og set med en landmands øjne. Netop
derfor er LandArt mere end en kunstnerisk begivenhed.
LandArt bringer mennesker sammen med naturen som
fællesskab. I det fællesskab vil LandArt bringe lokale tættere sammen, ligesom mange nationaliteter vil komme til.
På den måde gør landbruget og kunsten med sin helt
egen indsats perspektiverne større og verden lidt mindre.
Jon Krabbe

Protektor
HKH Prins Joachim

01

KIT KJÆRBYE
BILLEDHUGGER

TITEL
STED

Humleøl
Råhavegård, Maribovej 9, 4960 Holeby
Kit Kjærbye er uddannet maler fra Kunstakademiet, men
arbejder i dag som billedhugger, hvor jern er det foretrukne materiale. At bøje, bukke, skære og svejse i stålet,
giver et kontant modspil, der fænger Kit Kjærbye som
kunstner.
Uddannelse
Det Kgl. Danske Kunstakademi.
Medlem af
Billedkunstnernes Forbund, Dansk Billedhuggersamfund,
Storstrøms Amts Grafiske Værksted.
Udvalgte udstillinger
Sommerudstilling Masnedøfort, Lys over Lolland, Galleri
Sparresholm, Rundetaarn, Malmö Konsthall, Landskrona
Museum, Online, særudstilling på Post og Tele museum.
Udsmykninger
NKT, Coloplast, Aalborg Museum, DTU, Nakskov
Gymnasium.

Grønt Center
Råhavegård ejes af fonden
Grønt Center, der arbejder
med udvikling indenfor jordbrugsektoren, agroindustrien
og landdistrikterne i al
almindelighed. I bygningerne
er der kontorer, laboratorium,
pilotanlæg og prøvekøkken.
En del af jorden er udlagt til
forsøg. Udover Grønt Center
huser Råhavegård en række
virksomheder, der arbejder
med erhvervsudvikling i
regionen og på markerne har
landboorganisationerne og
kornbranchen forsøg.
Birgit Hartvig Larsen:
Land-Art kunstværkerne sætter
Lolland-Falster på landkortet
på en positiv måde.
Vi har et smukt landskab, nogle
dygtige landmænd og
kunstnere, - dén gode historie
skal vi fortælle

Tanker
Jeg ønsker at skabe et landområde, der viser elementer
fra håndværk til industri indenfor ølfremstilling.
Siden oldtiden har ølbrygning fundet sted, og fra jernalderen finder vi de første skriftlige kilder om ølfremstilling. Ved Halsted Kloster på Lolland er der fra jernalderen fundet fine drikkebægre af glas, drikkehorn og
en bronzekedel. Undersøgelser har vist at kedlen har
været brugt til brygning af øl, gæret på byg, tyttebær,
tranebær og mosepors. Øl er en væsentlig del af vores
kultur, når vi mødes i fællesskab, ved familiefesten, store
folkelige begivenheder, og i stille eftertænksomhed
under et skyggefuldt træ en lun sommerdag.
Tak for støtte og support fra Entreprenørfirmaet
Damsted, Nakskov, EUC Lolland, Metalværkstedet,
Nakskov, Nakskov Produktionsskole, Grønt Center,
Holeby og Maribo Bryghus.

KLAUS TITZE
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KURVEMAGER
The mystic spiral
Næsgaard Agerbrugsskole, Bringserevej 2, 4850 Stubbekøbing

TITEL
STED

Klaus Titze har arbejdet med fletværk siden 1984. Som
kurvemager har han udviklet unikke former, teknikker og
usædvanlige materialesammensætninger. Pil flettet i forvridninger tykt som tovværk, eksperimenter med glas og
ler indgår i Klaus Titze’s univers.
Uddannelse
Kurvemager
Udvalgte udstillinger
Meister der Moderne, Sonderschau der Handwerkskammer München
Separat udstilling Birkerød Gl. Præstegård
”Flet” Gimsinghoved Kunst og Kulturcenter
Separat udstilling Hebel Haus Gallerie Alzenau¨
Pil som kunst og håndværk Marienlyst Slot Helsingør
Repræsenteret/Udsmykninger
Danish Craft
Skulpturel ballonkurv til Den Fynske Opera
Udsmykning af Tandpleje- og Implantatcenter Møn
Fletværket – udgivet på bogforlaget Olivia.

