
Referat af møde i Skulpturudvalget søndag den 27. april 2014 

Deltagere: Jan Dahl, Jørgen Lou, Ole Kristensen og Gitte Krogsgaard 

Fraværende: Anne Tittmann, Per Zoffmann Jessen og Britt Gerner 

Referat:Gitte 

En del skulpturer forlader skulpturbanken her i foråret for udstillinger andre steder samtidig 
med, at der kommer nye skulpturer til.  

Det giver mulighed for en sommerudstilling, hvor der efterhånden, som der bliver ledige 
pladser, kan flyttes rundt på nogle af de skulpturer, der bliver her og vi skal også finde gode 
pladser til de nye skulpturer.  

Albertslund Kommunes Kulturudvalg har fået en ansøgning til tilskud til et sommerkatalog. 
Svaret afventes.       

Status: 

Ole Bunton, Hestetanden er afhentet efter transportskade. Kommer ikke tilbage. 

Steen Christensen, Forladt Visdom er afhentet for udstilling i Slagelse 

Vivi Linnemanns plasticinstallationer er pakket sammen på trailer og fragtes væk.  

Lars Waldemar, 2 stk. frøkapsler pakkes på palle i dag og afhentes for udstilling i Give mandag 
den 28.4.  

Josef Salamon var her lørdag for maling af Sejlet ved Væverlængen. Til efteråret tager han det 
hjem for en overfladebehandling.    

Misja Kristoffer Rasmussens 2 skulpturer, Lucetta og Greco er kørt til Ølsted for opstilling i 
Misjas nye skulpturpark foran Ølsted Kro. I stedet har vi lånt en ny skulptur af Misja: Pigen 
med nøglen og måske kan vi låne yderligere en med en hest, hvis vi kan få den transporteret 
fra Bornholm og hertil.     

Følgende skulpturer skal til Dansk Billedhuggersamfunds sommerudstilling i Augustenborg: 
Lars Waldemar, Sag mir, wo die Blumen sind 
Vivian Bondy, Opbrud 
Ole Bunton, Stele 
Jørn Hansen, Integrationsportal 
Jørgen Willerup, Kvadrat 
Paul Cederdorff, The Lady og Tre Søstre 
Richard Brixel, Philosopher Surfing on the Wave of Future (måske).  

Afhentningstidspunkter er ikke kendt endnu.  

Henrik Voldmester kommer med 3 skulpturer: Badedyrene. 
Steen Christensen kommer med en bænk med bøger, når han får den færdig.  

 



Følgende blev besluttet om placeringer: 

• Badedyrene placeres ved fodboldbanen i området, hvor Opbrud står nu. Voldmester 
beslutter nærmere placering, når han kommer med skulpturerne. 
 

• Bænk med bøger placeres mellem kastanjetræerne, der hvor bænken Passenger Break 
står nu. Passenger Break flyttes over på den modsatte side af stien.  
 

• Bodil Dam, Dagens Fangst, flyttes til plads ved gavl Tingstræderne 18. 
 

• Paul Cederdorff, Samtale på havemuren, flyttes til pladsen ved Humleslippen, hvor 
Forladt Visdom stod. 
 

• Marianne Miller, Den forsvundne havfrue, flyttes over på modsatte side af stien, hvor 
hun stod i 2012. Marianne kommer i maj og shiner stenen op. 
 

• Jens Chr. Jensen, (Garntrissen), flyttes til mellem Troldetræ og kastanjetræ og vendes 
om.  
 

• Jens Galschiøt, Svinehunden, flyttes til pladsen med fliser ved Bryggerlængen, når 
Kvadrat er afhentet.    
 

• Jens Galschiøt, Den lille pige med mobilen, flyttes til Bryggerlængen 34, foran 
køkkenvindue, hvor der er fliser (beboer har sagt OK hertil).  
 

• Lene Stevns Jensen, Sæl med udlængsel, flyttes til pladsen ved Bryggerlængen, hvor 
Dagens Fangst, står nu. 
 

• Misja Rasmussen, Pigen med nøglen, flyttes til hjørnet Tømmerstræde/Tingstræderne 
 

• Thomas Larduer, Face á face, flyttes til trekanten ved Færgeslippen 1.   
 

• Don van der Meulen, Women on the move, (Gavlen ved Humleslippen) efterses og 
forsøges flyttet til Hesteskoen ved Tingstræderne. 
 

• Josef Salamon, Måneraket, flyttes til buen ved Snorrestræde, alternativt, hvis det ikke 
lykkes at flytte Women om the move, sættes måneraketten på Hesteskoen.  

 

Nærmere omkring de praktiske gøremål ved afhentninger og flytninger tages ad hoc.      

 


