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KUNST

Af Henny Ferrold
henny.ferrold@sn.dk

SLAGELSE KOMMUNE: En op-

dateret hjemmeside, et nyt 

medlem af bestyrelsen, en 

styrket markedsføringsindsats 

og produktion af en ny film 

om tre lokale kirker. 

Det er bare nogle af årets 

nyheder fra bestyrelsen bag 

kunstudstillingen Kunst og 

Kirker, som midt i november 

måned afholdes i Slagelseom-

rådets kirker for fjerde gang.

Lene Hansen, kendt lokal 

keramiker fra blandt andet 

Bruuns-hjørne i Skælskør og 

gennem snart 25 år indehaver 

af Pottemagerens Hus i Flak-

kebjerg, er indtrådt i bestyrel-

sen, hvor hun skal afløse glas-

kunstneren Branka Lugonja, 

som flytter til Norge. Øvrige 

medlemmer af arbejdsgrup-

pen er Per Thuesen, Estrid 

Eriksen og Michael Olsen. 

-  Planen er at Lene skal 

overtage ansvarsområdet om-

kring udstillingens skulptur-

kunstnere,  mens Estrid har 

ansvaret for billedkunstnerne, 

fortæller Per Thuesen, som er 

formand for bestyrelsen. 

-  Udstillingen her i ’22 er 

på plads, men arbejdet med 

udstillingen i 2023 går i gang 

allerede i december måned.

Lene Hansen er et velkendt 

ansigt indenfor den lokale 

kunstverden, hvor hun blandt 

andet har været med til at ar-

rangere Hashøjdagen og kera-

mikfestivalen i Skælskør. Hun 

ser frem til den ny opgave. 

- Jeg synes det er et fanta-

stisk projekt, derfor går jeg med 

i det. Jeg er gået ud af en masse 

andre ting, fordi jeg syntes det 

tog al min tid, derfor har jeg tid 

til at være med her og gi’ det 

en skalle, smiler Lene Hansen.

Som nævnt er alle kunstne-

re på plads til den kommen-

de Kunst og Kirker-udstilling, 

som afholdes d. 11-13. novem-

ber i 16 lokale kirker, med 32 

udstillende kunstnere.

Åbningsceremoni i 
Sct. Mikkels kirke
-  Den 11. november kl. 16.30-

18 er der åbningsceremoni i 

Sct. Mikkels kirke, som i år 

ikke er en egentlig udstil-

lingskirke, men udelukkende 

danner ramme om åbnin-

gen og præsentationen, hvor 

kunstnerne kommer med et 

stykke kunst hver. 

Der vil være tre åbnings-

taler og en lille koncert med 

kirkens organist, hvorefter de 

fremmødte får lejlighed til at 

kigge nærmere på de udstil-

lede kunstværker, og på den 

baggrund planlægge deres 

rute til kirkerne lørdag og 

søndag, fortæller Per Thuesen.

Årets 32 kunstnere er for-

delt med 16 billedkunstnere og 

16 skulpturkunstnere. 

-  I år udelukkende danske, 

professionelle kunstnere. År-

sagen er corona, konstaterer 

Per Thuesen. Bestyrelsen   

måtte i 2020 i sidste øjeblik 

aflyse en fuldt planlagt udstil-

ling på den baggrund.

Som hovedregel udstiller 

både en billedkunstner og 

en skulpturkunstner i de en-

kelte kirker. Nye kirker som 

er kommet med på ruten er i 

år Sorterup kirke, Høve Valg-

menighedskirke, Slots Bjergby 

kirke og Sankt Povls kirke i 

Korsør. 

Både kunstnere og med-

lemmer af menighedsrådet 

vil være til stede i kirkerne, 

så der vil være mulighed for 

snak om både kunst og kirker, 

og for at købe de udstillede 

kunstværker.

Allerede nu er der fabri-

keret kataloger og flyers med 

oplysninger om udstillingen. 

De kan hentes på kommunens 

biblioteker, eller i de kirker 

som deltager i udstillingen. 

Flot og brugervenlig  
hjemmeside
Man kan også se mere om 

udstillingen på hjemmesiden, 

www.kunstogkirker.dk, som 

ud over oplysninger om den 

kommende udstilling er blevet 

udbygget med både arkiv over 

tidligere udstillinger og mulig-

hed for at man kan tilmelde 

sig et nyhedsbrev, samt mulig-

hed for også at  yde økonomisk 

støtte til Kunst og Kirker.

Også markedsføringsind-

satsen øges i år. 

- Vi sender pressemed-

delelser ud til lokalaviser 

i postnumrene 4000-4700 

og i de enkelte kunstneres 

hjem-kommuner, og annon-

cerer også to gange i Kunst-

avisen, oplyser Per Thuesen. 

Også en ny film, produceret 

af FGU i Korsør, er på vej. 

-  Der bliver taget billeder 

af tre lokale kirker her i efter-

året: Sørbymagle, Tårnborg og 

Kirke Stillinge kirker. Under 

selve udstillingen bliver der 

også filmet i kirkerne. Det 

bliver til en film på 1-1,5 mi-

nut, som i januar bliver lagt 

på hjemmesiden.

Kunst og Kirker 2022        
i 16 lokale kirker
EVENT. Kunstudstillingen Kunst og Kirker er blevet en lokal 
novembertradition, som tiltrækker kunstinteressserede fra nær og fjern.  
Det første år havde udstillingen 3000 besøgende, sidste år 5600.  
D. 11-13. november afholdes Kunst og Kirker for fjerde gang. Blandt  
andet med opgraderet hjemmeside og et nyt bestyrelsemedlem

Jeanette Hiiri Marquart (tv) er en af udstillerne ved Kunst og Kirker 2022. Her sammen med bestyrelsen for 
kunst og kirker: Michael Olsen, Lene Hansen, Per Thuesen og Estrid Maria Eriksen. Foto: Henny Ferrold

Jeanette Hiiri Marquart en en af udstillerne ved Kunst og Kirker 2022. 
Hun har selv været gæst ved en tidligere udstilling. - Jeg syntes det 
var vidunderligt interessant. Den moderne kunst fortjener en plads i 
kirken, og det får den lidt af ved denne udstilling, konstaterer Jeanette 
Marquart, som i år selv udstiller i Vemmelev kirke. - Jeg glæder mig 
supermeget. Jeg syntes næsten det var lidt synd at tage noget, der 
allerede eksisterer, så jeg laver helt nye værker, fortællee hun. 
- Mit keramiske arbejde handler om at gøre materialet synligt. 
Tilgængeligt. At prøve at give udtryk for de muligheder og den æste-
tik, der ligger i leret. Igennem kontraster, strukturer og overflader. 
Naturen er altid til stede og min svenske baggrund blandt grantræer 
og mos er altid nærværende.
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