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Afstøbningssamlingen,  
projektoversigt 2010-2020 

Teoretiske overvejelser bag aktiviteterne på, og forståelsen af 

Afstøbningssamlingen under Museumsinspektør Henrik Holms ledelse  
 

  

Illustration fra Simons: The Participatory Museum, der viser det traditionelle museum tv. Og det nye 

museum th, samt et skema over den brugerinddragende proces fra ”mig” til ”os”. 

Fra 2010 blev brugerinddragelse det nye kodeord for aktiviteterne på stedet, dels under påvirkning af Nina 

Simon: The Participatory Museum (Museum 2.0) og dels under indtryk af den digitale vending: fremtidens 

museer er demokratiske og inddrager ”communities” og de er eventbaserede – de allokerer tid og 

ressourcer til, hvad der måtte komme af ideer fra disse communities. 

De oplagte partnere i forbindelse med KAS viser sig at være unge under uddannelse – uanset fag, da 

samlingen kan anvendes på umådeligt mange måder og i utroligt mange sammenhænge. Desuden gøres et 

stort arbejde for at have værkstedet som omdrejningspunkt for en målrettet indsats i forhold til elever i alle 

Folkeskolens klasser, da vi kan kombinere intellektuel og praktisk aktivitet i et og samme forløb, på stedet. 

Definitionen på et brugerinddragende museum er i følge Nina Simon denne: “The user experience with web 

1.0 is passive; you are a viewer, a consumer. The web started with sites (1.0) that are authoritative content 

distributors-like traditional museums. Web 2.0 removes the authority from the content provider and places 
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it in the hands of the user. Now, you are a participant. You determine what’s on the site, and you judge 

which content is most valuable. … users generate, share, and curate the content.”  

http://museumtwo.blogspot.dk/2006/12/what-is-museum-20.html 

De interesserede og engagerede studerende får altså lov til at undersøge stedet, forfølge deres egen 

interesser og ideer, og realisere dem I offentligheden over for et normalt publikum – hvilket jo ikke normalt 

sker med studerendes arbejde. Vi tilbyder dels en åben attitude og en unik mulighed for at studerende kan 

øve sig på at møde modtagere af deres projekter. 

Problemerne med den form for museumsaktivitet er, ifølge Claire Bishop (Artificial Hells, p. 274) at: “… such 

projects risk becoming ‘edu-tainment’ or ‘pedagogical aesthetics’. [Good projects] trouble the parameters 

of existing social structures… and they require us to examine our assumptions about both [art and 

education]. 

Der kræves altså, at en form for kritisk bevidsthed træder ind via institutionens repræsentanter, der 

fungerer som facilitator, praktisk hjælper, økonomisk bidragyder, vidne, formidler og som kritisk 

sparringpartner på projekterne. 

Ambitionen på dette tidspunkt, er at lade KAS fungere som et eksperimentelt ”forum” til ”templet” SMK, 

for København, der har en exceptionelt stor samling skulpturer. Ideer og erfaringer fra KAS kan måske 

overføres til SMK og til andre museer. At gøre et museum fra fortiden til fremtidens museum, er visionen. 

Afstøbningssamlingen bør være eventdrevet og under permanent forandring. 

For at realisere dette, arbejdes efter følgende principper: 

Vi arbejder for dybe relationer til vores publikum. Derfor har inspektøren været til stede for at møde 

publikum og besvare spørgsmål på tirsdage i åbningstiden. Brugerinddragende projekter er pr. definition 

kvalitetsorienterede i forhold til den enkelte. 

Kvantitet er ikke et mål i sig selv, men besøgstallet følges nøje og det forventes at stedet kan holde sit 

besøgstal oppe på ca. 10.000 klik pr. år. 

KAS skal være et performativt og transformativt rum, et sted for “co-creation” indefor det, der 

museumsfagligt, internationalt kaldes The Performative Turn: “Instead of focusing solely on given symbolic 

structures and texts, scholars stress the active, social construction of reality as well as the way that 

individual behavior is determined by the context in which it occurs.” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Performative_turn 

At være en gamechanger blandt museer – det er noget, mange museer siger de vil, samtidig med, at de gør 

alt for at opretholde status quo. En reel ”game changer” er en visionær person eller et firma, der totalt 

ændrer strategi og plan, så måden noget opfattes og udføres på, forandrer sig. 

At være event- og projektbaseret kræver evnen til lynhurtig, ukompliceret forandring, en såkaldt ”agil” 

tilgang: Det agile manifest oplister i hast disse proncipper: ”Individuals and interactions over processes and 

tools; Working software over comprehensive documentation; Customer collaboration over contract 

negotiation; Responding to change over following a plan.” http://agilemanifesto.org/ 

http://museumtwo.blogspot.dk/2006/12/what-is-museum-20.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Performative_turn
http://agilemanifesto.org/
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Vi har et digitalt mindset - vi uploader på flere sociale medier som Facebook og Instagram og udvikler 3D-

scanning og pront på stedet og i samarbjede med eksterne partnere. Men det handler mere om selve den 

mentale tilgang: “A colleague with a digital mindset shares ideas, uses the right tools for the right 

challenges, is present on social networks, asks and answers questions, etc. etc. For most participants (in 

this survey), a digital mindset had little to do with digital tools and much more with a 21st century way of 

working: open, collaborative, lean, proactive…” Jasper Visser: 

http://themuseumofthefuture.com/2013/03/21/how-to-create-the-right-digital-mindset-in-your-museum-

in-an-hour/ 

Begreberne ”kritisk intimitet” (Professor Mieke Bal m.fl.) er basis for vidensgenerering og formidling: Ingen 

viden er tilstrækkelig. Ingen viden er sikker, ukompliceret eller irrelevant. Viden er ikke slutmålet, men 

”pre-teksten” til en dialog, en performativ handling, en forandring. Viden er indsigt i den formelle eller 

konventionelle viden, i dele af kulturen, historien, kunsten, konteksten.  

”Kritisk” som i krise: der, hvor noget er afgørende, hvor der ikke er enighed, hvor dømmekraften sætter 

ind, men hvor der grundlæggende er negativitet, kritik, problemer og især: usikkerhed. 

”Intimitet”: Problemet, der skal diskuteres, skal have en personlig og en faglig relevant karakter. Det giver 

en personlig tone og erfaring. Det giver også anledning til at ønske handling (agency). Men det står i 

modsætning til at være uvildig, objektiv, rationel og på rette position til overhovedet at diskutere. Kritisk 

intimitet (efter Gayatri Spivak: Critique of Postcolonial Reason og Mieke Bal: Critical Intimacy in: Travelling 

Concepts in the Humanities) 

Som det fremgår af projekterne herunder, er KAS særlig velegnet til at gennemføre projekter, der 

involverer personer og institutioner, der har base i København. Men det har ikke forhindret, at der har 

været gennemført projekter med studerende fra Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og med ”interns” 

fra Yale University. 

  

http://themuseumofthefuture.com/2013/03/21/how-to-create-the-right-digital-mindset-in-your-museum-in-an-hour/
http://themuseumofthefuture.com/2013/03/21/how-to-create-the-right-digital-mindset-in-your-museum-in-an-hour/
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PROJEKTOVERSIGT 2010-2020 

2010 

 

   

David, kopi i bronze efter Michelangelo på Havnekajen foran Vestindisk Pakhus / Afstøbningssamlingen 

Det Kgl. Danske Kunstakademi opretter ”Figurhuggerskolen” 2009-11, som har til huse i KAS’ værksted. 