Tanker om kunstværket samt valgte materialer
Spiralen er symbol for vejen til det inderste, menneskets
hjerte, det mystiske.
Et billede af veje der snører sig rundt om et centrum i
form af indfarvede ornamenter har inspireret mig til mit
landskabsprojekt. Jeg har valgt spiralen som struktur
med en kuppel i midten. Den kunstneriske proces
afsluttes med ødelæggelsen af værket, ligesom man ofte
gjorde med færdige mandalas. Deri ligger en forhåbning
om at den åndelige essens overføres til skaberens og
betragterens indre. Spiralen, som er ca. 50 m i diameter,
”tegnes” med forskellige afgrøder i en hvedemark.
Kuppelen er 7 m i diameter og 2 m høj.
Sponsorer: DLF Trifolium A/S, Megagræs, P. W. Wulff
Trælast-Isenkram A/S, Parkgården, teknisk rådgiver
Jonathan Wright samt arkitekt Ole Vanggaard og
Jakob Groth, komponist

Næsgaard Agerbrugsskole
Næsgaard Agerbrugsskole er
Danmarks ældste landbrugsskole og ligger smukt placeret
med udsigt til kæmpehøje,
Grønsund og Møn. Næsgard
Agerbrugsskole er for nylig
fusioneret med CEUS.
Se www.naesgaard.dk.
Landbruget er forpagtet ud til
Jan Yttesen, som driver et
moderne landbrug i tæt samspil med landbrugsskolen og
derudover har virksomheden
DataLogisk, www.datalogisk.dk.
På Næsgaard er der også en
stor svineproduktion.
Jan Yttesen:
”LandArt projektet bringer
landmanden og kunstneren
tættere sammen. Derved får
begge parter et godt indblik i
hinandens udfordringer og
glæde ved at arbejde med
naturen.
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MAIKEN MONNERUP
MALER, COLLAGE/ASSEMBLAGEKUNSTNER

TITEL
STED

På herrens mark
Aalholm Gods, Sakskøbingvej, 4880 Nysted
Jeg afspejler tiden, naturen og naturprocesser. Sætter
mærker og spor, bøjer, strækker og støber.
Eksperimenterer og udforsker forskellige materialer og
materialesammensætninger.
Uddannelse
Kunsthåndværkerskolen, København.
Medlem af
Kunstnersammenslutningen Rimfaxe
Billedkunstnernes Forbund
Udvalgte udstillinger
Masnedøfortet, Vordingborg, Charlottenborgs Forårs- og
Efterårsudstilling, Kunstnernes Efterårsudstilling.
Galleri Marius, København, Galleri Art Room, Malmø,
Galleri M, Berlin, Å-udstillingen.
Repræsenteret
Kunstindustrimuseet, Trondheim
Kunstindustrimuseet, København. Købt af Statens Kunstfond i 72, 74 og 89.
Rostock Kunsthalle, The Spot Art Gallery, Polen

Aalholm Gods
Aalholm Gods ejes af Stig
Husted-Andersen og er en del
af et stort landbrug med skovdrift, svineproduktion, fedekvæg og planteavl. Aalholm
Slot er en stor velbevaret
middelalderborg, der ligger
naturskønt placeret ved
Nysted havn. På godset findes
også Aalholm Automobil
Museum, der er åbent for
besøgende.
Stig Husted-Andersen:
Et kunstværk, der vender op
og ned på himmel og jord,
- det er da spændende midt på en lollandsk mark!

