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50 kunstværker i det offentlige rum præmieres

Duer på Christiansborg, et alter i Lyngby, en isbjørn i Horsens, balloner i metroen 
og et øje på et parkeringshus i Fredericia. Nu afsløres 50 kunstværker i det 
offentlige rum, som præmieres af kulturuniverset The Danish Club med støtte fra 
Realdania.

Kampagnen #TOP50kunstværker skal sætte fokus på de mange enestående 
kunstoplevelser i vores byrum og landskaber, og et kunstfagligt panel har haft til 
opgave at udvælge de 50 bedste værker landet over.

Den fulde liste er vedhæftet, og der er i udvælgelsen lagt vægt på at sikre en bred 
repræsentation af forskellige typer af værker. Det fortæller forfatter og 
kulturjournalist Adrian Lloyd Hughes, som har siddet i det kunstfaglige panel:

“Listen rummer alt fra videoværker, gavlmalerier, bygningsintegreret kunst, 
værker, som tjener en funktion, til skulpturer. Personligt kigger jeg altid efter 
noget, som rører mig. Et eller andet, som gør opmærksom på sig selv, griber 
mig eller på anden måde fortæller mig en historie, som hænger sammen med 
det sted i det offentlige rum, værket optræder.”

Samtidig lanceres en online guide og et Danmarkskort, som viser værkernes 
placering og beskriver dem. Alle kan tilgå guiden på danishclub.dk/da/art-50 og gå 
på opdagelse i værkerne. I forbindelse med præmieringen vil der desuden blive 
udbudt 26 særarrangementer, som sætter fokus på #TOP50kunstværker og kunst i 
det offentlige rum generelt.

Direktør og stifter af The Danish Club, Merete Otillia Knudsen, fortæller om 
kampagnen:

“Ønsket med #TOP50kunstværker er at gøre flere opmærksomme på de 
mange gratis kunstglæder, vi er omgivet af. Præmieringen skal være med til 
at skabe begejstring for og viden om den kunst, vi alle møder i det daglige.”

Kåringen er støttet af den filantropiske forening Realdania.

For flere oplysninger kontakt direktør hos The Danish Club Merete Otillia Knudsen 
på +45 31605605 og mok@danishclub.dk eller pressekonsulent Stine Lyndgaard 
på stine@lyndgaardmedia.dk og +45 23361036.!

https://danishclub.dk/da/art-50
mailto:mok@danishclub.dk
mailto:stine@lyndgaardmedia.dk
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#TOP50kunstværker
• Christian Lemmerz - Alter, Lyngby Kirke
• Jeppe Hein - Coloured Mirror Balloons, Metroen i København
• Bjørn Nørgaard - Granitbelægning til Amagertorv, København
• SUPERFLEX – Superkilen, Nørrebro, København
• Husk mit navn - Airport People, Københavns Lufthavn, Kastrup
• Alexander Tovborg, Københavns Lufthavn, Kastrup
• Gun Gordillo, Munkeruphus, Dronningmølle
• Lin Utzon - Københavns Lufthavn, Kastrup
• Elmgreen & Dragset - Helsingør Havn
• John Kørner - Woman with 24 Problems, Amager, København
• Randi og Katrine - Ærøfærgen
• Erik A Fransen & Jens Bertelsen - Tilst
• Morten Søndergård - Valby
• Morten Stræde - Israels Plads, København
• Eva Steen Christensen - Herlufsholm
• Amalie Jacobsen - Kaleidoscope, Grenaa
• Kirsten Ortwed - Københavns Universitet, Islands Brygge, København
• FOS - The Interior of Ines, Aalborg
• Maria Rubinke - Ever thine. Ever mine. Ever ours, Horsens Havn
• A-kassen - Poseidon, Aarhus Havn
• Tove Storch - Aarhus
• Eva Koch - Duer i Tårnet, Christiansborg, København
• Anders Bonnesens - Randers
• Per Arnoldi - Sorø
• Anja Franke - Dag og Nat, Skovlunde
• Jes Brinch - Deep Forrest Art Land, Kibæk
• Karin Lorentzen, Hvidovre Strandpark
• Hein Heinsen - Sophienholm, Lyngby
• Malene Landgreen - Riget, Østerbro, København
• TAL R - Absalon, Vesterbro, København
• Ruth Campau - Nordlyset Nordhavn, København
• Kåre Golles - Østre Anlæg, København K
• Oskar Koliander - Roskilde
• Lea Porsager - Odense
• Kirstine Roepstorff - Hydra, Fredericia P-hus
• Niels Erik Gjerdevik, Taulov, motorvejsudfletning ved Lillebælt
• Ingvar Cronhammer - Herning
• Per Kirkeby - Den Sorte Diamant, København
• Hanne Varming, Københavns Lufthavn, Kastrup
• Wilhelm Freddie - Boltens Gaard, København
• Svend Wiig Hansen - Dør i Tordenskjoldsgade, København
• C.Th. Sørensen - De geometriske haver, Herning
• Poul Gernes - Herlev Hospital
• Sonja Forlov Mancoba - Østerbro, København
• Vilhelm Lundstrøm - Frederiksberg Svømmehal
• Asger Jorn - Aarhus Stats Gymnasium
• Rudolph Tegner - Sejren, Dronningmølle
• Bertel Thorvaldsen - Vor Frue Kirke, København
• J. F. Saly - Amalienborg, København
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Det kunstfaglige panel

Værkerne på listen er valgt af et kunstfagligt panel på initiativ af kulturklubben The Danish Club med støtte fra den 
filantropiske forening Realdania. Her kan du læse mere om medlemmerne af panelet.


