
AGDB: Jeres udstillingstitel ”The Mixed Zone” refererer til det 
sted, hvor udøvende atleter møder konkurrenter, journalister og 
sponsorer før eller efter en sportsbegivenhed – kan du beskrive 
koblingen mellem det sportslige begreb ”The Mixed Zone” og ud-
stillingen i Kunsthal Nord? 

SH: Rent konceptuelt er der ingen kobling mellem vores udstilling og det 
sportslige begreb. Vi betragter mere ”The Mixed Zone” som et udveks-
lingsrum, hvor der dannes nye relationer. På udstillingen har vi leget med 
at skabe nye billedsproglige møder og kontekster ved bl.a. at blande vores 
individuelle værkproduktioner til en totalinstallatorisk sammenhæng. 
 
AGDB: Idéen med at blande værker bryder på mange måder med 
den traditionelle opfattelse af hvad en gruppestilling er for en 
størrelse – derfor kunne man godt fristes til at spørge, om der 
implicit I jeres udstilling ligger et opgør med de mere gængse 
gruppeudstillinger, hvor hver enkelt kunstner særskilt viser sine 
egne værker?

SH: Vores tilgang skal som sådan ikke opfattes som et opgør med 
de traditionelle gruppeudstillinger, men mere som en bevidst kom-
mentar til tidens tematisk og stramme kuraterede udstillinger. Der har 
igennem længere tid været en tendens til, at kunsten i udstillingssam-
menhænge har skullet understøtte på forhånd givne temaer, teser og 
tekstuelle rammer. Det har bevirket, at meget kunst først er blevet 
læst som tekst og sidenhen opfattet som billedkunst, men heldigvis 
har den sidste Docuementa i Kassel 2012 bevist, at der er nye og 
andre mere eksperimenterende udstillingsgreb på vej. Nu skal der 
bare rydes op i det danske kuratorkorps.

AGDB: I forlængelse af ovenstående hvorledes vil du så beskrive 
jeres fælles udstillingsgreb? 

SH: Selvom der på den formalistiske side godt kan tegne sig svage 
antydninger af, at vores individuelle billedsprog ligner lidt hinanden 
med elementer hentet fra det farverige og poppede univers, så be-
finder vi os faktisk ret langt væk fra hinanden, og har hver især forskel-
lige metodiske og tematiske tilgange til billedkunsten. I forbindelse 
med udstillingen her i Kunsthal Nord er det netop de billedsproglige 
modsætninger, vi har valgt at vægte højest, og som vi har arbejdet på 
at installere i udstillingsrummet til en samlet totaloplevelse og visuel 
helhed, der gerne skulle byde på et sammenspil såvel som et modspil 
værkerne imellem.

Vi har som udgangspunkt valgt at betragte udstillingsrummet som 
en fælles zone – og, undervejs ladet os inspirere af rummets format i 
Kunsthal Nord. Med udstillingen vil vi gerne forsørge at åbne op for en 
diskussion om form og indhold som indbyrdes afhængige, men også 
indbyrdes modsætninger, der på flere planer umuliggører en rationel 
forståelse af vores fælles udstilling. Med udstillingen håber vi også at 
kunne give et nyt indspark til måden at udstille og  dermed opfatte 
kunst på generelt.

AGDB: Som du nævner er jeres billedsprog og tilgange til billed-
kunsten meget forskellige, hvordan vil du beskrive jeres individu-
elle værkproduktioner i forhold til hinanden? 

SH: På udstillingen vil man kunne opleve en bred vifte af udtryks-
former: skulptur, objekter, maleri, tegning og et fælles værk, hvori hver 
enkelts billeduniverser mødes. Filmen skal ses som en leg, hvor alle 
ingredienserne blandes og visualiserer processen med at definere 
udstillingen som én samlet visuel helhed. 