Tanker om kunstværket samt valgte materialer
Min inspiration, at se og opleve landskabet på en ny og
anderledes måde. Min problematik, hvordan kan jeg rejse
en flad mark på højkant. Hvordan kan jeg lege med naturfænomener? Mit mål, at fremstille et værk, som afspejler
naturens foranderlighed. Sol, vind og vejr, markens afgrøder. Årstidens skiften, dag og nat.
I forbindelse med Landartprojektet vil jeg rette en stor tak
til Claus Balc Sørensen, Metalværkstedet Nakskov,
Henning Jørgensen, Grønt Center Maribo, byningskonstruktør Kai Nielsen samt THC Entreprice ved Torsten Holm
Christensen.

OLE HOLM
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BILLEDKUNSTNER/MALER
Rasteplads for fugle og andre flyvende væsener
Nygaard, Højrebyvej 101, 4900 Nakskov

TITEL
STED

Ole Holm maler, så det ligner. Realisme, beskæring,
collage, udsnit, sat sammen så nye betydninger opstår.
Uddannelse
Autodidakt
Medlem af:
Billedkunstnernes Forbund
Storstrøms Amts Grafiske Værksted
Metalværkstedet, Nakskov
Udvalgte udstillinger
Sommerudstillingen Masnedø, Lys over Lolland, Galleri
Sparresholm, Ribe Kunstmuseum, Skive Kunstmuseum,
Kunstmuseet Køge Skitsesamling, Storstrøms Kunstmuseum, Sandviken Konsthall, Sverige, Falsterbo Kunsthall, Sverige, Kunsthistorisk Museum, Lodz, Polen
Repræsenteret/Udsmykninger
Storstrøms Kunstmuseum, Svendborg Kulturfond

Tanker om kunstværket
Vort kulturlandskab ændrer sig hele tiden. Før i tiden
havde vi telegrafmaster, hvis tråde som nodelinier har
krydset det ganske land. Fugle som noder i en symfoni
har beriget os med lyd og billeder og budt det danske
forår velkommen.
Denne erindring har inspireret mig til:
Rasteplads for fugle og andre flyvende væsener.
Projektet består af 3 områder/billeder.
Tak for støtte og support fra SEAS-NVE, EUC Lolland,
Metalværkstedet Nakskov, Billedkunstrådet Storstrøms
Amt, Dæhnfeldt Frø, gårdejer Henrik Marcussen samt
billedhugger Kit Kjærbye.

Nygaard
Nygaard der ligger umiddelbart udenfor Nakskov er ejet
af Henrik Marcussen. Gården
drives med planteavl og i
mindre omfang fåreavl.
Henrik Marcussen:
Med en ejendom placeret i et
fuglebeskyttelsesområde, er
man naturligvis meget
opmærksom på fuglelivet i
marken – at få opstillet dette
kunstværk som symbol for
bevarelsen af fuglelivet glæder
mig meget.
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PALLE LINDAU
BILLEDHUGGER

TITEL
STED

”The Great Wheat-puzzle”
Borresminde, Vestre Landevej 145, Stokkemarke
Palle Lindau har gennem de sidste 25 år gjort sig gældende som billedhugger og designer. De sidste 12 år har
han også arbejdet med og udviklet 3D computergrafik
og driver i dag software-firmaet ”ArtWeb ApS”.
Palle Lindau er kendt for at besidde en betydelig ”teknisk
snilde” og kreativ rigdom – han var idémanden bag det
meget omtalte lolliske Landart projekt ”Halmiaden” fra
1991 og det var selv samme der fandt på at lade kvisten
fra Nakskovs byvåben vokse ud af sit våbenskjold da
Nakskov blev Årets by.
Uddannelse
Det Kongelige Danske Kunstakademi 1970-76,
Proff. Mogens Bøggild, Proff. Svend Wiig Hansen
Medlem af
BKF 1982-1995
Formand for Dansk Billedhuggersamfund 1983-1985
Lollands rapporter for Kunstavisen 1982-1985
Udvalgte udstillinger
Separat udstilling Helligåndshuset København
Kunstnernes Efterårsudstilling, Charlottenborgs Forårsog Efterårsudstilling, Kongens Have, København,
Halmiaden, Holeby, Lys over Lolland (gæst)
Repræsenteret/Udsmykninger
Weilbachs Kunstleksikon
Brønderslev Gymnasium
SID kursuscenter, Nykøbing F.
Skulpturtorvet, Valhal, Hundige
Skulptorv, Jyllinge, Relief,
Storstrøms Amts rådhus