Skolen uddanner elever til at kunne fungere som figurhuggere efter klassiske principper, så de kan reparere 

på ejendomme og figurer, der skal rekonstrueres eller restaureres. 

Knauf’s logo 

Afstøbningssamlingen begunstiges af en sponsoraftale med firmaet Knauf (Danogips), efter at have haft 

besøg af familiefirmaets søn og kommende CEO Alexander Knauf. Herefter sponsorer Knauf modelgips til 

en værdi af ca. 10.000 Kr. om året til KAS’ værksted. 
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2010-11 

 

  Caixa Forum, Madrid 

Diskussion af udflytning af samlingen fra Vestindisk Pakhus til Carlsbergbyen pågår under Finanskrisen med 

titlen ”Skulpturens Rum”. Erik Møller arkitekter tilbyder gratis rådgivning. De har store interesser i 

Carlsbergbyen. Museet Centrale Montemartini i Rom og Caixa Forum i Madrid er et af forbillederne. 

Carlsbergbyen ønsker store investorer, aktivitet ude i byrummet, ikke flere statuer. Kulturministeriet er ikke 

interesseret i projektet. Carlsbergbyens krav er en øjenåbner for overvejelserne om Afstøbningssamlingens 

fremtid, da det understøtter ideen om brugerinddragelse og om at være eventdrevet. 

 Bjørn Nørgaard: Brændt Venus, 2011, SMK 

Bjørn Nørgaards skulpturserie på 7 værker, ”Venus Spejler” erhverves af SMK og udstilles som 

langtidsudstilling på KAS, da deres grundbestanddel er kopier efter Venus fra Milo, som findes i samlingen. 

2011-12 

http://toddhosfelt.wordpress.com/2008/02/23/herzog-de-meuron-caixa-forum/attachment/49/
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Logo for gipSMK, fremstillet af Erik Møllers tegnestue 

Det første store, egentlig brugerinddragende projekt på KAS kaldes ”gipSMK – Afstøbningssamlingen 

går i byen”. Det opnår projektstøtte fra Kulturstyrelsen. Dansehallerne, Copenhagen Contemporary Dance 

School og Skt. Annæ Gymnasium får lov til at vælge figurer hver, som udlånes til dem, så de kan forberede 

dans og installationer ved daglig omgang med figurerne. Der afholdes et seminar om radikalt 

brugerinddragende projekter på SMK, projektet bliver ”best practice” i Kulturministeriets årspublikation og 

Dansehallerne opfører ”Cast Eyes On” på SMK på Dansens Dag. Lea Glob producerer en film om projektet 

(https://www.youtube.com/watch?v=fe3NcoZTF8E). Projektet formidles og gennemføres delvist på 

Facebook (https://www.facebook.com/gipsmk), hvilket var nyt på det tidspunkt. Sikkerhedsmæssigt er 

projektet en udfordring, som fører til eksperiment med langdistanceovervågning. Der sker en del 

transportskader på figurerne, som repareres ved tilbagelevering til Vestindisk Pakhus. Projektet 

præsenteres på konferencer i Danmark (Unge og Museer), England (Courtauld institute) og USA (Cornell 

University). Projektformen er relativt dyr (1/2 mio. kr.) og det besluttes at fremtidige projekter bør foregå 

på samlingen. Det er hermed bevist, at Samlingens nye fokus kan trække fondsmidler, deltagere og 

forskningsmæssig interesse. Ideen med at museer ”popper op” andre steder, end på deres normale 

adresse, bliver senere mere udbredt. 

Artiklen ”Gipskroppe som performance – Afstøbningssamlingen set i et performativitetsperspektiv” 

publiceres i SMK Art Journal 2010-11. Her analyseres samlingens potentiale i forhold til nyere, teoretiske 

retninger som feminisme og performativitetsteori.  

2012  

Afstøbningssamlinger var til studiebrug, den gang de fandtes på Kunstakademierne. Men samlingens 

potentiale inden for uddannelsesområdet er mere generelt. I 2012 udvikler en Gymnasieklasse i 

oldtidskundskab deres egen lydguide / podcast til værker i samlingen. 

Kunstnere begynder at henvende sig for at bruge Afstøbningssamlingen som udgangspunkt for 

samtidskunstprojekter. Benjamin Reichen, Marianne Veirø og Marie Lund inviteres indenfor. 

https://www.youtube.com/watch?v=fe3NcoZTF8E
https://www.facebook.com/gipsmk
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Der indledes et samarbejde med Yale University’s Intership – program, så studerende fra Yale kan komme 

på sommerophold på Afstøbningen. De skal fungere som fremmedsprogede værter samt forandre en del af 

samlingen under deres ophold. Der skrives en kønskritisk guide til samlingen og fokus på kvinder i 

samlingen opjusteres (Haute Coiffure). Forsøget på at få et kaffe-sted påbegyndes, der indsamles ca. 600 

underskrifter og udarbejdes oversalg for udgifter til etablering og drift. (Kaffevogn opstilles 2015). 

Åbningstiden reduceres på grund af nedskæringer. Onsdag eftermiddag / aften droppes. 

Afstøbningssamlingen mister ca. 4000 gæster pr. år og har derefter omkring 8-10.000 besøgende pr. år, 

dvs. mellem 50 og 100 besøgende pr. åbningsdag (Tirsdage og søndage). 
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Afstøbningssamlingen bliver location for photo-shoots og den kommercielle udnyttelse af dette potentiale 

påbegyndes. Det betyder, at flere siger nej, når de hører prisen, men også at nogen faktisk betaler prisen. 

Studerende fra fx filmskolen etc. er fritaget for at betale, da deres produktioner ikke er kommercielle. 

 

Billedkunstner Bjørn Nørgaard låner figurer fra samlingen til nogle af sine mange projekter. For første gang i 

mange år vises værker fra samlingen i offentligheden. Kopien af Apollo Belvedere tager en tur ned ad 

Gothersgade og kopien af Michelangelos store gravmonument til Medicifamilien bliver omskabt til en ny 

installation på CHART Charlottenborg 2013.  

Kulturnatten bliver en stor succes på KAS. Op til 800 gæster passerer på én Kulturnat. Værkstedet er åbent 

for publikum. Det trækker en del børn og forældre. Det er tydeligt, at der er et stort potentiale for at 

udnytte samling og værksted i forbindelse med undervisning. 

 Kopi i beton fra 2. Verdenskrig af døbefond fra svensk middelalderkirke 

Afstøbningssamlingen har ingen nyerhvervelsesret, men kan modtage gaver. Vi modtager en kopi i beton af 

en skånsk Middelalderdøbefond (Dalby kirke), der supplerer samlingen meget fint. 
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 Danh Vo: finger fra Frihedsgudinden, str. 1:1 

Billedkunstner Danh Vo opstiller og donerer en række gipser, der ikke er kopier, men modeller til hans 

genskabelse af Frihedsgudinden i projektet We The People, til Afstøbningssamlingen. De vækker stor 

undren og begejstring hos publikum. 

