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HVORFOR SÅ MEGET 
KUNST PÅ BYAGEREN

Når man bygger nyt i det 
offentlige, er det kutyme,  
at der afsættes et beløb  
i byggebudgettet til kunst.
Således også på Byageren.
Det har givet mulighed for 
at indkøbe den kunst, der 
er beskrevet i denne pjece. 

Vi har prioriteret kunst,  
der kunne stå i haven,  
for at gøre udearealerne  
så spændende og attraktive 
som muligt.

God fornøjelse!
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1 ARTIGASPLANAS
Start med at gå en tur i haven, ud af døren i 
fællesrummet. Her står tre skønne damer af den 
spanske Artigasplanas. Figurerne hedder fra 
venstre ”Help”, ”Aretusa” og ”I can fly”

2 MARTIN NYBO
Gå til 2, som er den ene af Martin Nybo’s store  
blå keramikkrukker

3 MARTIN NYBO
Farvestrålende keramikmøbler også af Martin Nybo

4 MARTIN NYBO
Martin Nybos anden store blå krukke

5 PERE SALA
Gå en tur igennem pergolaen/sansehaven  
og find Pere Salas ”Dame i badekar”,  
som står på en bornholmsk granitblok

6 LEIF HYGILD
Her finder du fem sanse/erindringsskulpturer af 
Leif Hygild. Disse er udstyret med QR-koder, som 
fører til sider på internettet

7 BENJAMIN TORCAL TORRES
Tilbage i fællesrummet bag klaveret hænger to 
malerier af den spanske Benjamin Torcal Torres

8 MAJKEN Á GRØMMA
I fællesrummet hænger også et stort lyst og dejligt 
maleri af Majken á Grømma 

9 NULLE ØIGAARD
Fra fællessalen ud på gangen og til venstre ind 
i hus 5. Her hænger en tekstilcollage af Nulle 
Øigaard. Titel ”Madonnas grotte”

TAG ER TUR RUNDT OG SE DE MANGE KUNST  VÆRKER PÅ BYAGEREN PLEJECENTER 
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15 MALENE HAMMERSHØJ
Vend om og gå tilbage. På højre side finder du fire 
print uden titel af Malene Hammershøj

16 JANNE KLERK
Turen slutter i mellemgangen til 
Plejecenterlederens kontor med endnu et forografi 
af Janne Klerk

14 CHARLOTTE DANIELSEN 
Tilbage på gangen og ud af den turkise dør, ned 
af trappen tilbage til stueetagen. Lidt til venstre 
hænger tre print uden titel af Charlotte Danielsen

11 ANN-LISBETH SANVIG
Tilbage og ned ad den lange gang. På venstre 
hånd hænger fire print af Ann-Lisbeth Sanvig med 
titlen ”Streetwiev Copenhagen” 

10 JANNE KLERK
Gå tilbage, kryds gangen, ind af den lilla dør og 
op på første sal. Hold til venstre ind i hus 6, hvor 
der over sofaen hænger et stort fotografi af Janne 
Klerk med titlen ”Ved Skagen”

13 JANNE KLERK
Gå videre ind i hus 2, her hænger lige om hjørnet 
til venstre endnu et fotografi af Janne Klerk med 
titlen ”Rygaard”

12 MARIANNE CHRISTOFFERSEN
Længere fremme på højre side hænger fire print af 
Marianne Christoffersen inspireret  
af H.C. Andersen, fra venstre  ”Kejserens nye 
klæder”, ”Svinedrengen”, ”Mødested” og 
”Prinsessen på ærten”

RØDE NUMRE ER STUEETAGEN

ORANGE NUMRE ER 1. SAL

TAG ER TUR RUNDT OG SE DE MANGE KUNST  VÆRKER PÅ BYAGEREN PLEJECENTER 
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HJÆLP

ARETUSA

Motivmæssigt peger kunstnerens 
figurer tilbage på græsk klassisk 
skulptur, om end Artigasplanas 
stil er betydeligt mere enkel og 
rå.
Soklen indskriver sig i en 
moderne tradition, hvor man i 
det 20. århundrede begyndte at 
give det tilsyneladende ”grimme” 
og brugte nye funktioner. Her 
handler det om det rustne jern. 
Således opstår en ny æstetik.”