SH: Rasmus Danøs meget maleriske og kontrastfulde univers 
kan motivisk beskrives som en række dystopiske landskaber, der 
på en og samme gang afspejler menneskets ambivalente hold-
ninger og følelser til naturen - både som et yndet sted at søge 
tilflugt bl.a. på grund af naturens harmoni og skønhed, men på 
den anden side også et skræmmende og dæmonisk sted. På 
mange måder kan man i hans værker indlæse en afsøgning af 
den europæiske kunst og kulturtradition i forhold til emnet: eks-
tremitet og normalitet; kultur og natur. Denne afsøgning må siges 
at stå i skærende kontrast til mine egne mere konceptuelle un-
dersøgelser af camp og dårlig smag. Jeg låner visuelle greb fra 
discokulturens flamboyante æstetik i form af glitter, glimmer, spe-
jle, kunstige blomster, og neonlys m.m. Man kan betragte mine 
værker som værende ”out of this world”– de er kunstneriske ob-
jekter, men kan også ligne genstande eller rekvisitter taget ud af 
hverdagen og populærkulturens scenerier. Bevæger man sig væk 
fra mit billedsprog, og over i Jes Wind Andersen univers vil man 
derimod mødes af naturskildringer set gennem et par særdeles 
stærke kulturindfattede briller. Der er langt til det romantiske 
landskabsmaleri i hans emaljerede værker, hvor naturen er blevet 
grundig kultiveret med computer og lak på aluminium. 

Hvor Jes Wind Andersen og jeg arbejder med en konceptuel for-
malisme, arbejder Rasmus Lütken  derimod med et mere narrativt 
fortællende og fabulerende billedsprog. Motiverne beretter om en 
ikke lineær verden fra A-Z, men derimod om smukke omveje og 
skildpadder der knalder ud i absurditetens normalitet. Et univers 
der måske i bund og grund alligevel ikke ligger så langt fra vores 
virkelighed. 
 
AGDB: Hvilken udstillingsoplevelse ønsker I at give de besøgen-
de i Kunsthal Nord? 

SH: Udover vi gerne vil åbne for en debat omkring indhold og form 
m.m. og evt. give et nyt indspark til den generelle måde at udstille og 
dermed opfatte kunst på, så har vi ikke har noget specifikt spor de 
besøgende kan følge. Vi har skabt en udstillingsoplevelse hvor vi har 
krydset vores billedsproglige veje, og nu lægger vi det op til publikum, 
uden en konkret beskrivelse af vores totalinstallation, selv at gå på 
opdagelse i vores samlede totalinstallatoriske univers. Det er federe 
med nogle blindgyder og seriøse fjollerier end med lange beskrivende 
manualer. Det er med andre ord helt op til publikum selv, hvad de vil 
bruge udstillingen til – og, gennem hvilken briller de vil opleve den. 

AGDB: Tre af jer har tidligere arbejdet sammen er det noget I vil 
forsætte med i fremtiden, og har I evt. nye projekter på bedding? 

SH: Ja, det er rigtig - Rasmus Danø, Rasmus Lütken og jeg har 
tidligere arbejdet sammen under navnet DHL. Det er helt sikkert no-
get vi også vil gøre i fremtiden, hvor Jes Wind Andersen også vil være 
et gruppemedlem. Vi har alle et kodenavn når vi arbejder sammen: 
Jeg er kongen, Lütken borgmesteren og Danø er sikkerhedschefen 
– og Andersen er vores nye lærling. Vi er allerede nu i gang med at 
planlægge vores næste projekter, og hvor vi skal fyre den af næste 
gang, men afsløringen må vente………

RASMUS LÜTKEN (1974) billedkunstner. RASMUS DANØ (1974) 
uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2001. JES 
WIND ANDERSEN (1965) uddannet fra Det Kongelige Danske Kun-
stakademi i 1998. SÖREN HÜTTEL (1976) uddannet fra Det Fynske 
Kunstakademi og Glasgow School of Art 