2013  

 Guidebog til KAS 

Der udarbejdes en guidebog til KAS med 22 værker på dansk og på engelsk. Den sælger først, da prisen 

bliver på 20 Kr. Vagterne må ikke håndtere penge, men vi finder en løsning, hvor køberne ligger pengene i 

en gipsbeholder. Mobilepay kunne anvendes fremover. KAS er ikke sikkerhedsmæssigt, teknisk og 

bemandingsmæssigt forberedt til betaling ved døren. Guidebogen fokuserer på hovedværker i stilhistorisk 

forstand, men også på andre temaer som psykoanalyse, Hitlers kunstsyn og brugerinddragelse. 

Guidebogens introduktion anvendes i reduceret version som gratis introduktion til KAS, sammen med et 

kort over samlingen, som kan printes på en alm. kopimaskine. Dette gratis papir er yderst populært. Der går 

henved 200 stk. pr. måned. Her introduceres HOT TOPICS-attituden (efter Fiona Cameron og Lynda Kelly: 

Hot Topics, Public Culture, Museums,Cambridge, 2010), hvor man konsekvent spidsvinkler sine aktiviteter, 

så de får et bredere socialt sigte.  
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Her udvikles for første gang det fokus, der kommer til at spille en større og større rolle fremover i 

udviklingen af Afstøbningssamlingens aktiviteter og dannelsesmæssige fokus på sammenstødet mellem de 

hvide gipser og Vestindisk Pakhus’ kolonihistoriske betydning. I den korte præsentation på papir af 

Afstøbningssamlingens turbulente historie antydes den tilfældige forbindelse mellem kolonitidens smag for 

den hvide mands kunst støbt i hvid gips og de sorte slavers pakhus, en relation, der etableres i formidlingen 

(med en god side-effekt i forhold til medierne, der begynder at interessere sig for stedet). Herunder ses en 

af mange versioner af dette introducerende papir: 

 1700 – 1900: Den hvide mands hvide kunst 

Du står nu i en af de største og bedst bevarede afstøbningssamlinger i verden. Her er over 

2000 kopier i gips efter skulpturer fra hele Europa. Hvad skal vi med dem? Det er stadig et 

åbent spørgsmål, som vi gerne vil finde nye svar på. Der er historiske og ideologiske grunde 

til, at vi har dem: Det videnskabelige grundlag for samlingen blev sat i 1700-tallet af 

arkæologiens og kunsthistoriens ”fader”, Johan Joachim Winckelmann (1717-67). Han 

afskyede sin samtids barokke kunst, som derfor ikke er at finde her. Winckelmann kastede 

sin kærlighed på antikkens kunst, som dominerer samlingen. Winckelmanns smag blev også 

Nyklassicismens smag. Den dominerede store dele af Europæisk kunst frem til 1900-tallet. 

Winckelmann stræbte efter objektivitet, men hans homoseksuelle drift overvandt ind 

imellem hans dømmekraft, når han skulle vurdere et værk. 

Afstøbningssamlingen blev grundlagt i 1895 som en del af Statens Museum for Kunst. Den 

blev finansieret og ledet af ”Bryggeren” Carl Jacobsen (1842-1914). Gipsfigurerne fyldte hele 

underetagen af museet, og var opstillet i kronologisk rækkefølge fra ca. 600 f.Kr. til ca. 1600 

e.Kr., fra antikken over middelalderen til og med renæssancen, hvor den nationale, danske 

kunst begyndte. Ideen var, at man på encyklopædisk vis ville vise den gode borger, hvordan 

fremstillingen af menneskekroppen i vestlig kunst havde udviklet sig parallelt med den 

europæiske åndshistorie, frem mod stadig større grader af frihed, demokrati, erkendelse, og 

skønhedssans. Samlingen blev etableret, mens europæerne endnu var kolonimagter, og det 

var almindeligt at anse den hvide mand, hans kunst og kultur for at være overlegen. De hvide 

afstøbninger af skulpturer passede perfekt til at fortælle disse historier.  

1900 – i dag: Traditionen i krise  

Efter år 1900 var traditionen i permanent krise. Revolutioner og krige viste, at den hvide 

mands stræben ikke nødvendigvis ledte til større frihed, fred eller demokrati. Flere 

kolonimagter faldt efter 1. verdenskrig. Mens avant-gardekunsten gjorde en dyd af at håne 

traditionen og fortiden, omfavnede totalitære kommunister, nazister og fascister antikkens 

formsprog. Da den abstrakte kunst indtog kunstscenen efter 2. verdenskrig, var der ikke 

længere brug for kopier, hverken til at studere efter, eller til at lade sig belære af. I 1966 blev 

Afstøbningssamlingen kørt bort for at møde sin skæbne i en utæt lade uden for København.  

En gruppe mennesker begræd dog afstøbningernes skæbne. Mange af de originale værker, 

afstøbningerne var kopieret efter, havde lidt skade på grund af overdreven rensning for at 

fjerne den originale bemaling eller på grund af syreregn. Afstøbningerne var nu i bedre 

stand, end de værker, de var kopieret efter. Desuden var den danske samling en af de største 

i verden, fordi andre samlinger var blevet ødelagt. I 1984 lykkedes det at få flyttet 
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afstøbningerne til Vestindisk Pakhus (bygget af C.F. Harsdorff 1780-81). Man brugte 17 år på 

at samle, reparere og genopstille gipserne, men i 2002 blev de ansatte sparet væk og 

åbningstiden reduceret. 

Vi holder stadig gang i samlingen. Vi satser på ”co-creation” hvor deltagerne forandrer 

samlingen mens de arbejder med den; Man kan bestille tid til omvisninger eller til at arbejde 

med gips på værkstedet; Det er et spændende sted at fotografere eller at tegne; Mange 

forbipasserende er glade for, at vi har toiletter. Stedet kan fortælle mange historier. Det er et 

mærkeligt tilfælde, at den hvide mands hvide kunst nu står i et pakhus, der engang rummede 

de varer (især rom og sukker), som sorte slaver producerede på De Vestindiske Øer. 

* 

 

 KAS1119: Aglaurider (Gradiva yderst til venstre) 

Arbejdet med guidebogen kaster en artikel om relieffet ”Gradiva” af sig til SMKs daværende SMK 

Magasinet. ”Gradiva” er blevet analyseres af Sigmund Freud, figuren er Psykoanalysens symbol og har 

betydning for Surrealismen og for filmkunsten. 
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 Performance på KAS til ”Rom, Sukker, Kaffe” 

Unges Laboratorier for Kunst (ULK / SMK) involverer sig i Afstøbningssamlingen og gennemfører det 

store event Gips-Rom-Sukker-Kaffe med adskillige sponsorer og unge kunstnere som optrædende. Der 

gennemføres performance, musik, digtoplæsning mm.  

Erfaringerne med co-creation på Afstøbningssamlingen præsenteres på konferencen ”The Inclusive 

Museum” under titlen ”The Democratic Future of Museums” og oplægget omskrives til en artikel, der 

publiceres internationalt i The Inclusive Museums online-system i 2014: 

Abstract: Years of curating the Royal Cast Collection and studying its decline through the 

nineteenth century come into this paper that proposes a vision for the future of museums as 

practitioners of democracy. Political theory meets the philosophy of Plato, Hegel, Lacan, 

Ranciére, and Baudrillard in the discussion of the museum’s relationship to democracy. 

