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Til sommerudstillingen på Munkeruphus er 8 kunstnere inviteret til at vise en udstilling med
afsæt i Munkeruphus’ egen histore, dels som sommerresidens, hvor de besøgende i sin tid
udvekslede litteratur (1916-58), samt fra Gunnar Aagaard Andersens tid (1958-82), hvor
huset var hans hjem og hvor kunstneriske udvekslinger og eksperimenter fandt sted.
Titlen på udstillingen, The Voyage Out, er hentet fra Virginia Woolf’s første roman fra 1915,
året hvor Munkeruphus blev tegnet. Romanen skildrer en dannelsesrejse, hvor bogens
hovedperson gradvist frigøres som fortællingen skrider frem. Bogen er skrevet med flere
fortællerstemmer, der alle er på en fælles rejse. Rejsen og omdrejningspunktet i Woolf’s
roman går igen i udstillingen som en markering af husets egen historie og liv frem til idag, da
udstillingen er i konstant bevægelse og bliver til over tid.
Ved udstillingsåbningen har de inviterede kunstnere hver især indtaget et af Munkeruphus’
rum. Der vil være flere typer rum på spil i udstillingen: Kunstnerens rum, det hjemlige rum,
kvindens rum, det mentale rum, det litterære rum og det teatralske rum. Udstillingen vil byde
gæsterne indenfor til at fordybe sig i hver enkelt kunstners værk, ligesom der vil være plads
til reflektion og til at overraskes, da enkelte rum vil forandre sig over tid i takt med at
udstillingen skrider frem.
Indendørs vil der vises installationer, maleri, video, scenografi, tekstil, skulptur, tegning,
fotografi og tekst, så der vil være en variation af materialer og udtryk helt i tråd med Gunnar
Aagaard Andersens praksis.
Over sommeren vil de 8 kunstnere skabe stedspecifikke værker til haven, der omkranser
Munkeruphus, således at kunstnerne kan bevæge sig fra én skala og brug af materialer til en
anden. Over udstillingsperioden tilføjes et værk gradvist af de inviterede kunstnere til den
udendørs udstilling, der først er komplet som udstillingsperioden rinder ud. Det forlyder, at
Gunnar Aagaard Andersen gik tur i haven og udtænkte sine værker, så det er oplagt at tænke
haven i forlængelse af den indendørs udstilling.

Værkerne placeret i haven rundt om Munkeruphus vil forbinde sig med de indre rum. Her vil
alle udstillingens kunstnere udstille samlet, og de forskellige værker vil enten forbinde eller
forskyde sig som de bliver placeret. Ugentligt vil der derfor være en kunstner tilstede på
Munkeruphus, der enten placerer et værk udendørs eller som gæster udstillingen om
søndagen. I Gunnar Aagaards Andersens ånd er det eksperimenterende en rød tråd gennem
udstillingen, ligesom Virginia Woolfs idé om A Room of Ones Own, det kunstnerisk skabende
rum, også vil være til stede.
The Voyage Out vil være et kunstnerisk åndehul, der hylder den frie vilje til at skabe med højt
til loftet og tid til eftertænksomhed og til at overraskes. En stemning og oplevelse vi ønsker,
at de besøgende på udstillingen vil tage med sig fra besøget på Munkeruphus her til sommer
Søndagsperformance, fra 14-16
Juni
14.6 Malene Lerager, Co’Libri særudstilling af håndindbundne bøger
28.6 Asbjørn Skou
Juli
5.7 Jesper Aabille
12.7 Sophie Dupont
19.7 Tomas Lagermand Lundme
26.7 Cecilie Ullerup Schmidt og Sif Jessen Hymøller (i Jette Hye Jin Mortensens scenografi)
August
2.8 Joan Rang og Rosa Sand (i Jette Hye Jin Mortensens scenografi)
9.8 Hartmut Stockter
Udstillingen er kurateret af Therese Maria Gram

Tak til Statens Kunstfond for støtte til udstillingen.
Tak til Mikkel Rørbo for assistance.
Tak til Louise Gronemann og Siri Vittrup for udstillingens visuelle profil.
Følg udstillingsprocessen på facebook.com/munkeruphus
Her informerer vi om udstillingsprocessen i den pågældende uge, hvor kunstneren placerer sit
værk udendørs og hvor der er besøg om søndagen.
I kan også følge med på Instagram@munkeruphus

