
 
Ursula Reuter Christiansen, Die Puppe, 2005,  

Ursula Reuter Christiansen udstiller til sommer sammen med Adam Christensen 
 

Rønnebæksholm stiller i årsprogrammet 2022 skarpt på emner som 

sameksistens, fællesskaber, og samtaler på tværs af generationer og praksisser 

og lokalitet 

 

UDSTILLINGSPROGRAM 
 
14.11 2021 – 27.02.2022 Ung som Bly - Sophia Kalkau & Ursula Andkjær Olsen. Udstillingen udfolder sig i et 
spændingsfelt mellem abstraktion og genkendelighed, drøm og virkelighed, alvor og galskab, og med referencer til 
køn, erotik, transformation og død. På udstillingen vil publikum møde værker som er umiddelbare og direkte i deres 
henvendelse og samtidig gådefulde og komplekse. Der er desuden knyttet et poesi- og samtaleprogram til 
udstillingen, med unge digtere og forfattere.  
 
12.03-29.05 2022 No Stranger or Lover to Me - Maria Zahle. Med Phyllida Barlow, Christine Clemmesen, Anthea 
Hamilton og Hannah Heilmann udfordrer Zahle soloudstillingens format og peger på vigtigheden af kunstneriske 
fællesskaber. Udstillingen præsenterer forskellige poetiske og stærke visuelle beskrivelser af det, som ikke nemt 
finder ord men i stedet finder form, farve, og taktilitet. Udstillingens billeder, skulpturer, og installationer 
præsenteres i tæt dialog med et poesi- og musikprogram med bidrag fra blandt andre forfattere og kunstnere Ed 
Atkins, Shadi Angelina Bazeghi, Ida Marie Hede, Fabian Peake, og musikere Squares & Triangles og Selvhenter, samt 
kunstnere fra Rønnebæksholms Pigmenthave.  
 
21.05 2022 Thousand Times Yes er en eksperimentel kammeropera, der arbejder på poetisk vis med muligheder for 
sprog, kommunikation, rum og krop. Operaens libretto er en blanding af nutidig poesi, antikkens myter og 
videnskabelige artikler, fortæller en aktuel historie om vigtigheden af sameksistens. Musik: Marja Ahti. Libretto, 
scenografi & maleri: Jenny Kalliokulju. Koncept, instruktion og kostumer: Essi Kausalainen.  Sammenskabt og udført 
Florian Feigl, Johanna Kalliokulju, Yuko Takeda, Henning Fredriksson, Ingrid Larsson og lokale performere i form af 
børn fra skolen i Rønnebæk. Lysdesign: Sofia Ivarsson Instruktørassistent: Laura Cemin. Produktionskoordinator: 
Johannes Juva. Thousand Times Yes premierede på InKonst i samarbejde med IAC, Malmø og vises også på Kiasma i 
Finland i 2022.  



 
11-06-07.08 2022 Adam Christensen og Ursula Reuter Christiansen. I løbet af sommeren bringes Adam Christensen 
og Ursula Reuter Christiansen sammen i en tværgenerationel og dialogbaseret udstilling. Begge kunstnere har en 
alsidig praksis på tværs af medier såsom, video, performance, maleri, tekstilarbejder og keramik, hvor de tager 
udgangspunkt i kønnets flertydighed, dagligdagens dramaer, teatralskhed og intimitet. Udstillingen tager 
udgangspunkt i generationsmødet og barndomsfortællinger.  
 
20.08-23.10 2022 Når noget Stikker med Vibeke Mencke Nielsen, Carina Zunino og Anne-Marie Ploug.  
Sensommerens udstilling Når Noget Stikker udfoldes på baggrund af samtaler mellem de tre kunstnere fra forskellige 
generationer; Vibeke Mencke Nielsen, Anne Marie Ploug og Carina Zunino. Med en aktiv stillingtagen til 
Rønnebæksholms historie og lokation udfolder udstillingen temaer som naturen, kvinden, døden og hverdagen. 
Udstillingen kommer til bestå af grafik, skulptur, fotografi og film.  
 
27.08-10.09 2022 Those Who Kept the Lights er en filminstallation med skulpturer, stedsspecifikke performances og 
engagerende events af anerkendte finske kunstner Nastja Säde Rönkkö, kurateret af Aura Seikkula i samarbejde med 
Rønnebæksholm. Værket tager udgangspunkt i ti poetiske manuskripter, skrevet mens hun rejste i Danmark og 
Norge, og udforskede forhold til havet ud fra queer-feministiske maritime fortællinger. Those Who Kept the Lights 
undersøger vigtigheden af sårbarhed, omsorg og kollektiv hukommelse gennem myter og fortællinger. Inden for de 
bredere rammer af klimakrise og rollen som havets skrøbelige økosystemer, udforsker projektet det kollektive 
tankesæt af angst og håb gennem og inden for episke og golde nordiske landskaber. Værket vises i Laden på 
Rønnebæksholm og lanceres i samarbejde med CHART i København og på Rønnebæksholm. Efterfølgende vises 
værket i Kulturbyrået Mesén, i Norge.  
 
