
Atelier- og værkstedsfællesskabet 51Cth inviterer til skulptursymposium onsdag d. 13. november 2019 kl. 
10.00. 51Cth har med midler fra Det Obelske Familiefond og Øernes Kunstfond udarbejdet et treårigt 
program, som skal afsøge og udvide grænserne for den rumlige kunst, praktisk såvel som teoretisk. Som 
en del af programmet inviteres alle interesserede til Industrivej 51Cth, Trekroner, Roskilde, til en række 
spændende oplæg og præsentationer samt et fælles besøg på Museet for Samtidskunst. 

51CTH, Industrivej 51Cth, 4000 Roskilde
http://www.51cth.dk

Velkommen, introduktion til foreningen

Nanna Stjernholm Jepsen: Nanna Stjernholm Jepsen vil i sit oplæg fortælle om, hvordan det er muligt at 
anvende nymaterialistisk tænkning i forståelsen af aktuelle skulpturelle praksisser og hvilke implikationer, 
det kan have for vores forståelse af værket. For at anerkende værkers materielle performative egenskaber 
fordrer en radikal gentænkning af vores tilgang til værker,  hvor materialet bliver betydning og viden bliver 
materialitet.

Kaffepause 

Kirsten Ortwed: Artist talk. Præsentation af praksis og værker, offentlige værker, det stedsspecifikke, indblik 
i igangværende udsmykning af Rigshospitalet.  

Frokost

Mette Marciniak og Morten Stræde fra Billedhuggeratelieret i Slots- og Kulturstyrelsen: 
Slots- og Kulturstyrelsen beskytter og restaurerer vores fælles kulturarv i form af bygningsværker og skulp-
turgrupper opført af magtfulde bygherrer og konger. Men hvordan varetager staten sådan en opgave i dag 
såvel som førhen, og hvilke betydninger har de benyttede teknikker, teorier og fremgangsmåder for vores 
fælles (kunst)historie?

Åbent atelier og værksteder, aluminiumskanon ved Broncestøberiet v/ Peter Jensen, performance af Kirke 
Hundevad Meng samt kaffe og kage. 

Ingrid Furre: Artist talk. Ingrid Furre vil præsentere sit arbejde med skulptur og tekst og reflektere over, 
hvordan de to medier informerer hinanden.

Afgang mod Roskilde - Museet for Samtidskunst 

Museet for Samtidskunst i Roskilde, introduktion til Lea Porsagers udstilling ved museumsinspektør og 
kurator Magnus Kaslov.

Tilmelding skal ske til web@51Cth.dk med deltagers fulde navn, adresse, mail-adresse og tlf.num-
mer. S.U. d. 04.11.19.  Deltagelse er gratis - maks. antal er 60 pers. 51Cth tilbyder kaffe, kage og 
frokost til alle deltagende. 
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