ARRANGEMENTER                  ONSDAG D. 07/11 KL. 19

FILMEN GERHARD RICHTER PAINTING VISES I KUNSTHAL 
NORD. 
Filmen  følger  den tyske maler Gerhard Richter i hans arbejde med 
sine  store abstrakte malerier. I filmen vises også  sekvenser  fra  
tidligere filmoptagelser med kunstneren. Arrangeret af Aalborg Kunst-
pavillon. Gratis  adgang

ARRANGEMENTER                ONSDAG D. 28/11 KL. 16-18

FOREDRAG MED BILLEDKUNSTNER, CAND. PHIL. INGER  
HOUBAK:  DALI OG MIRO
Med udgangspunkt i deres værker bliver forskelle og ligheder mellem 
de to spanske surrealister ridset  op. Undervejs bliver der afstikkere til 
andre kunstnere. Arrangeret af Aalborg Kunstpavillon. Gratis adgang

ARRANGEMENTER              LØRDAG D. 01/12 KL. 15:30

COMPUTEREN MED I SAMSPILLET!

Interaktiv computermusik befinder sig stadig i musikkens grænseland.
På koncerten opføres bl.a. et værk, hvor publikum får mulighed for at 
medvirke som musikere! Entré entre: 50 kr. Gratis for studerende og  
medlemmer af Aalborg Kunstpavillon. Arrangeret af NUT

ARRANGEMENTER              LØRDAG D. 09/12 KL. 15:30

KONCERT: ALL THE BELLS

Vi har spurgt  lydkunstnere/komponister om de kunne inddrage klok-
kelyden i et setup …..Værkerne er skabt ved hjælp af computer og vil 
blive afspillet over højtalere. Arrangør: Selskabet Sesam, Koncerten 
støttes af Statens Kunstråd. Entré 40 kr. Gratis for medlemmer af 
Aalborg Kunstpavillon

ARRANGEMENTER           TORSDAG D. 15/11 KL. 19:30

CAFEKONCERT MED  BAND ANE.

Aalborg Kunstpavillon har inviteret Ane Østergaard til en aften med 
musik og snak, hvor lytterne bliver inviteret indenfor i Anes skæve 
musikalske univers. Arrangeret af Aalborg Kunstpavillon Entre 50 kr. 
Gratis for medlemmer af Aalborg Kunstpavillon

ARRANGEMENTER                  ONSDAG D. 21/11 KL. 19

FOREDRAG MED MAG ART. ANDERS ØROM OM: BILLED-
KUNST I FILMEN.
Brugen af kunstværker i filmen som betydnings og  stemningsska-
bende  elementer er en spændende tradition. Gennem en række 
eksempler  belyses   anvendelsen  og  funktionen  af  billedkunstner-
iske værker i filmkunsten. Arrangeret af Aalborg Kunstpavillon. Gratis 
adgang

3. NOVEMBER TIL 20. DECEMBER

”I forbindelse med udstillingen her 
i Kunsthal Nord er det netop de 
billedsproglige modsætninger, vi har 
valgt at vægte højest, og som vi har 
arbejdet på at installere i udstillings-
rummet til en samlet total oplevelse 
og visuel helhed”.

”Det er federe med nogle blindgyder 
og seriøse fjollerier end med lange 
beskrivende manualer”.

INTERVIEW MED SÖREN HÜTTEL
AF KUNSTFORMIDLER ASTRID GRY DAMBORG BYRIAL
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”Jeg låner visuelle greb fra discokul-
turens flamboyante æstetik i form 
af glitter, glimmer, spejle, kunstige 
blomster og neonlys. Man kan 
betragte mine værker som værende 
”out of this World”.
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1 SÖREN HÜTTEL − 2 JES WIND ANDERSEN − 3 JES WIND ANDERSEN − 4 RASMUS DANØ − 5 RASMUS LÜTKEN