Borresminde
Borresminde ligger i
Nørreballe og ejes af Henrik
Rasmussen. Gården drives
med planteavl og har en
betydelig produktion af
halm til energiformål.
Henrik Rasmussen:
Da jeg blev spurgt, om jeg ville
lade min mark omdanne til et
stort puslespil, så tænkte jeg –
”hvad har de røget” – nu, når jeg
dagligt ser på min mark, kan jeg
ikke lade være med at komme i
godt humør, ligesom alle andre
der passerer.

Tanker om kunstværket samt valgte materialer
Jeg har anvendt hvedemarker i stedet for marmor som
skulpturmateriale. - Landbrug som showbiz. “The Great
Wheat-puzzle” er at finde på markerne så længe de ikke er
høstet. De karakteristiske manglende “kornbrikker” kan
findes i Nakskov og Maribo.
Man kan se visioner og tage en 3D-virtual rundtur ud på
de trimmede marker på http://www.draweb.dk/landart.
Sponsorer: DLG Maribo og ArtWeb ApS.

PER-RENÉ LARSEN
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GLASKUNSTNER
Se solen
Søholt Gods, Søholtvej, 4960 Holeby (ved Røgbølle Sø)

TITEL
STED

Mit hovedmateriale er glas, som jeg professionelt har
arbejdet med siden 1977. Fra starten var mit udgangspunkt en kombination af fascinationen af det varme glas
som materiale og forestillingen om den nødvendige
design.
Selvom min uddannelse, i den udstrækning man kan tale
om en sådan, er som kunsthåndværker, har jeg måttet
erkende at min egentlige drift mere er den frie kunst,
end den rent æstetiske og funktionelle stræben.
Som kunstner har jeg lært at anvende det varme glas
som et kunstnerisk medie, der langt hen tilfredsstiller mit
behov for magi og poetisk formidling i procesorienterede værker.
Dog er det varme glas begrænset i forhold til volumen
og ikke oplagt som medie for formidling af mere
begrebsorienterede visioner. Derfor arbejder jeg også i
blandform.
Uddannelse
Skolen for brugskunst København
Glasskolan Orrefors, Sverige
Medlem af
Metalværkstedet, Nakskov
Udvalgte udstillinger
Møns Museum 2004
Kridthuset, Stege
Sommerudstillingen, Masnedøfortet
Næstved Museum
Hulrum-kunst udenfor reservatet, Masnedøfortet
Repræsenteret/Udsmykninger
Kunstindustrimuseet
Anneberg samlingen
Glasmuseet, Ebeltoft
Næstved Museum, Nordbyskolen, Nykøbing F.

Tanker om kunstværket
Sollys registrerings aggregat med biolift.
Tak for støtte og support fra Aktieselskabet P. Hatten &
Co, Hovmarken Smedie, Jonathan Gress Wright, arkitekt,
Merete Madsen, arkitekt.

Søholt gods
Søholt gods er sammen med
Engestofte og Ulriksdal
godser ejet af Frederik
Lüttichau. Godset er ligesom
Engestofte og Ulriksdal smukt
beliggende ved Maribosøerne
og drives som en moderne
landbrugsvirksomhed, med
planteavl, skovbrug samt
erhvervs- og boligudlejning.
Frederik Lüttichau;
Per-René Larsen leger med
ilden, solen og naturens stærkeste kræfter i rapsmarken tæt
ved Røgbølle Sø. Og for os er
det spændende at lægge areal
til et kunstnerisk projekt, der
som vi arbejder med naturens
ypperste og mest energirige
kilde. Vi kan påvirke processen
fra frø til korn i meget høj grad i
dag, men nedbør, varme, vind
og lys har vi ingen indflydelse
på og det er måske med
til at gøres vores hverv så
spændende og uforudsigeligt.
Rapsens blomster kommer kun,
hvis solen skinner på den og vi
glæder os til at se, hvilke kunstneriske ideer solens stråler vil
inspirere til midt i den gule
mark på Søholt.
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GEERT DAAE FUNDER
BILLEDKUNSTNER, GRAFIKER