Practice and theory are fused together in a case of radically free, participatory practice owing 

much to Nina Simon's groundbreaking book of 2010 "The Participatory Museum". A selected 

youth audience was allowed to choose the artifacts they liked to work with from the 

collection. The artifacts were then put on display in the institutions with which the 

participants were associated so that they could work towards their exams as either high 

school students or contemporary dancers. The curator turned listening facilitator, the 

audience turned creative users of artifacts. For a moment, the passive collection was infused 

with beauty and meaning, far beyond the scope of normal exhibition practice, thus showing 
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the future path of museums, where a truly democratic attitude guides the activities of the 

institution. The process is documented by a movie (http://www.smk.dk/om-

museet/projekter-paa-smk/laering/gipsmk/se-film-om-gipsmk/), and the project has been 

presented at conferences in London and Stockholm. 

Det kongelige Danske Kunstakademi, afdelingen for Billedhuggerkunst under Martin Erik 

Andersen og Pontus Kjermann indleder et samarbejde med Afstøbningssamlingen. Deres elever kan bruge 

samlingen til at producere værker ud fra, som vi eventuelt udstiller. Her hjælper Pontus Kjermann Mathias 

Dyhr Nielsen med at støbe en hund (Fra et monument i Arkaisk stil til gudinden for jagt, Artemis, der 

oprindeligt stod på Akropolis i Athen), i enstøbeform fra samlingen. 

 Arbejde på værkstedet 

2014  

Henrik Holm fastansættes som ansvarlig for Afstøbningssamlingen. Det er første gang siden 2002, at der 

fastansættes fagpersonale på stedet. 

Instagram er blevet populært, og vi forsøger os med en Instagram-aften for særligt inviterede 

Instagrammere. Desuden lancerer vi en billedjulekalender i julen 2014 med værker, der passer til 

juleevangeliet. 

http://www.smk.dk/om-museet/projekter-paa-smk/laering/gipsmk/se-film-om-gipsmk/
http://www.smk.dk/om-museet/projekter-paa-smk/laering/gipsmk/se-film-om-gipsmk/
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Kopi af Michelangelo’s Taddei Tondo i blåt lys fra havnens refleksion gennem vinduerne. 

DR 3 intervenerer i samlingen til optagelserne af en serie kaldet ”Hvidvaskning” om Den hvide races 

overherredømme. Det er ud til, at vores idé om at sige, at ”her står den hvide mands hvide yndlingskunst i 

de sorte slavers pakhus.” giver pote. 

Golden Days 2014 handler om filosofi. I samarbejde med studerende fra Filosofi på Københavns Universitet 

udvikler vi guidede ture til samlingen over filosofferne Kant, Hegel og Foucault. 

Stedet fungerer som indtægtsgivende fotolocation for flere firmaer. Hvis vi kunne sælge stedet som et 

spændende sted at holde mindre møder (og havde de påkrævede faciliteter), kunne vi måske tjene flere 

penge. 

  

Bandet Odd Collection indspiller nummeret ”Bullet Hole” på KAS 



15 
 

 

Musikgrupper som Salut Sherie, Odd Collection og Jamie Kamara optager musikvideo’er på stedet. Vi viser 

dem efter aftale på museets skærm. 

 

Bjørn Nørgaard udstiller som den første danske billedkunstner på CAFA Beijing, Kunstakademiet i Kinas 

hovedstad. Afstøbningssamlingen er med som baggrund, idet vi i 2009 leverede 16 gipser til erstatning for 

de værker, der var blevet ødelagt under Kulturrevolutionen, samt udlånte en del af Bjørns værker fra serien 

”Venus Spejler” fra SMK / KAS til udstillingen. 

Københavns teater- og filmskole står for en 6 timers non-stop-performance på Kulturnatten med titlen 

Medea-projektet. 
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Studerende fra Historie på Københavns Universitet står for Golden Days med temaet ”Krig No. 1” (Første 

Verdenskrig) på KAS under titlen Krigens krop. De ødelagte kroppe på Afstøbningssamlingen, forandringen i 

stil fra skildringen af heroisk krig til skildringer af døden i skyttegravene, markeres på forskellig vis med 

omvisninger, foredrag og udstilling af fotos fra Ernest Friedrichs Krieg dem Kriege. Fantask udlåner 1. 

Verdenskrig-brætspil, så vi kan afholde ”Game Night” på stedet. Computerspilsproducenter som UBISOFT 

(Assassins Creed m.fl.) kan måske gøres interesserede i at benytte stedets unikke atmosfære, for så vidt der 

er et match mellem værker og spillets tema? 

  

 

Still fra Herlitschek’s film Tilde på Vimeo 

Oliver Herlitcheck, elev på Filmskolen, optager en kortfilm i værkstedet og Roja Pakari fra samme institution 

optager en musikvideo. 

Unges Laboratorier for kunst påbegynder arbejdet med at producere en tresporet audioguide til 

Afstøbningssamlingen. Processen pågår i et år, med premiere i 2015.  
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Stillfoto fra Ehlers’ performancefilm Whip it Good 

Billedkunstner Jeannette Ehlers optager en version af hendes performance ”Whip it Good” til brug på 

udstilling i Nicolai Kunsthal. Værket skal optages foran hævnens gudinde og Vestindisk Pakhus skal være 

rammen, da værket relaterer sig til fortrængningen af Slavetiden og trangen til hævn. Det forsøges 

forgæves erhvervet til samlingen, men vises i en periode på stedet mod vederlag til kunstneren. Værket 

vinder senere flere internationale priser. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur (Kritios-drengen) under 3D-scanning 

Gyldendal optager 3D scanninger af skulpturer fra samlingen til deres Oldtidportal, en online læringsportal 

til brug for Gymnasieklasser. Det sker i samarbejde med Nationalmuseets fotografer. Sitet lanceres i 2015, 

og Afstøbningssamlingen bliver flittigt brugt i præsentationen af emnerne i portalen. 3D scan og -print 

åbner mange nye perspektiver for reproduktion af skulpturer. 
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American Gazette med annoncer om bortløbne slavegjorte, der udkom på De Dansk Vestindiske Øer 

I samarbejde med Statens Arkiver og Slave Museum Liverpool udvælges og opsættes et par simple plakater 

fra slavetiden for at markere husets historie, som er helt fraværende på nettet og på bogform. 

Takket være flere aktiviteter og interesserede personer, begynder ideen om at have et museum, som 

kombinerer Afstøbningssamlingen med et sted i Danmark at mindes slavetiden at tage form. 

KAS’ sponsor Knauf (Danogips) indvilliger i at sponsorere gips til en værdi af 80.000 Kr. til de mange 

projekter med studenter fra Billedhuggerskolen på det Kgl. Danske Kunstakademi, som vi afvikler i 2015. 

2015 

 Plakat for Afgangsudstilling for Institut for Ædelmetal 

Institut for Ædelmetal årgang 2015 afholder afgangsudstilling på KAS. Det indebærer at der vises 

kunsthåndværk i samlingen, og at der arbejdes med at sikre statuerne ikke bliver påvirket af, at der hænger 

smykkekunst på dem. Sikring af enkeltværker går der også megen tid med. En af udstillerne har en 



19 
 

 

baggrund fra de Caribiske Øer og vil ikke udstille, da hun hører stedets historie som varehus for varer 

produceret af slaver. Hendes værk er på en af plakaterne. Hun beslutter et smelte sine ting om og skabe 

nye værker, som når med i udstillingen: dels et nedsmeltet værk, dels to ringe i sølv med råsukker som 

perler. Jeg forsøger at få museet til at tillade at udstille disse ringe efter afgangsudstillingen er slut, men 

man mener det er for ”blandet” et signal at sende, hvis de udstilles. 