Ida Hjalmsrud

”Artigasplanas står ansigt til 
ansigt med frygten for afgrunden 
og forvandler den til skønhed 
i smidige bevægelser, der 
beroliger os. Alle hans arbejder 
sier smerten og gør den tålelig, 
kvindeliggør helten, forvandler 
ham til en pige.”

Anna Ruíz

4

www.artigasplanas.com
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ARTIGASPLANAS

Begavet balancekunst fra Barcelona.

”Vær beredt på en spansk tornado 
af veldrejet kunst i mødet med 
Artigasplanas skulpturer.

Med lange ventelister til Artigasplanas 
skulpturer herhjemme må man sige,  
at kunstlæreren fra Barcelona også har 
taget sit danske publikum med storm.

Altid dygtigt balancerende mellem 
klumpen eller soklen og figuren, viser 
Artigasplanas os, med et enkelt greb, 
nonchalant, hvad det hele drejer sig om 
i skulpturens verden. Altings forhold til 
hinanden!

”Mine skulpturer er en blanding 
af figurativ og abstrakt kunst. 
Grundlæggende arbejder jeg med 
to materialer, bronze og stål. Mine 
kvindelige figurer repræsenterer 
præstinder, saberinder eller fantastiske 
væsner placeret i fastfrosne øjeblikke.”

Joan Artigas Planas
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MARTIN NYBO  

Martin Nybo Jensen er født 
1971 i Vestjylland.

Uddannet keramisk formgiver 
på Designskolen i Kolding 
2000. 

Martin Nybo Jensen arbejder 
især med store krukker 
i stentøj, dekoreret med 
begitninger, påført med pensel, 
mandskraft og munterhed. 
Brugskeramik, udsmykning og 
skulptur.
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MARTIN NYBO  

Martin Nybo Jensen er født 
1971 i Vestjylland.

Uddannet keramisk formgiver 
på Designskolen i Kolding 
2000. 

Martin Nybo Jensen arbejder 
især med store krukker 
i stentøj, dekoreret med 
begitninger, påført med pensel, 
mandskraft og munterhed. 
Brugskeramik, udsmykning og 
skulptur.
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MARTIN NYBO  

Martin Nybo Jensen er født 
1971 i Vestjylland.

Han er uddannet keramisk 
formgiver på Designskolen  
i Kolding 2000. 

Martin Nybo Jensen arbejder 
især med store krukker 
i stentøj, dekoreret med 
begitninger, påført med pensel, 
mandskraft og munterhed. 
Brugskeramik, udsmykning og 
skulptur.

Martin er inspireret af 
kalkmalerier. Som barn fulgte 
Martin tit sin far, når han 
restaurerede kalkmalerier 
i danske kirker. Denne 
mytologiske inspiration ses  
i Marin Nybos udsmykninger.

2

3

4

www.martinnybo.dk
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PERE SALA

Pere Sala (1962) er en catalansk 
billedhugger. Han har studeret skulptur 
på fakultetet for kunst på universitetet i 
Barcelona.

Efter at have afsluttet sine 
universitetsstudier, begyndte Sala at 
arbejde indenfor forskellige områder  
for at uddybe sin viden om formgivning. 
Han studerede bl.a. de nye syntetiske 
materieler, som man bruger til 
butiksmannequiner.

Siden 2004 har Sala arbejdet med 
bronze. Dette materiale giver ham en 
frihed til at arbejde i temaer og udforske 
kroppens forskellige bevægelser.