TITEL
STED

Massa Confusa
Orupgård, Gedser Landevej, 4800 Nykøbing F.
At skabe billedkunst er for mig at gentage og isolere
noget alle godt i forvejen kender, til en ny sammenhæng.
Som erfaren kunstner gælder det om at trække fra fremfor at lægge på, og at nedbryde en kunstnerisk oplevelse
og aktivitet til en slags grundstof, der er åben for ethvert
menneskes fortolkning deraf.
Oprindelig var jeg grafiker. Lyset , skyggen og fladen er
grafikkens vigtigste redskab. Herfra er springet naturligt
til skulpturen. Lyset, skyggen og fladen er her ligeledes
det vigtigste redskab, og teknik og tankeproces er
sammenlignelig med grafik på mange måder. I mine
værker smelter grafik og skulpturens etik og håndværk
mere og mere sammen til en helhed. Dette er et
væsentligt kendetegn ved mit personlige udtryk.
Uddannelse
1971-73 Glyptoteket,
Det Kongelige Danske Kunstakademi
Medlem af
Kunstnersamfundet, Billedkunstnernes forbund, Danske
grafikere samt Metalværkstedet, Nakskov.
Udvalgte udstillinger
Storstrøms Kunstmuseum med Troldrosen,
Agerholm Skulpturpark, Masnedøfortet, Veksølund,
Trapholt, Kolding Kunstmuseum med Troldrosen,
Ny Carlsberg Glyptoteket ”Hunde-dage”.
Udsmykninger
Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole,
udsmykning af Dyrehospitalet. Byskulptur, Storegade,
Sorø, Nordbyskolen i Nykøbing Falster, dette i samarbejde med glaskunstner Per René Larsen.

Orupgaard gods
Orupgaard gods syd for
Nykøbing F. drives med
planteavl og skovdrift.
Desuden ejes hestesportscenteret Brændte Ege. På
www.orupgaard.dk kan man
læse mere om godset. Ejes af
Knud og Thomas Højgaard
Thomas Højgaard:
Normalt er sten i marken kun til
besvær for en landmand. Den
tanke, at man af disse sten
skulle kunne skabe et kunstværk, der sætter tankerne i
gang, har aldrig tidligere
strejfet mig.

Tanker om kunstværket samt valgte materialer
Jeg arbejder med marksten, der er kommet til syne på
bondens mark gennem årene. Stenene bliver flyttet for
ikke at være i vejen, i dette tilfælde til et bevokset
område udenfor markerne. Her får hver sten sit præg der
underbygger stenens form og udstråling og samtidig
indbyder de besøgende til at gå på opdagelse.

IDA GULDHAMMER
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KUNSTNER
Sommerlandskab med popartede får
Fuglsang Gods, Nystedvej 73A, 4891 Toreby L.

TITEL
STED

Jeg arbejder skulpturelt med objekter, mobile, relief,
collage, rumdeler.
Jeg har arbejdet med håndlavet papir i mange år og
fremstiller selv papiret af forskellige plantematerialer.
Bruger det alene eller i kombination med andre materialer, såsom pap, metaltråd, manillarør, hør, ild, blod, glas
m.m. Inspiration hovedsagelig fra natur og arkitektur.
Uddannelse
Århus Kunstakademi
Designskolen, Kolding
Medlem af
IAPMA - International Association of Hand Papermakers
and Paper Artists,
Billedkunstnernes Forbund
Dansk Billedhuggersamfund.
Udvalgte udstillinger
”La via della cata”- Santa Marina della Scala, Siena
”Metropol” – Masnedøfortet Vordingborg
”Papyrus-papirrus” – Rundetårn København
”Museo del Corso” – Roma
”Mult” – Helligåndshuset København