 

Indgngspartiet ved KAS med plakater for stedets 3 audio-guides, produceret af ULK 

Audioguiden til KAS lanceres efter et års arbejde med ULK, Unges Laboratorier for Kunst. Guiden er et 

pilotprojekt til SMK, der gennemtestes og evalueres både af brugere og af personalet på SMK. Det er 

meningen, at en tilsvarende guide skal produceres og implementeres på SMK. Guiden består af 3 spor: et 

spor om samlingen og husets historie; et spor for børn (meget dramatisk skattejagt med slik-præmie); et 

kunstnerisk-poetisk spor om sansninger over gips fra pulver over flydende masse, kemiske reaktioner og til 

reflektioner over færdige kopier. Ipods opstilles på KAS og det forlanges, at vagterne ”sælger” de guidede 

ture. 
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Installation shot med over-size kopi af Vilhelm Bends’ maleri af En billedhugger arbejder i sit atelier, 1827 

Studerende fra Aarhus Universitet / Museologi opstiller et scenarie, hvor et maleri fra SMKs samling 

forstørres og overføres til lærred. Værket viser en kunstner i arbejde og man ser adskillige gipsfigurer på 

maleriet – figurer, som vi så opstiller nogle stykker af, foran maleriet. Der opstilles desuden en forklaring 

på, hvorfor Brygger Carl Jacobsen købte ind til samlingen og et staffeli, hvor vi opfordrer de besøgende til at 

skrive deres gode idéer til samlingen op – og det fungerer fint: tavlen er fyldt efter en måned med ideer og 

kommentarer. 

 
Anne Elisabeth. Eckersberg: Transformers, installation shot (Copyright: kunstneren) 

En række elever fra Kunstakademiet og fra Figurhuggerskolen udstiller værker produceret på KAS under 

titlen ”Værkstedsudstillinger” og afholder ”Rundgang”. På fotografiet ses Anna Elisabeth Eckersbergs 

skulptur ”Spydbæreren 2”. En ny afstøbning af Spydbæreren er blevet smadret ved en offentlig 
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performance på Kunstakademiet, alle gipsstumperne samlet sammen, pulveriseret og opvarmet, så figuren 

på gulvet kunne støbes af det genanvendte materiale. Politiken skrev en artikel om dette projekt. 

 

Marmor- og gipsfigurer under opmåling, Sokrates-projektet 

Vanja Mia Schwartz og Martin Holm Hemmsen, figurhuggere arbejder på Sokrates-projektet: forskellige 

variationer af Sokrates hugges i Carrara-marmor efter en gipsafstøbning. 

  

Installation-shot af Mathias Dyhrs installation ”Hundedage” 

I samarbejde med Det Danske Institut i Athen lykkes det at samle skulpturfragmenter til Mathias Dyhr 

Nielsens projekt ”Hundedage”, som inkluderer flere kopier af en arkaisk hund, støbeforme, en særlig stuk 

opsat i loftet og en video. 
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Annarosa Krøyer Holm: Telt 

Annarosa Krøyer Holm støber sammen med en gruppe elever fra Arkitektskolen en stor model af et telt 

(2300 liter gips), som monument opstillet i anledning af oprettelsen af ”Arkiv over Hvidme” i 

Afstøbningssamlingens bibliotek. Arkivet indeholder værker og tekster, der relaterer sig til de sorte slavers 

historie og den hvide mands slevforståelse. Arkivet kan udvides over tid, og der kan planlægges oplæg mm. 

med bidragyderne. Phd.-studerende Anna Vestergaard Jørgensen skriver om nogle af projekterne på stedet 

i artiklen ”Stik, skær, brænd…” file:///C:/Users/B033839/Downloads/114004-Artikeltekst-234618-1-10-

20190517%20(1).pdf 

Alle disse projekter får deres egen fernisering og alle kunstnerne fortæller om deres værker ved flere 

lejligheder. 

 Say Hello-Say Goodbye – installation shot 

Værkstedets kunstnere gennemfører et stort projekt (eksternt finansieret) med elever fra folkeskolerne i 

Lyngby med elever fra indskoling og udskoling, der samarbejder under titlen ”Say Hello-Say Goodbye”, 

organiseret og gennemført af ansatte ved SMKs værksteder. Ca. 1200 børn er involverede, de fleste på 

deres institutioner, men mange af dem besøger KAS og udstiller deres ting her. Dette projekt viser klart, 

hvad KAS kunne bruges til af andre Folkeskoler. 

file:///C:/Users/B033839/Downloads/114004-Artikeltekst-234618-1-10-20190517%20(1).pdf
file:///C:/Users/B033839/Downloads/114004-Artikeltekst-234618-1-10-20190517%20(1).pdf
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  Athenefigur, farvelagt af lys fra to projektorer  

 Pergamonalteret á la Roy Lichtenstein 

Liv Stubbe Teglberg, studerende ved Aalborg Universitet sætter farver og lys på en Athenefigur. Denne figur 

er meget populær blandt publikum. Ideen om at få nyt lys, som kan varieres og er interaktivt som 

erstatning for statisk neon og typisk museumslys på KAS får nyt liv. Et helt hold studerende fra Lighting 

Design på Aalborg Universitet (Campus Sydhavn) påbegynder intense 14 dage med frie øvelser på stedets 

figurer 
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.  

SMK Fridays – et meget succesfuldt koncept (der delvist er udviklet på KAS), kommer til KAS. Vi har 

utroligt godt vejr, 5000 besøgende, hvoraf mange ikke har hørt om stedet før. Kunstnerne bag 

”Værkstedsudstillerne”, den tidligere Inspektør, der har opstillet samlingen Cand. Phil Jan Zahle og flere 

studerende medvirker til afviklingen af en intens aften.  

 KAS1875 

Aftenen kulminerer negativt, da det opdages, at der er stjålet en lille figur fra samlingen (KAS1875). 

Tyveriet meldes ud i pressen og meldes til politiet. Figuren kommer senere tilbage i hel tilstand, med et 

følgebrev, hvor der siges undskyld. 

 Amalie Smith: Marble 

Amalie Smith tildeles Bikubenfondens og Kronprinsparrets spirepris 2015, blandt andet for sin bog 

”Marble”, som på sensibel vis inddrager Afstøbningssamlingen og billedhuggeren Anne-Marie Carl-Nielsens 

værk i sit univers.  

Afstøbningssamlingens fokus på ”den hvide mands kunst i de sorte slavers pakhus” kaster en radiofeature 

mm. af sig. Der holdes oplæg på samtidskunstkonferencen ”Terræn” og inviteres til at holde oplæg om ”de-

kolonialisering” i Berlin (Freies Universität). 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMrG6pfVkcgCFYq6FAod9gkL0w&url=http://www.amaliesmith.dk/MARBLE.html&psig=AFQjCNHwSdj388FpSWUc0CqXhAeQ6puYqA&ust=1443252637201942
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Gyldendal lancerer deres nye fagportal, Oldportalen, som Afstøbningssamlingen har bidraget massivt til. 