Pere Salas kunst er i en konstant 
proces, hvor han sætter sin viden om 
menneskekroppen i nye perspektiver 
men stadig forholder sig tro mod 
skulpturens klassiske idealer, som man 
kender det fra bl.a. Arístides Mallol og 
Edgar Degas eller en moderne kunstner 
som Anthony Gormley.

6

Youtube-video med flere kunstværker af Pere sala 
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LEIF HYGILD6

Leif Hygild fik ideen til kunstobjekterne på 
et af sine besøg hos sin mor, der boede på 
Byageren. Leif Hygild syntes bestemt,  
at den kunst, der allerede stod i haven, 
var med til at skabe en dejlig ramme om 
hverdagen. 

Men han fik ideen til et kunstværk, som 
i højere grad skulle være en aktivitet for 
beboere, deres familier og medarbejderne.

Hygilds kunst i Byagerens have skal 
give beboerne mulighed for at få fælles 
oplevelser med deres børn, børnebørn 
og oldebørn i det fri. Disse kunstobjekter 
indbyder til samvær omkring de historier, 
som objekterne bærer frem. Der udfordres 
og tales til fantasien, sanserne og 
erindringen.

Leif Hygilds kunstobjekter kan ses og 
berøres. Men de er også forsynet med 
en QR kode, der leder hen til historier og 
spørgsmål, der kan sætte samtaler i gang, 
og som vil appellere især til de yngre,  
der synes det er sjovt at inddrage ipad/
tablets og mobiltelefon.

De orange objekter lyser op i haven. 

Gå på opdagelse, se, rør, lyt ...

Leif Hygild er uddannet fra: 
Danmarks Designskole 1990 
Institut for Industrielt Design 
1995. 

Han har bl.a. udstillet på:

Filosofgangen i Odense 1997   
”Seks Tableauer”

Galleri Nørby, København 1999 
Værkstedsudstilling

Udstillingssted for ny Keramik, 
København 1999 
”Keramik uden fortilfælde”

Leif Hygild er også kåret som 
vinder af EU-kommisionens 
designkonkurrence  
”Light of the Future” 2002



11

www.projekt-objekt.net

LEIF HYGILD

www.hygild.dk
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BENJAMIN TORCAL TORRES

Benjamin Torcal Torres er uddannet ved 
Kunstakademiet Sant Jordis i Barcelona 
og udstiller primært i Spanien, men også 
andre steder i Europa, herunder  
i Danmark hos Gallerie Rasmus.

I kombinationen mellem det abstrakte 
og det figurative finder Torcal sit 
eget ekspressionistiske udtryk. Den 
klassiske græske kultur og filosofi er 
inspirationskilden, og menneskefiguren 
er en central skikkelse i de fleste værker, 
hvor figurer og skikkelser svæver i et 

abstrakt rum i kraftige farver. Ofte er 
to lærreder med to forskellige udtryk 
sat sammen, hvilket giver et nyt udtryk 
med stærke kontraster, der bliver holdt 
sammen af Torcals gennemgående 
malestil.

Værkerne er energiske og varme med 
mange klare jordfarver, ofte kombineret 
med dyb blå eller stærk rød. De konkrete 
figurer fanges og fastholdes af den 
abstrakte baggrund. Der er fart på,  
og det ene motiv lokker beskueren mod 
det næste og efterlader en behagelig 
”mæthedsfornemmelse”. En rejse ind  
i en verden af fantasi, farve og ”vild ro”.

7
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MAJKEN Á GRØMMA

Landskabet giver mig en stadig større 
frihed i legen med penslen, med 
farverne og kompositionen, med den 
maleriske proces. Når motivet er valgt 
og kompositionen som udgangspunkt er 
på plads, begynder den proces, det hele 
egentlig drejer sig om - at male et maleri. 
Det er kraften i farven, det er rytmen og 
dynamikken i penslen, det er poesien, 
det er dramaet, det er glæden, det 
gælder, når penslen med 100 km i timen 
tordner hen over lærredet. Når penslen 
spontant og uden de store overvejelser 
dyppes i farven, og valget intuitivt og 
næsten altid er det rigtige valg. Så får jeg 
fornemmelsen af, at alt kan lade sig gøre.