05.11-30.01 2023 billedkunstner, poet og aktivist Melanie Kitti afrunder 2022 med en soloudstilling i Kunsthallen, 
som går ind i det nye år 2023.  
 

 
RESIDENCY FÆLLESRUM 
 
01.03-.10.04 2022 Kurator og grundlægger af CAS Awa Konaté er i residency på Rønnebæksholm. Culture Art Society 
(CAS) er en tværfaglig, kuratorisk forskningsplatform der arbejder med undersøgelser af kulturelle økonomier i 
afrikanske arkiver, både kontinentalt og diasporisk. På Rønnebæksholm vil Konaté arbejde med foto, film og lyd i en 
kortlægning af afrikansk diaspora i det Sydsjællandske landskab. Konatés arbejde er grundforskning i den lokale 
migrationshistorie, og vil til april blive præsenteret i projektrummet på Rønnebæksholm. 
 
14.04-30.04 2022 Lair 1000km++ Terracotta Route er et nyt lydkunstværk af det indonesiske kunstkollektiv Jatiwangi 
Art Factory (JAF), der realiseres i Næstved, Zürich og Toronto som optakt til kollektivets deltagelse på den 
internationale udstilling Documenta i juni 2022. I Næstved kurateres projektet af Another Public i samarbejde med 
Rønnebæksholm, og vil foregå som del af residency og kunstprogrammet Fællesrum i samarbejde med unge fra 
Næstved Gymnasium. 
 
18.09– 18.12.2022 Maria Nørholm Ramouk og Karen Nhea Nielsen vil med den samtalebaserede udstilling Everything 
between us continues from time to time undersøge individets forhold til fællesskaber. Udstillingen vil have et 
processuelt og eksperimenterende format. I samarbejde med lokale grupper i Næstved, vil der skabes et kollektivt 
værk, der vil have flere nedslag i form af performative elementer og rumlige undersøgelser. Kunstneriske 
samtalepartnere er Marko Gutić Mižimakov, Nika Pećarina, Deirdre J. Humphrys, Mia Isabel Edelgart, Astrid Noacks 
Atelier v/ Kirsten Dufour og Kathrine Bolt. 
 
 

AKTIVITETER  
 
Efterår udendørs I løbet af året vil der også være fokus på, hvordan programmet kan manifestere sig helt konkret 
ude i det offentlige rum. Sofia Albina Novikoff Unger har arbejdet med ‘det kunstige versus natur’ set som en 
sammenflettet hybrid på et ikke-hierarkisk plan, der bl.a. munder ud i spørgsmål som hvad der tæmmes og hvad der 
får lov til at forblive vildt. Sofia Unger vil arbejde med unge mennesker og sammen med dem udvikle geo-baserede 
værker i augmented reality. 
 



Samtaler på tværs af generøsiteter tager afsæt i digterpavillionen Venligheden og Marie Tofts og N.F.S. Grundtvigs 
idéer om almen dannelse, lighed, og fællesskab op til i dag. Igennem fire samtalesaloner inviteres deltagere på tværs 
af fagligheder til at diskutere kunstens relation til fællesskab, på tværs af køn, klasse og etnisk baggrund. 
Programmet er udviklet i samarbejde med freelance kurator Mette Kjærgaard Præst.  
 
Tilbagevendende begivenheder: sæt kryds i kalenderen og følg med i nyhedsbreve og hjemmeside 
Sankthans - den årlige begivenhed vender tilbage den 23.juni  
Årlige Havemarkeder - i samarbejde med Haveselskabet 28 maj og 20 august i Parken og Haven  
Tak for Venligheden - den årlige kulturbegivenhed vender tilbage 23 oktober  
Sange til Marie - musikalsk samtalesalon med Ulla Britt Simonsen og Sara Grabow 
Falgren & Friends - koncerter med Bjarke Falgren og inviterede musikalske venner   
Maries Rum - online program om tro, eksistens i samarbejde med Næstved Provsti, Anna Kluge og Rasmus Birkerod 
  

 
  
 
 
  
 

 
Rønnebæksholms er Næstved Kommunes Kunsthal 

 
 

 
 

En stor tak for VIP-sponsorstøtte fra: 
MønsBank 
Næstved Erhvervsforening 
 
En stor tak til øvrige sponsorer fra: 
ActaAdvokater 
AV-HUSET A/S 
Næstved Svane Apotek 
Næstved Flisecenter 
Lone Hagen og Ole Madsen 
Skoringen-Thomi Sko A/S 
Team FOG Næstved 
Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond 
Round Table 23 
 

Tak for fondsstøtte og samarbejdspartnere: 
Augustinus Fonden 
Beckett Fonden 
Ny Carlsbergfondet 
CHART 
Finlands Kulturinstitut i Danmark og Norge 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond  
Hoffmann og Husmans Fond 
Knud Højgaards Fond 
Ingeniør Kaptajn Aage Nielsens Familiefond 
15. Juni Fonden 
The Nordic Culture Fund  
Nordic Culture Point 
Det Obelske Familiefond  
Statens Kunstfond 
Fonden Tönne von Christiersons Legat 
Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond 
Venneforeningen Rønnebæksholm 
Zeuthens Mindelegat 
 