 

 3-D scannet og –printet version af Diskoskasteren, 1:10, printet i gips 

Diskoskasteren af Myron 3D-scannes og –printes i hærdet gips af 3D-printhuset. Vi leverer udkast til 

projektet ”Mimesis 3D”, som omfatter scanning af op til 30 figurer fra samlingen, upload til nettet af 

scanningerne til fri afbenyttelse og opstilling af 3D-printer på Afstøbningssamlingen. 
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2016-2017 

Ud over de løbende samarbejder med diverse institutioner om at modtage praktikanter (og 

jobtræningsberettigede), har vi planer for en række projekter i de nærmeste år, særligt 2017, som er 100-

året for afhændelsen af De Vestindiske Øer, hvor fokus kan sættes på pakhusets betydning om kulturarv. 

 

Kirsten Justesen: Græsk Sommer, 2015 

Statens Kunstfond udstiller på Afstøbningssamlingen: Nye værker til udlån fra Statens Kunstfond er i 

øjeblikket udstillet på Afstøbningssamlingen, så interesserede lånere kan besigtige dem. Der er tale om 

performance-fotografier af kunstnerne Kirsten Justesen, Fredrik Ouster og Mary Coble. Udstillingen af 

udvalgte værker fra Fondens lager kunne fortsætte. 

  

Poster, Bitter & Sweet (sukkertop med projektion fra De Dansk-Vestindiske Øer på) 
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Malmö Universitet har bevilget midler til et projekt ”Bitter and Sweet” om slaveriet, hvor dele af projektet 

gennemføres i Vestindisk Pakhus, nemlig en udendørs ”augmented reality” – installation. 

 

     

Vestindisk Pakhus og pakhus, Christianssted, USVI 

i 2017 – 100-året for salget af de Dansk Vestindiske Øer til USA, er der planer for projektet ”Warehouse 

to Warehouse” v. Helle Stenum, RUC. I projektet indgår udveksling af kunstnere og deres arbejde 

mellem Pakhusene og opstilling af et monument over slavetiden ved Vestindisk Pakhus. Monumentet skal 

udvælges og opstilles i samarbejde med Københavns Kommune, Kulturministeriet og Statens Kunstfond. 

Projektet vinder ingen genklang. Det er, som om nationen og museerne ikke for alvor er med på den 

intellektuelle bølge kaldet do-kolonialisering, og på hvad globaliseringen egentlig betyder. Men en række 

mindre projekter realiseres i msueumsregi, fx Temi Odumosu’s ”What Lies Unspoken” med SMK og Det Kgl. 

Bibliotek.  

 Kopi efter Polykleitos: Diadoumenos, KAS 

Nedsparingen, 2017: Afstøbningssamlingen mister sin faste åbningstid og medarbejdertimer, som 

følge af Omprioriteringsbidragets indførelse og besparelser på Kulturministeriets område. Hermed er 

mange års forskning og arbejde for at skabe et eksperimenterende, co-creativt, musealt forum, slut. 
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 Maja Fjord Fjord: Hudfrise 

Trods reduktionen af åbningstiden til kun at omfatte påske- og efterårsferien, fortsættes samarbejdet med 

Kunstakademiets Billedhuggerskole, hvor elever kan ansættes uden løn som praktikanter, for at forberede 

projekter på Afstøbningssamlingen. Maja Fjord Fjord udfører en karakteristisk frise af aftryk af hud, 

eftersom der er megen nøgenhed på Afstøbningssamlingen, men ingen realistiske fremstillinger af hud. 

Frisen udstilles i samme område som friserne fra Bassae, der viser grækere i kamp mod Amazoner, under 

Kulturnatten og i den efterfølgende Efterårsferie, og indgår Akademiets ”rundgang” for studerede det 

efterår 

 

Holte Tekstilskole på KAS. Foto: Jonas Heide Smith, SMK 

Kulturnatten 2016 blev overgivet til Holte Tekstilskoles 1. årgang, der præsenterede deres første 

kollektion i et stort show, hvor der blev arbejdet ud fra SMKs udstilling om Auguste Rodin. Skolen selv 

mønstrede op mod 100 deltagere og besøgstallet for Kulturnatten endte på den anden side af 1000. Årets 

besøgstal blev på ca. 3801 personer, et fald på ca. 8689 i forhold til 2015. 
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 Buste af Caesar belyst med ”brunt” lys 

I 2017 vendte Aalborg Universitets hold i Lighting design tilbage for at prøve at gentage succes’en fra de 

forrige år. Heriunder er det en kollosalstatue af Gaius Julius Ceasar, der har fået projiceret lys på sig, som 

går fra meget mørkebrun over mod hvid, i en diskussion af, hvilken hudfarve antikkens kejsere havde. 

Ceasar hævdede selv at have forfædre fra Ethiopien, men skildres oftest som hvid, både i gipsafstøbninger 

med også i historiske film. Desuden var antikkens skulpturer kraftigt malede, så problematikken med 

”whiitewashing” blev også taget op. I de senere år har arkæologien været meget interesseret i at kunne 

genskabe de tabte farver, og genopmalingen med de originale farver på gipser tager lang tid og er meget 

bekostelig. Men at sætte lys og variere det, i forhold til, at der jo kan være usikkerheder med hensyn til, 

hvordan det oprindeligt så ud, kan åbenbart klares med lys og et par ugers arbejde, hvis man er lysdesigner. 

Sådan et eksperiment som dette, har både kommerciel og videnskabelig interesse. 

 

  
CISPA, performances på KAS 

Kulturnatten 2017 blev afholdt med elever fra CISPA, Copenhagen International School of Performing 

Arts under overskriften ”Undskyld”. Temaet hang sammen med året 2017, som var 100-året for Danmarks 

salg af de Dansk-Vestindiske Øer, hvor Danmark igennem alle årene ikke har villet undskylde for tiden som 

slaveejende kolonimagt, eller for salget af øerne uden inddragelse af øens befolkning. Kulturnatten trak 850 

besøgende og CISPA gennemførte performances rund omkring i hele huset, gennem hele aftenen fra 18 til 

24. 
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Kopi af Donatello: David, 3-D rotérbar scanning til fri udprintning 

Det engelske firma Scan the World / https://www.myminifactory.com/ scanner en større mængde 

afstøbninger, som med SMKs godkendelse sættes til fri afbenyttelse på nettet. Dette finder sted under 

ledelse af SMKs digitale projekt ”SMK Open”, som arbejder for fri og åben benyttelse af kunstværker fra 

SMK på nettet. https://www.smk.dk/article/smk-open/ 

2018 

I am Queen Mary 

           

La Vaughn Belle og Jeannette Ehlers: I Am Queen Mary, efter 3-D udskæring i flamingo og efter opstillingen 

foran Vestindisk Pakhus. Foto: David Wilson 

https://www.myminifactory.com/
https://www.smk.dk/article/smk-open/
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Årets begivendhed ved KAS i 2018 var uden tvivl afsløringen af skulpturen ”I am Queen Mary” af Lavaughn 

Belle og Jeannette Ehlers på ”Transferday+ 101”, 31 marts 2018, som fik verdensomspændende 

opmærksomhed som det første monument , der forestiller en sort kvinde og refererer til Danmarks fortid 

som imperial magt. Monumentet er placeret foran Vestindisk Pakhus, som skylder sin eksistens til 

Danmarks relation til salveriet på de Dansk Vestindiske Øer. Queen Mary var ikke slave, men leder af et 

voldeligt arbejderoprør på øerne, kaldet ”The Fireburn” i 1878, mens Danmark stadig havde magten på 

øerne. Queen Mary og andre opørere sejlede forbi pakhuset, da hun blev interneret i Danmark. 