Redigeret afsnit fra bogen  
”Min rejse i det nordiske landskab”.

8

www.majkenagroemma.dk
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Det er motiver fra middelhavets 
kyster og landskaber, som 
hele mit liv har været min store 
inspirationskilde. Varmen, 
havet, mentaliteten, livsstilen: 
Jeg kommer hjem hver gang! 
Selvom mit egentlige hjem er 
hvor familien befinder sig  
i dette umulige nord.

Rejser har været en selvfølgelig 
betingelse - og det kommer 
der altid billeder ud af. Arbejdet 
går i gang, uopsætteligt, på 
en stemning, et syn, et minde, 
en oplevelse eller noget som 
jeg mærker som et metafysisk 
initiativ...

Billedtæpperne skal 
opfattes som malerier, hvor 
stofstykkernes form og 
farvernes udtryk bestemmer, 
selv om delene kommer fra 
tekstiler i stedet for tuber.

www.nulle-oigaard.dk
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NULLE ØIGAARD 

Nulle Øigaard blev elev af billedkunstneren Alex Klingspor 
og senere uddannet fra Kunstakademiets Malerskole i 1957. 
Derefter etablerede hun eget værksted. Særligt kendt er hun 
for sine tekstilcollager, der er inspireret af Middelhavslandenes 
farvespektre.

Hun har desuden arbejdet med scenografi og udført udsmykninger 
til bl.a. Stavnsholtkirken i Farum, Danmarks Nationalbank, 
Frederiksberg Gymnasium, Novo Nordisk, Codan, Tivolis 
Koncertsal, Taastrup Nykirke, Brøndbyøster Kirke og Danmarks 
faste repræsentation ved Den Europæiske Union i Bruxelles.

9
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JANNE KLERK

Landskaber og arkitektur er 
tilbagevendende motiver i Janne Klerks 
fotografier, der har været udstillet på flere 
af landets førende museer og fået plads 
i adskillige bogværker. Oprindelig fyldte 
menneskeskildringer også en del,  
fx i hendes første separatudstilling 
”Albanien”, som blev vist på 
Nationalmuseet, 1995. 

Men eftervirkningerne af en øjensygdom 
betød, at Klerk måtte begynde at 
fotografere på en ny måde og benytte 
et kameraformat, der krævede en mere 
langsommelig arbejdsproces end den 
dokumentariske reportageform tillader. 
De poetiske, sort-hvide billedserier 
”Bjerget ved Golfo di Salerno” og ”Altid 
strømmer floden” er nogle af hendes 
tidlige eksempler på landskabs- og 
arkitekturfotografi.

Gennem årene har Janne Klerks 
fotografier fundet vej ind i en lang 
række bøger – både egne udgivelser 
og bogværker lavet i samarbejde 
med forfattere, hvor hun ved hjælp af 
kameraet illustrerer en specifik tematik 
eller et bestemt materiale. Samtidig 
fungerer billederne som selvstændige 
serier i udstillingssammenhæng.

13 1610

www.janneklerk.dk
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Klerk har samarbejdet med forfatteren 
og kunsthistorikeren Hans Edvard 
Nørregaard-Nielsen omkring flere 
bøger, bl.a. Nørre Vosborg – En 
vestjydsk herregård, Gyldendal, 2008. 
I et interview sammenligner han Klerk 
og guldaldermaleren Christen Købke:  
“... de ser med en fuldstændig renhed.  
De skal ikke have blandet dårlige 
nerver eller synspunkter og egne 
meninger ind i det. De har et fuld-

stændig klart blik, der handler om 
solnedgangen eller om en ko på græs 
eller noget andet som det væsentlige. 
Dermed får billedet en bestemt 
tindrende glans indefra, fordi det er 
så beslægtet med alt levende og alt 
åndende.”