Tanker om kunstværket
Projektet går i sin enkelhed ud på at udsætte indfarvede
får i et meget smukt dansk sommerlandskab, og dermed
danne et billede i bevægelse; levende og opsigtsvækkende.
Projektet laves I samarbejde med fåreavler David
Wootton, som stiller får, mark og viden til rådighed.

Fuglsang Gods
Fuglsang Gods, der er en del
af Det Classenske Fideicommis, er et kulturelt samlingssted, hvor bl.a. Storstrøms Kammerensemble holder til.
Men planerne rækker videre,
og et stort anlagt Kulturcenter Fuglsang er undervejs, jf.
www.kulturcenterfuglsang.dk. Landbruget på
Fuglsang er forpagtet ud og
på markerne går en masse får,
som tilhører fåreavleren
David Wootton.
David Wootton:
Et levende kunstværk bestående af får,- det er da spændende
for en fåreavler, at være med til.
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JENS CHR. JENSEN
SKULPTØR

TITEL
STED

Kryds-cirkel
Søgård, Kragenæsvej 39, 4943 Torrig L.
Jens Chr. Jensen hører til den lille særlige gruppe af
skulptører, der arbejder i dybden med materialernes brug
og ikke mindst genbrug. Hans skulpturer og relieffer er
bygget op som assemblager af forskellige slags
materialer, der bliver føjet sammen til en ny form for
helhed, der skaber et særligt udtryk – et billede – som
stadig flere i dag finder mystisk smukke.
Det skyldes, at vores æstetiske opfattelse har flyttet sig så
markant, at vi kan se skønheden i det opbrugte, det
kasserede og det efterladte.
Jens Chr. Jensen siger selv: ”Min kærlighed til de materialer, som tid, vind og vejr har mærket, er nok for mig”
Tekst af Erik Meistrup
Uddannelse
Autodidakt
Medlem af
Billedkunstnernes forbund, Dansk Billedhuggersamfund,
Kunstnersammenslutningen Vestjyllandsudstillingen
(Tistrup), Kunstnersammenslutningen Rimfaxe
Udvalgte udstillinger
Kunstnernes Efterårsudstilling, Kunstnernes
Vinterudstilling, Jens og Olivia Holm Museet,
Himmerlands Kunstmuseum,
Skive Kunstmuseum, Den Fynske Forårsudstilling
Repræsenteret/Udsmykninger
Ringkøbing og Ribe Amt, Ålborg og Gladsaxe kommune,
Ikast varmeværk, bibliotek og handelsskole,
Sydbyens kulturcenter, Holstebros boligselskab,
Handelsskole og Miniaturemuseet Assens,
Kleinkunstmuseet, Skals Efterskole, Lemvig Handelsskole
Særlige arbejder
Cirkelinstallation, Janusbygningen, Tistrup,
Cirkelillumination, oktober aften, Tistrup

Søgård
Søgård ligger ved Kragenæs
med en smuk udsigt ud over
Smålandsfarvandet mod Fejø
og Femø. Gården er ejet af
Knud Jørgen Skytte, som driver den med planteavl.
Knud Jørgen Skytte:
Et kunstværk bestående af
halmballer placeret på min
mark var ikke det første jeg
som landmand ville tænke på,
men kunstværket giver et forfriskende pust og skaber debat
om kunst og landbrug.

Tanker om kunstværket samt valgte materialer
Den lollandske fede muld har inspireret mig til min
cirkelinstallation af halmballer, plantet med solsikker og
jord efterladt i kryds, omkranset af ærtemark.

