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ET	  BRASK	  SPARK	  
-‐	  udvalgte	  værker	  fra	  en	  kunstsamling	  
	  
Lørdag	  d.	  7.	  juni	  åbner	  Munkeruphus	  en	  stor	  udstilling	  med	  værker	  fra	  en	  af	  landets	  største	  private	  
kunstsamlinger.	  Manden	  bag	  samlingen	  er	  Jens-‐Peter	  Brask,	  der	  har	  været	  optaget	  af	  og	  samlet	  på	  kunst,	  
fra	  han	  var	  ganske	  ung.	  Siden	  1993	  har	  han	  erhvervet	  sig	  værker	  af	  en	  lang	  række	  danske	  kunstnere,	  og	  har	  
hermed	  støttet	  gallerierne	  og	  kunstscenen	  herhjemme	  igennem	  mange	  år.	  	  
	  
Brasks	  samling	  udgør	  i	  dag	  mere	  end	  2000	  værker	  af	  400	  forskellige	  kunstnere,	  og	  udstillingen	  på	  
Munkeruphus	  er	  derfor	  kun	  et	  lille	  udsnit	  af	  en	  meget	  omfattende	  samling,	  som	  i	  dag	  også	  tæller	  mange	  
udenlandske	  kunstnere.	  Værkerne	  til	  Munkeruphus	  er	  nøje	  udvalgt	  af	  samleren	  selv	  med	  fokus	  på	  
markante	  og	  nyere	  værker,	  som	  ikke	  er	  blevet	  udstillet	  før,	  og	  som	  er	  skabt	  af	  både	  meget	  anerkendte	  og	  
mindre	  kendte	  navne.	  Herunder	  også	  en	  del	  graffiti-‐kunstnere	  og	  flere	  unge	  amerikanske	  kunstnere.	  
	  
ET	  BRASK	  SPARK	  er	  en	  unik	  mulighed	  for	  at	  få	  indblik	  i	  en	  meget	  personlig	  kunstsamling,	  der	  spænder	  vidt	  i	  
både	  genrer	  og	  medier.	  Udstillingen	  kan	  opleves	  hele	  sommeren	  både	  inde	  og	  ude	  på	  Munkeruphus	  og	  
viser	  værker	  af	  bl.a.	  Clare	  Woods,	  John	  Kørner,	  Gardar	  Eide	  Einarsson,	  Michael	  Kvium,	  Dan	  Schein,	  Astrid	  
Kruse	  Jensen,	  Peter	  Linde	  Busk,	  Peter	  Demos,	  Søren	  Dahlgaard,	  Ella	  Kruglyanskaya,	  Husk	  Mit	  Navn,	  Julian	  
Schnabel,	  Jesper	  Dalgaard,	  Tomàs	  Saraceno,	  Randi	  &	  Katrine,	  Ryan	  Schneider,	  Christian	  Lemmerz,	  Rashid	  
Johnson	  m.fl.	  	  
	  
Der	  vil	  blive	  udgivet	  et	  katalog	  i	  forbindelse	  med	  udstillingen	  med	  tekstbidrag	  af	  bl.a.	  Michael	  Kvium,	  Tom	  
Sanford	  og	  Julie	  Quottrup	  Silbermann,	  som	  kan	  købes	  i	  butikken	  på	  Munkeruphus	  fra	  starten	  af	  juli	  måned.	  
Kataloget	  kan	  også	  rekvireres	  mod	  betaling	  af	  porto	  ved	  henvendelse	  til	  Munkeruphus.	  
	  
Åbning	  af	  udstillingen	  finder	  sted	  lørdag	  d.	  7.	  juni	  kl.	  15-‐18,	  hvor	  alle	  er	  velkomne.	  
Velkomst	  v.	  Munkeruphus	  og	  åbning	  v.	  Jens	  Peter	  Brask	  kl.	  15.30	  
	  
Udstillingsperiode	  d.	  8.	  juni	  –	  31.	  august	  2014	  
Åbent	  tirsdag	  til	  søndag	  kl.	  12-‐17.	  Første	  torsdag	  i	  måneden	  kl.	  12-‐20	  
Arrangementer	  i	  forbindelse	  med	  udstillingen	  annonceres	  på	  facebook.dk/Munkeruphus	  	  
	  
Munkeruphus	  
Munkerup	  Strandvej	  78	  
DK-‐3120	  Dronningmølle	  
www.munkeruphus.dk	  
	  
For	  yderligere	  info	  samt	  fremsendelse	  af	  pressemateriale	  kontakt	  venligst	  Munkeruphus	  på	  +45	  49717906	  
eller	  på	  mail:	  kunst@munkeruphus.dk	  	  
	  
Der	  er	  vedlagt	  to	  pressebilleder,	  som	  frit	  kan	  benyttes	  med	  angivelse	  af	  nedenstående	  billedtekst:	  
	  
1)	  Ryan	  Schneider,	  Great	  Blue	  Heron	  (For	  VH),	  2013,	  olie	  på	  lærred,	  182x152	  cm.	  
2)	  Jesper	  Dalgaard,	  Untitled,	  2009,	  hængende	  skulptur	  i	  blandede	  materialer,	  130x50x50	  cm.	  
	  