Mens nogle fotografer udelukkende 
arbejder på egen hånd, skabes Klerks 
fotografier ofte i dialog med en tekst 

og dens forfatter. Alligevel forbliver 
billederne Klerkske. Både når de 
optræder som illustrationer i bøger, 
og som værker på udstillingsvægge. 
Måske fordi ‘objekterne’ synes at få 
lov at tale for sig selv – uanset emnet. 
Klerk fotograferer med et nøgternt, 
undersøgende blik på verden, der 
registrerer det store i det små. 
Præcise udsnit og øjeblikke indfanges 
efter lang tids tålmodig iagttagelse.
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www.aasanvig.com

Det er denne evne til i sine 
malerier at skabe synteser, 
som er Ann-Lisbeth Sanvigs 
store styrke. Hendes billeder 
er på én gang kontrollerede og 
temperamentsfulde, stålsatte 
og venlige, farvestærke og 
blødt modellerede. Et træk, 
som er temmelig sjældent i en 
kunstverden, hvor man som 
regel er enten det ene eller det 
andet. 

Tom Jørgensen,  
Redaktør af Kunstavisen

Klip fra TV2
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ANN-LISBETH SANVIG

Om Ann-Lisbeth Sanvigs billedunivers

Ved første øjekast tror man, at man er  
i Provence. Ann-Lisbeth Sanvigs landskabs- 
malerier ulmer og gløder, og farven er lagt  
i fede, pastose lag signalerende kraft, styrke 
og overskud. Indtil man ved nærmere 
eftersyn opdager, at naturen ser udpræget 
skandinavisk ud og at farven er præget af den 
fugtighed i luften, der gør nuancerne blødere  
i modsætning til Sydens brændende lys.

Det, Ann-Lisbeth Sanvig gør, er altså at 
forene fornemmelsen for Nordens lys med 
et gallisk temperament. En syntese af 
modsætninger, der er hele kernen i hendes 
kunst. Ser man på kompositionen, opdager 
man hurtigt et slægtskab med den  
klassiske modernismes pionerer.  
Den stramme billedopbygning med de 
vandrette markeringer af horisontlinjen  
i samspil med stikvejenes diagonaler og 
træernes dråbeformede konturer. Når det 
kommer til penselbehandlingen og farven,  
er Ann-Lisbeth Sanvig imidlertid alt andet end 
stram og disciplineret. Rent faktisk bruger hun slet ikke pensel til sine malerier. De store 
brede strøg er resultatet af den farvedrivende spartels ”sneglespor” henover lærredet. 
Spor, der sætter sig stofligt og næsten fysisk mærkbart på maleriet signalerende 
lidenskab, engagement, fandenivoldskhed og en stålfast vilje til at være alt andet end 
dekorativ. Samtidigt lykkes det for Ann-Lisbeth Sanvig at ramme nogle farvetoner, der får 
billederne til ligesom at stråle indefra.

11
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Det store i det små

Marianne Christoffersens billeder indfanger 
på humoristisk vis dagliglivet med en 
enkel grafisk streg, der emmer af ømhed, 
ungdom og malerisk talent.

Med en afprøvende arbejdsgang, hvor 
farvevalg ændres, til den helt rigtige 
baggrundsfarve er fundet, er Marianne 
Christoffersen en åben kunstner, der 
lader alle billedets elementer få et ord 
med. Hvad enten mediet er akryl eller 
olie, så er der en høj grad af liv i den 
enkelte farveflade. Netop på grund af 
de mange lag, som maleren maler sig 

igennem undervejs i det enkelte billede, 
får de mange fantasifigurer en effektfuld 
konturlinie omkring sig - og den bliver 
malet op adskillige gange undervejs.

