
4/12 kl. 9: Har vi råd til kunst i 
yderområderne?  marianne Jelved  
i debat med fire kunstmuseer
Hvilken rolle skal kunsten have i fremtidens yderom
råder? Har vi overhovedet råd til flotte og nytænkende 
kunstudstillinger i yderområderne, når vi samtidig luk
ker folkeskoler? Centralisering og urbanisering påvir
ker det danske land markant og matches af nye museer 
og imponerende udstillinger i de største byer. Skal vi 
primært bruge kunstmidlerne i storbyerne, eller bør vi 
også satse på kunst i de tyndest befolkede egne af Dan
mark? Hvilken betydning har det, at både børn og voks
ne i alle dele af landet kan møde kunst, og at kunsten 
bliver formidlet af dygtige og vidende museumsfolk? 
 Debat med kulturminister Marianne Jelved, 
museums direktør Sine Kildeberg, Vendsyssel Kunst
museum, museumsdirektør Lars Kærulf Møller, Born
holms Kunstmuseum, museumsleder Ove Mogensen, 
Kunstmuseet i Tønder og museumsdirektør Anne Højer  
Petersen, Fuglsang Kunstmuseum. Velkomst ved adm. 
direktør Jesper Nygård, Realdania.
TILMELDING VIA BILLETTO.DK. VED TILMELDING ER DER 
FRI ADGANG TIL ARRANGEMENTET OG RUNDETAARN. 
VARIGHED 120 MINUTTER.

 
7/12 kl. 15: lys og mørke 
artists’ talk v. Henrik saxgren og 
Carsten ingemann 
Mens Carsten Ingemann har søgt mørket og fraværet af 
lys, har Henrik Saxgren sat blitz på dagen. Begge har de 
villet finde og fremhæve det særlige ved yderområderne. 
Hør om Ingemanns rejse ind i mørket og hans søgen 
mod de mørkeste steder i Danmark. Hvordan ser 
Danmark ud, når der næsten ikke er noget lys? Og hør 
Henrik Saxgren fortælle om de tusindvis af kilometer, 
som han måtte tilbagelægge, før hækkene og grænserne 
mellem kultur og natur stod frem som den motivkreds, 
han måtte arbejde med. Og som han selv ved højlys dag 
måtte sætte blitz på for at få lys nok.
TILMELDING VIA POLITIKENPLUS.DK ELLER VED  
BILLETSALG I RUNDETAARN. PRIS 60 KR. INKL. ENTRÉ 
TIL RUNDETAARN. VARIGHED 90 MINUTTER.

7/1 kl. 17: med udsigt til mælkeveJen 
gæsterundviser knud romer 
Jørgensen og fotograf Carsten 
ingemann
Forfatter og radiovært Knud Romer er gæst i udstillin
gen og viser rundt sammen med fotograf Carsten In
gemann. De er begge fascineret af mørket. Når  mørket 
lukker sig om én, åbner det himmelrummet, som med 
millioner af stjerner synes uendeligt, og fantasien 
vækkes og får frit løb i fascinerende og foruroligende 
retninger. Med udgangspunkt i udstillingens værker 
 diskuterer Romer og Ingemann, hvad mørket gør ved 
os. Hvorfor er det fantastisk at vokse op med udsigt til 
mælkevejen? Og hvad med alle os, der bor og vokser op i 
byerne, hvor mørket overdøves af kunstigt lys?
TILMELDING VIA BILLETTO.DK ELLER VED BILLETSALG 
I RUNDETAARN. PRIS 60 KR. INKL. ENTRÉ TIL RUNDE
TAARN. VARIGHED 90 MINUTTER.

 
9/1 kl. 16: mødet med stedet 
artists’ talk v. CHristina Capetillo 
og torben eskerod 

Christina Capetillo og Torben Eskerod fortæller om 
 deres arbejde med at skabe nye billeder af Danmarks 
yderområder. Hvad kræver det at få et sted eller et men
neske til at åbne sig for en, så man kan tage et billede, 
der afspejler det særlige ved stedet? Mens Capetillo 
har arbejdet på tværs af Danmark og portrætteret kon
trasterne mellem yderområdernes oversete byrum og 
de åbne kystlandskaber, har Eskerod, som den eneste i 
gruppen, portrætteret de mennesker, der bor i yderom
råderne, og fokuseret på deres landskaber og livsrum.
TILMELDING VIA POLITIKENPLUS.DK ELLER VED  
BILLETSALG I RUNDETAARN. PRIS 60 KR. INKL. ENTRÉ 
TIL RUNDETAARN. VARIGHED 90 MINUTTER.

 
private rundvisninger
Det er muligt at booke private rundvisninger i udstil
lingen. Kontakt kunstnerisk leder Henrik Saxgren:  
 s@xgren.dk. Ønskes forplejning eller skal rundvisnin
gen finde sted uden for åbningstid skal  Rundetaarn til
lige kontaktes: Siri Charluck: sc@rundetaarn.dk.
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