KIS NELLEMANN
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MALER/PAPIRKUNSTNER
Synenergi 2 + 2 = 5
Stenkærgaard, Nykøbingvej, 4990 Sakskøbing

TITEL
STED

Jeg arbejder med kunst som forædlet natur, og forvandler
den til et fysisk element som papirmasse, med udtryk i
skulptur, installation, collage, assemblage eller udsmykning i rum. Mit papir er et sammenstød mellem forskellige
grader af stoflighed som det transparente, reliefagtige, rå
og grove ud fra et mediativt øst-vest verdensbillede, kombineret med et ekspressivt billedudtryk.
Uddannelse
Skolen for brugskunst, tekstil – København
Pratt Inst. Grafisk afd. – New York
Papirværkstedet – Keisuke Yosida, Yatiso – Japan
Medlem af
Kunstnersamfundet, Billedkunstnernes Forbund
IAPMA, International Association of Hand Papermakers
and Papers Artists, Metalværkstedet, Nakskov
Udvalgte udstillinger
Anonym Design, Louisiana Humlebæk, Papyrus Nikolaj
Udstillingsbygning, København og Maribo
Kunstmuseum, Kunstmuseet Køge Skitsesamling, Galleri
Gl. Lejre, Kunstnernes Efterårsudstilling, Statens Kunstfond 25-års Jubilæumsudstilling B&W, København, Future
Watch 88, Gifu, Japan, Papir i Kunst og Hverdag, Viborg
Stiftsmuseum.
Repræsenteret/Udsmykninger
”Visuelle Signaler”, Det kongelige Bibliotek, København
Statens Kunstfond, Den danske ambassade Beijing, Kina.
Udsmykning: Told & Skat, Næstved, Den danske
ambassade, Tallin, Estland, Sampension, København.

Tanker om kunstværket samt valgte materialer
Jeg arbejder med det hvide guld sukkerroen, både som
plante og afgrøde hvor roen produceres til sukker. I min
mark skabes 3 store sukkerknalder. Afgrøden på marken
er ”malet” med hvede og roer og i sommeren skaber
afgrøden skiftende landskaber.

Sponsorer: Aktieselskabet P. Hatten & Co., Styrolit, Danisco
A/S, Skagen Sandblæseri & Skibsservice ApS. Computergrafik: ArtWeb ApS.

Stenkærgaard
Cypresgården ejes af
Stenkærgaard A/S.
Cypresgårdens marker ligger
tæt på Saxkjøbing Sukkerfabrik, som i dag huser en
række forskellige virksomheder og hvor Lys over
Lolland afholdes.
Steen Tambour:
Det er altid spændende med
nye initiativer, og med Kis’s
sukkerknalder på marken er
der et spændende samspil
mellem den gamle sukkerfabrik, landmanden og
kunstneren
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SIMON JØRGEN SIMONSEN
MALER OG BILLEDKUNSTNER

TITEL
STED

Landskabsskulptur
Rudbjerggaard, Rudbjergvej, Tillitse, 4983 Dannemare
I de sidste ca. 40 år har arbejdet med billedkunst været
Simon Jørgen Simonsens hovedbeskæftigelse. Det har
først og fremmest været som maler, hvor det især er
farvens udtryksmuligheder som interesserer Simon.
Imidlertidig begyndte Simon Jørgen Simonsen for ca.
5 år siden at arbejde med rumlige objekter, skulpturer
ud fra en voksende interesse for rummet. Som maler
arbejder man normalt med et billledrum, som beskueren
står udenfor og kigger ind i og eventuelt bliver en del af.
Som billedhugger kan man arbejde med det konkrete
fysiske rum, som assentueres eller tydeliggøres.
Simon Jørgen Simonsen arbejder med mange forskellige
materialer, træ, jern, fiberbeton, gips, bronze mm.
Ofte er figurerne bemalede i forskellige kulører.
Uddannelse
Kunstakademiet i København
Medlem af
Billedkunstnernes forbund, Metalværkstedet, Nakskov,
Grafisk Værksted, Næstved
Udvalgte udstillinger
Galleri Bellavista, Vordingborg
Sommerudstilling Masnedø
Rønnebæksholm, Næstved

