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Sommerudstilling i kontrasternes tegn 

 

Så lykkes det – efter et år i nedlukningens tegn slår Sommerudstillingen nu Masnedøfortets 

tunge jerndøre op og åbner dermed for en fejende flot markering af vidt forskellige 

kunstneriske udtryksformer. De flere end 40 udstillere spænder over en regnbue af medier, 

ligesom installeringen i de gamle rum har antaget nye og udfordrende dimensioner. Her er 

malerier i genrer fra det sarte og minutiøse over det naturalistiske og drømmeagtige til den 

rene skære pop art med farverige hilsner til rebellerne i 60’erne. Som en kærlig hilsen til 

dengang har Kit Kjærbye til årets plakatværk skabt en kæmpebanan i kabelbindere og kaldt 

den ”Hilsen til Andy Warhol” og ikke mindst en hilsen til Velvet Undergrounds pladeomslag 

fra 1967, der på forsiden havde netop Warhols ikoniske gengivelse af en banan.  

 

Her på Sommerudstillingen er der foto, grafik og masser af tekstile udtryk. Det sidste måske 

et resultat af opmærksomheden omkring særudstillingen X-fiber i 2019, måske et stærkt 

tegn i tiden, hvor der er en voksende bevidsthed om brugen af tekstile medier og materialer 

– især blandt unge samtidskunstnere. Også i år er der mulighed for at se en tekstil 

særudstilling, idet ni tekstilkunstnere er gået i dialog med førstesalens 18 markante rum 

under overskriften Textile Rytmer.  

 

På skulptursiden har flere kunstnere valgt at inddrage hele rum, så deres værker fremstår 

som installationer med flere elementer – nogle statiske, andre i fortsat bevægelse. Et andet 

markant træk ved årets Sommerudstilling på Masnedøfort er sammensætningen af 

kunstnere. Nogle vil være gamle kendinge helt tilbage fra starten i 1997, andre er med for 

første gang – og dermed fortsætter dialogen i de rustikke omgivelser, der inviterer til 

oplevelser inde som ude. 

 

I forbindelse med åbningen den 24. juni 2021 udkommer årets katalog med tilhørende 

værkfortegnelse og præsentation af samtlige udstillere. 
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Særarrangementer og events annonceres løbende på hjemmesiden 

www.sommerudstillingen.dk 

 

De vedhæftede billeder kan frit benyttes ved omtale af udstillingen. 

For yderligere billedinfo og andre fotos, kontakt Lars Pryds: pryds@mac.com tlf. 30 53 8714 

  

 

Yderligere information om sommerudstillingen generelt – kontakt venligst 

projektkoordinator Kit Kjærbye, Nakskov: kitkjaerbye@privat.dk, tlf. 21 40 68 89  

 

Nærmere oplysninger om særudstillingen Textile Rytmer – kontakt Lisbeth Tolstrup, 

Sakskøbing: studio@tolstrup.one 

 

Udstillingens katalog og værkfortegnelse vedlægges som pdf-filer. 

 

 