Det er et snedigt greb at skildre 
fantasifigurer frem for mennesker, for 
kunstneren får på den måde skildret 
menneskelivet uden at gå for tæt på.  
I billedernes titler understreger Marianne 
Christoffersen rammende sine pointer. Et 
billede, der forestiller en knælende mand, 
der er i gang med et frieri til en siddende 
dame, kalder Marianne Christoffersen 
ganske enkelt ”Sit!” – Så er det forholds 
magtbalance vist sat på plads ...

12 MARIANNE CHRISTOFFERSEN 
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INSPIRATION

Måske netop derfor er min 
inspiration også næsten 
udefinérbar, et særligt udtryk, 
som drages ubevidst ind i min 
billedverden.

Tidligere var det primært 
naturen, der virkede dragende 
på mine sanser, men de 
seneste år har andre af 
universets steder fået plads på 
mit lærred.

Jeg leder ofte efter et særligt 
udtryk til mine billeder, som jeg 
på forhånd kan se for mig. Men 
alle mine malerier begynder 
som en rejse, jeg aldrig ved 
hvor ender - og det er det, der 
gør dem til små unikke historier.

Min styrke ligger i at kunne 
arbejde mig frem på lærredet 
uden at have en opskrift på 
det færdige resultat. Det er en 
flydende process, hvor målet  
i sig selv er at drage beskueren 
ind i mit univers - bevæge 
sig frit rundt og opleve, at tid 
og sted smelter sammen i en 
samhørighed.

www.charlottedanielsen.dk
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CHARLOTTE DANIELSEN 
 

Det er den visuelle historie, der stimulerer 
mine følelser og sanser. Det er den energi 
og det ”drive”, der er drivkraften bag, at jeg 
i dag arbejder som kunstner på fuld tid.

Tidligere har jeg trænet heste på Island, 
været eliterytter, rejst rundt i Latinamerika 
og arbejdet som politibetjent, en blandet 
historik med mange forskellige udfordringer.

En stærk intuition og en tro på det 
”udefinerbare” gjorde, at jeg vidste, hvad 
jeg skulle. Jeg måtte bare forfølge den indre 
stemme.

14
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MALENE HAMMERSHØJ

Jeg maler for min egen skyld.  
Fordi jeg elsker det - fordi malerierne 
kalder, trænger sig på!

Faktisk har jeg før haft den idé, at jeg 
kunne male, hvis jeg ville. 
Men det ville jeg altså bare ikke!  
Blandt andet fordi der ligesom var en 
forventning om, at, når der var kunstnere 
i familien, måtte jeg også kunne male!  
Så dét ville jeg ikke!

Det gik heldigvis over. Da jeg først tog fat 
på maleriet, ville det ikke stoppe igen. 

 

Jeg bliver ofte spurgt, hvor inspirationen 
kommer fra? Svaret er, at den kommer 
alle steder fra. Den kan dukke op, når 
man kigger ud over værkstedet, ser ud 
af vinduet eller når man taler med andre 
mennesker. Det mest besværlige er, når 
den vælger at dukke op, lige når man er 
gået i seng! Nogle gange kommer den 
slet ikke, det er det værste.

Jeg oplever at blive trukket rundt af 
malerierne, hvilket lyder temmelig 
krukket, det ved jeg godt. Jeg har 
før tænkt: ”Ahr!”, når jeg hørte andre 
kunstnere fortælle om, hvordan de er 
blevet hvirvlet rundt i den skabende 
proces. Men det er sandheden, for mig 
i hvert fald. Jeg tager meget sjældent 
stilling til motivet på forhånd, det 
kommer af sig selv. Hvis jeg forsøger at 
kontrollere maleprocessen, kommer der 
ikke noget godt ud af det. Det bliver pynt 
og ligegyldigheder. Først når jeg slipper 
kontrollen, kommer der malerier ud af 
det.

Jeg maler ofte om natten. Der er en 
dejlig ro i huset. Det er også på den tid af 
døgnet, hvor min ”malerhjerne” fungerer 
bedst. 

15
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www.malenehammershoej.dk
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