Rudbjerggaard
Rudbjerggaard og Fredsholm
godser er moderne jordbrugsvirksomheder beliggende henholdsvis ved Lollands
sydkyst og i/ved Nakskov
Fjord. På markerne dyrkes
hvede, maltbyg, ærter og
sukkerroer og i staldene er
der en stor svineproduktion.
På www.rudbjerggaard.dk
kan man læse nærmere om
landbruget og se, at godset
også omfatter turisme og
kursusvirksomhed på
Vindeholme Slot.
Gårdejer Gustav von Rosen
Med placeringen af denne del
af projekt LandArt her på
Rudbjerggaard håber vi at
have et blikfang der kan få flere
til at bemærke landskabet på
netop dette sted.
Denne sydvendte mark, delvis i
læ, byder altid på noget nyt.
En gren, et træ, et rådyr eller
kragen der hugger øjnene ud
på en harekilling.
Kør forsigtigt.

Repræsenteret/Udsmykninger
Har derudover udstillet på censurede udstillinger,
endvidere separat og i gruppesammenhænge i
Danmark og Sverige.

Tanker om kunstværket samt valgte materialer
Skulpturen består af 140 stk. 10x40 mm fladjern, som er
bøjet i kurver og boltet sammen. Den har en diameter på
384 cm og en længde på 454 cm. Skulpturen males og
samles i en lade på Rudbjerggård.
Simon Jørgen Simonsens landskabsprojekt kan opfattes
som et billedrum, hvor beskueren står udenfor og kigger
ind i og eventuelt bliver en del af. Ved at anbringe en
skulptur på en mark, tydeliggøres det landskabsrum den
befinder sig i, og derved kan oplevelsen af landskabet forstærkes.

TAK TIL VORE SPONSORER
Entreprenørfirmaet Damsted, Nakskov
Grønt Center i Holeby
DLF Trifolium A/S
Megagræs
P.W. Wulff Trælast-Isenkram A/S
Jonathan Gress Wright, arkitekt
Ole Vanggaard, arkitekt
Jakob Groth, komponist
Billedkunstrådet Storstrøms Amt
DLG Maribo
ArtWeb ApS
Vikima Seed A/S
A/S Parkgården
Hovmarken Smedie
Merete Madsen, arkitekt

KULTUROPLEVELSER
www.lysoverlolland.dk
Kulturcenter Fuglsang - www.kulturcenter-fuglsang.dk
Østdansk Turisme – turist på Sjælland, Møn & Lolland-Falster
www.oplevdanmark.nu

OVERSIGTSKORT

1

KIT KJÆRBYE
Råhavegård, Maribovej 9, 4960 Maribo

2

KLAUS TITZE
Næsgaard Agerbrugsskole, Bringserevej 2, 4850 Stubbekøbing

3

MAIKEN MONNERUP
Aalholm Gods, Sakskøbingvej, 4880 Nysted (ved indk. til Automobilmuseet)

4

OLE HOLM
Nygaard, Højrebyvej 101, 4900 Nakskov (umiddelbart udenfor Nakskov)

5

PALLE LINDAU
Borresminde, Vestre Landevej 145, 4952 Stokkemarke

6

PER-RENE LARSEN
Søholt, Søholtvej, 4960 Holeby (nord for Røgbølle Sø)

7

GEERT DAAE FUNDER
Orupgaard, Gedser Landevej/Hallerupvejen, 4800 Nykøbing F.

8

IDA GULDHAMMER
Fuglsang Gods, Nystedvej 73A, 4891 Toreby L.

9

JENS CHR. JENSEN
Søgård, Kragenæsvej 39, 4943 Torrig L.

10

KIS NELLEMANN
Stenkærgaard, Nykøbingvej, 4990 Sakskøbing

11

SIMON JØRGEN SIMONSEN
Rudbjerggaard, Rudbjergvej, Tillitse, 4983 Dannemare
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