Konciperingen af statuen har sin oprindelse i det langvarige samarbejde mellem KAS og eksterne partnere, 

om at sætte fokus på Danmarks relation til sin fortid som kolonimagt, en relation som projektet 

”Warehouse to Warehouse” var udtryk for, og som kunstnerne bag skulpturen Jeannette Ehlers og 

LaVaughn Belle selv angiver som udpringet for deres samarbejde og for ideen om statuen. Den er udført 

som 3D-scanninger og –print, således som en del af KAS egne, digitale projekter er det. Se evt. 

hjemmesiden www.iamqueenmary.com. 

Vi planlægger, at Kulturnatten 2018 bliver afholdt i samarbejde med Jeannette Ehlers. Kulturnatten trækker 

mellem 500 og op til 1000 besøgende til stedet. 

Den enorme nationale og internationale opmærksomhed omkring statuen kunne uden tvivl være udnyttet 

bedre, hvis samlingen havde været åben for publikum. 

En nyere kopi af Thorvaldsens originale gips til skulpturen Hebe er givet i gave til samlingen i marts 2018. 

 

 

Opstilling af gipser i ”Skulpturgaden” på SMK 

http://www.iamqueenmary.com/
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I løbet af maj måned transporteredes for første gang siden KAS’ udsmidning fra SMK i 1966 et større antal 

gipser tilbage, som led i forberedelserne til Danh Vo’s intervention på SMK. Ca. 30 værker står nu i 

Skulpturgaden og i ”Kafeteria”. Det ser virkelig godt ud, langt over vores forventninger. 

 

                                 

Montre med nyproducerede afstøbninger til salg og en ny kopi af Doryforos: Spydbæreren, udført af Nick 

Furbo og Thor Larsen 

Socialt ansvar  

Efter besparelsen i 2017, har vi satset på at løfte et socialt ansvar, hvilket er en ny udfordring for 

Aftøbningssamlingen. Vi mener at kunne løfte den, da stedet rummer temmelig frie muligheder og et 

participatorisk princip og vi kan graduere udfordringerne efter denne enkeltes behov og interesser. Ideen 

er, at holde værkstedet i gang med praktikanter henvist fra Jobcenteret. Praktikanterne skal have særlige, 

faglige forudsætninger for at kunne udføre nye afstøbninger af en kvalitet, der kan sættes til salg i SMKs 

butik, således at vi kan sige, at vi kan omsætte lidt penge med baggrund i denne samling. På øverste hylde i 

montren herover ses et udvalg af nye afstøbninger, inden de sættes til salg. Ved siden af ses andre, nye 

afstøbninger, udført på værkstedet. 

Erfaringerne med dette har været blandede. Det har krævet en ekstraordinær, ”håndholdt” indsats at holde 

værkstedet kørende, og det har kostet investeringer i materiealer og udstyr, der ikke helt har kunnet tjene 

sig ind. De personer, der henvises til stedet, har ikke altid gode samarbejdsevner og det er tydeligt, at 

museet ikke er fuldt gearet til kommercielt salg. Der er ingen mulghed for at reklamere for, eller modtage 

bestillinger online.Men vi har leveret fine varer til salg i butikken, og har fået en bedre fornemmelse for 

salgspotentialet og for, hvad det kræver at holde værkstedet i gang. 

Der har været 3 ulønnede praktikanter ansat frem mod juni 2018. Den ene er gået videre til et ordinært 

job, den anden er holdt oppe og fortsætter som praktikant, og den tredje udvikler et projekt, der muligivs 

kan financieres eksternt.  Alle har medvirket til udarbejdelsen af et stort program for Golden Days 

festivalen i September, der omhandler historiens b-sider. Dette program kan dog kun gennemføres, hvis 

ikke der sker yderligere besparelser på personalesiden og i budgettet for aktiviteter på KAS. Herunder ses 

intro’en til programmet: 
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Modernismens forkastede b-side: Afstøbninger af skulpturer 

  Støbeform af gipskiler på buste (Athena Lemnia)        

 Støbearbejde på værkstedet 

 Åbningsdagene fra Påske- og Efterårsferierne flyttes til weekenderne under Golden Days 2018 7- 

23. september.  

 Kopien, den moderne kunsts b-side: Artwalk med kunsthistorier om skulptur som det modernes b-

side. 

 Artwalk om bagsider, set med arkæologiens blik; Skulpturer, vendt med bagsiden udad, fortæller 

historier (og er sjove at fotografere). 

 Skulpturer er b-sider: Åbent værksted for børn og voksne; Er kroppen eller afstøbningen a- eller b-

siden af dig? Kursus i body-casting, i gipsafstøbning og i farvelægning af gips. 

2019 

Plaster of Paris 

I samarbejde med Billedhuggerskolen på Kunstakademiet under ledelse af Professor Henrik Plenge 

Jacobsen, men på de studerendes initiativ v. Toke Lorentzen og Laurits Gulløv, stablede vi en stor 

intervention på benene, som blev en del af Copenhagen Winter Prides program. Udstillingen fik titlen 

”Plaster of Paris”, hvor ca. 15 studerende deltog med værker, nogle skabt til stedet, andre installerede på 

stedet.  
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CPH Winter Pride’s online-program med oplysninger om Afstøbningssamlingen ”En queer samling?” og 

udstillingen ”Plaster of Paris” 

Udstillingen blev udviddet med lidt flere deltagere og blev genåbnet til Påskeferien, hvor der var åbent på 

KAS på initiativ fra Kommunikationsafdelingen. På grund af godt vejr, og modsat mine forventninger, kom 

der mange gæster forbi på kajen og i samlingen. 
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Poster til Plaster of Paris af Laurits Gulløv 

Toke Lorentzen og Laurits Gulløv arrangerede et seminar med gæster på SMK om KAS og Pakhusets 

fremtid, og kom med dette forslag til Direktør Mikkel Bogh:  

”Vi er to studerende fra billedhuggerskolen som i løbet af det seneste halve år har engageret 

os i afstøbningssamlingen. Dels har vi i samarbejde med professor Henrik Plenge Jakobsen og 

museumsinspektør Henrik Holm været initiativtagere bag de to åbninger af udstillingen 

Plaster of Paris, som vi er bekendt med at du har oplevet. I efteråret afholdt vi i tillæg et 

dagsseminar om samlingen på SMK; På lånt tid - Møde om Afstøbningssamlingens fremtid. 
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Vi ønsker at videreudvikle formatet fra Plaster of Paris, der arbejdede med mødet mellem 

afstøbningssamlingen og samtidskunst. Helt konkret håber vi på at etablere et midlertidigt 

udstillingssted i stueetagen i det vestindiske pakhus, hvor samtidskunst kan gå i dialog med 

den kulturelle arv stedet rummer. Vi vil fortrinsvis fokusere på at udstille yngre 

billedkunstnere der udvælges af et udstillingsudvalg og som inviteres til at arbejde med 

tematikker der relaterer sig til stedet. Vi håber at etablere en temporær ramme for 

kunstnerisk forskning i relevante emner såsom kolonialisme, kulturarv, identitet og andet der 

er indvævet i mødet mellem bygning og samling.   