Nina Wedell-Wedellsborg, repræsentant for auktionshuset Sotheby´s i Danmark samt bestyrelsesforkvinde i en af de 
største danske kunstfonde, Niels Wessel Bagges Kunstfond. 

Mads Damsbo, kunsthistoriker, mag.art. og direktør på Kunsthal Spritten (forventet åbning 2024). Han er tidligere 
direktør på Kunstmuseum Brandts & Gl. Holtegaard.

Adrian Lloyd Hughes, foredragsholder, journalist og vært på P1"s Klog på Sprog. Han debuterede for nyligt som 
forfatter med ”Mors dreng – erindringer om familien Dreyers magt og millioner”. 

Julie Quottrup Silbermann, direktør for kunstmessen CHART. Cand.Mag i Moderne Kultur og Kulturformidling med 
erfaring og baggrund som galleridirektør, kunstkonsulent, kunstformidler og kurator. 

Jens Bertelsen, arkitekt M.A.A., tidligere kgl. bygningsinspektør og forlægger i eget forlag Aristo. Medlem af 
Akademirådet 2016-2019.

Frederik Bruun Rasmussen har indtil slutningen af 2022 arbejdet for Bruun Rasmussen i 31 år. Han er 
bestyrelsesmedlem på Øregård Museum.

Leif Djurhuus, advokat og kunstsamler. Han er formand for Det Danske Kunstsamlerselskab, og hans kunstsamling er 
blandt de største og mest kontroversielle i Danmark. 

Ebbe Stub Wittrup, billedkunstner og uddannet fra Academy of Fine Arts i Prag i 1999. Ebbe Stub Wittrup har udstillet i 
både ind- og udland, senest med soloudstillingerne Botanical Drift på Copenhagen Contemporary og Photographs på Gl. 
Holtegaard. Ebbe Stub Wittrup er repræsenteret i samlinger herhjemme på SMK, ARoS, Randers Kunstmuseum, Ny 
Carlsbergfondet, Statens Kunstfond, m.fl.

Merete Otillia Knudsen, cand. merc., direktør og stifter af The Danish Club. Tidligere marketingchef i Flügger A/S, hvor 
hun bl.a. var ansvarlig for udviklingen af Danmarks første stilhistoriske farvekort i samarbejde med Nationalmuseet.#
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Særarrangementer
Lanceringen af #TOP50kunstværker markeres med 25 særarrangementer i hele 
landet. Arrangementerne er støttet af Realdania og har fokus på de 50 præmierede 
værker, men også andre værker i det offentlige rum. De vil løbende blive 
offentliggjort på The Danish Club’s hjemmeside og vil blandt andet bestå af artist 
talks, kunstnermøder og særomvisninger. 

• Kunstnermøde med Gun Gordillo og værkvandring i Munkeruphus’ have i Dronningmølle.
• Artist talk med efterfølgende frokost i Tårnet på Christiansborg i København, hvor Eva 

Kochs videoværk “Duer i Tårnet” kan opleves.
• Kunst-byvandring i Nordvest i København i Nordens største Open Air Gavl Galleri.
• Kunst og havevandring i Landbohøjskolens Have på Frederiksberg.
• Oplev skulpturparken på Sophienholm og det præmierede værk af Hein Heinsen med 

direktør Barbara Læssøe Stephensen.
• Kunstmøde ved Cronhammers værk ”Elia” og ”De geometriske haver” af C.Th. Sørensen i 

Herning.
 
 Se den fulde liste, som opdateres løbende, her https://danishclub.dk/da/art-50

Om The Danish Club
The Danish Club er et univers af oplevelser i historiske huse, haver og kunstens verden.
På danishclub.dk kan du finde inspiration til at besøge nogle af landets mest unikke huse, 
haver og kunststeder. Du kan desuden få ny viden om kulturen gennem det populære 
gratis nyhedsbrev og online magasin.
 
Melder du dig ind i medlemsklubben, bliver du derudover inviteret til over 150 
særarrangementer om året, på steder der sjældent åbnes for offentligheden. Sammen 
med andre kulturinteresserede møder du ildsjæle og passionerede kunstformidlere, 
kulturhistorikere, godsejere, arkitekter mm. som byder dig indenfor i deres univers.
 
The Danish Club blev skabt i tæt samarbejde med foreningen Historiske Huse og
ejes i dag af Merete Otillia Knudsen. Hun fik ideen til kulturuniverset i forbindelse
med skabelse af Danmarks første stilhistoriske farvekort for Flügger, hvor hun blev
bevidst om de mange kulturhistoriske perler og passionerede mennesker, vi har i
Danmark.
https://www.facebook.com/thedanishclub/
https://www.instagram.com/danishclub.dk/
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