Der er mange ting man ville kunne få forærende ved et sådant udstillingsformat. Ved 

løbende at lade samtidskunstnere intervenere i samlingen, mener vi at der er potentiale for 

at aktualisere den for et bredere publikum. Dertil kunne de klassiske gipsafstøbninger for 

nogle  være en indgang til at møde samtidskunst. Under Plaster of Paris afprøvede vi et 

format hvor en af de udstillende kunstnere sammen med Henrik Holm gav en rundvisning i 

samlingen. Formidlingsmæssigt syntes dette møde frugtbart både for samlingen og for 

samtidskunsten der gensidigt kom til at insistere på hinandens relevans. 

Tanken er at alle midler skal søges eksternt. Da udstillingsstedet tænkes at være placeret 

inde i selve bygningen betyder det at en del af finansieringen ville skulle gå til vagter og dertil 

at der vil være nogle etableringsudgifter til f.eks. vægbeklædning og maling. Da stedets 

fremtid som bekendt er usikker, tænker vi at udstillingsstedet kun er periodisk og eksisterer 

så længe det er passende. Det skal være ikke-kommercielt og med fri entré. Under Plaster of 

Paris oplevede vi stor interesse for projektet og besøgstallene viste at der under første 

åbningsperiode i februar indfandt sig 325 gæster dagligt mens der i anden åbningsperiode i 

april dagligt kom 387 besøgende. 

Vi anmoder om et møde for at drøfte mulighederne for at videreføre denne idé.  

Toke Lorentzen og Laurits Gulløv” 

Den lille Kulturnat, 15. marts 2019 

Den lille kulturnat blev afholdt for første gang og KAS var med, med omvisninger for børn, afholdt af KAS’ 

tidligere praktikanter Caroline Elisabeth og Catherine Kjærulf. Disse ture var en sucess, men det var ”Den 

lille kulturnat ikke. Der kom ikke engang 100 besøgende. 

August 2019  

Der blev holdt åbent en uges tid i turismens højsæson, sindste uge af august 2019. KAS fik, uden foromtale 

og alene ”på døren” med 1745 besøgende. 
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 ”Kongeværelset” med gine iført tøj fra 1780’erne fra Det Kgl. Teaters kostumelager i Vestindisk Pakhus, 

lyssat under en Kulturnat 

Det tilfældige møde mellem en hvid gipsafstøbning fra 1800-tallet og Vestindisk Pakhus fra 1700-tallet er 

nu blevet til en sammenhængende og ufravigelig historie om det hele, samlingen og huset, i det løbende 

omvisninger. Afsættet er ”Kunsthistoriens og Arkæologiens fader”, Johann Joachim Winckelmann, hvis 

tanker og æstetik samlingen bygger på, som udgav sine bøger i 1750’erne, og husets opførelse under Det 

Vestindiske Handelsselkab i 1780’erne. Winclekmann udviklede tanken om nyklassicismen og om, at 

”skønhed er hvid” (hvilket ses tydeligt i den hvide gipssamling, der jo mangler antikkens voldsomme 

kolorering af deres kunst), mens hele Europas og Danmarks globaliserede økonomi og tankegang baserede 

sig på imperialsime, slaveri, racisme og lokal overflod. På en af bestyrelsesposterne i Kompagniet bag 

opførelsen sad slavehandler og storkøbmand Niels Ryberg. Han tjente så styrtende, at han funne få malet  

tidens største portrætmaleri i privateje, Det Rybergske Familiebillede (1797). Bestyrelsesmedlemmerne 

finansierede billedhuggeren Bertel Thorvaldsen med samt mange andre af ”Guldalderens” kunstnere.  

 

Jens Juel: Det Rybergske Familiebillede, 1797, SMK 
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 Fremvisningen af bestyrelseslokalet øverst i Vestindisk Pakhus er blevet en særlig attraktion.Lokalet, kaldet 

”Kongeværelset” danner baggrund for film om Danmakrs Flåde af Troels Kløvedal, flere indslag om slaveriet 

produceret for Danmarks Radio, og figurerer i dukumentarerne ”We Carry it Within US” af Helle Stenum 

http://wecarryitwithinus.com/home/, 2017 og ”Det sorte kapitel” af Maya Albana, 2019 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/det-sorte-kapitel. 

 

Chenoa Lee i Kongeværelset i Helle Stenums We Carry it Within Us 

  

Stillbillede fra Maya Albanas dokumentar Det sorte kapitel, med den lille model af I Am Queen Mary 

Kulturnatten 2019 
Der var fuldt program under Kulturnatten og 717 besøgende, trods et afsindigt uvejr. Vi havde tilfældivis 

håndklæde-tema, så vi kunne tørre hår og briller på gæsterne. Her er det fulde program for aftenen: 

http://wecarryitwithinus.com/home/
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/det-sorte-kapitel
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18:00 - 23:00: Gipsværksted/I stueetagen. Gipsværkstedet er åbent for alle. 

 18:00 - 23:00 Sake og østers/På 1. sal 

Sakebar og østers fra Kita Sake. Jakob Emdal og Kita Sake højner det æstetiske niveau for aftenen, hvor man 

kan købe østers og et glas sake, inden man går videre ud i aftenen.  

Hver halve time 18-30-23:00: Art Walk: Omvisning i Afstøbningssamlingen og Vestindisk Pakhus inklusiv 

Kongeværelset (Vestindisk Handelsselskabs bestyrelseslokale, 1783) ved museumsinspektør Henrik Holm. 

 Kunstbiograf:  

Oplev en lille biograf med kunstfilm sammensat af Fredrik Tydén, med afsæt i fotograf Teit Jørgensen og 

billedkunstner Per Kirkebys eksperimenterende film Thorvaldsen fra 1980 og andre film, som kan animere 

samlingen. 

 3 x Video og performance/Stueetagen 

Videoinstallation og performance Pygmalion II af billedkunstner Rine Rodin. I performancen bliver 

skulpturerne og publikum inviteret til saunagus. En saunagusmester faciliteter gusen igennem gestik og 

bevægelse. Det vil dog ikke være i hans vante, fugtige omgivelser, men i afstøbningssamlingens tørre rum. 

Videoinstallation kører i loop hele aftenen. 

JYSK sponsorerede 130 håndklæder, som går videre til Kirkens Korshær efter Kulturnatten. 

 

Stillfoto fra Rine Rodins performance Pygmalion II fra JYSK offentlige homepage gogjysk: 

https://gojysk.com/dk/news/kulturnatten-i-koebenhavn-med-et-strejf-af-jysk 

Vi lader video’erne re-surface til December, hvor SMK vil holde stedet åbent et par weekender. 

https://gojysk.com/dk/news/kulturnatten-i-koebenhavn-med-et-strejf-af-jysk


40 
 

 

  

DK4’ hjemmeside, der annoncerer for programserien om Afstøbningssamlingen i Vestindisk Pakhus 

DK4 producerer en længere udsendelsesrække fra Afstøbningssamlingen, som udsendes i løbet af foråret 

2020. 

2020  

På grund af Corona-pandemien og det efterfølgende lockdown, aflyses Den lille kulturnat 2020. 

Samfundet lukker ned ganske få dage før Afstøbningssamlingens Venner og Kolonihistorisk Selskab skulle 

have haft foretræde for Folketingets Kulturudvalg og samlingens og pakhusets fremtid. 

Alle midler fra SMK til KAS og alle planer for året 2020 indefryses og står på stand-by. 

 

Henrik Holm 

Museumsinspektør 

Den Kgl. Afstøbningssamling 

08.04.2020 


