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I sommeren 2022 afholder Kunsthal Rønnebæksholm en sommercamp med fokus på samtaler og 
vidensdeling omkring privilegier, klasse og lokation. Sommercampen afholdes på Rønnebæksholm, hvor 
flere lokationer vil være i brug, ude og inde. 
 
Sommercampen tager udgangspunkt i en kollektiv og interdisciplinær samtale om det vigtige og ofte i 
Danmark og kunstverdenen oversete emne som klasseskel. Sommercampen vil invitere kunstnere ind, der 
ikke kommer fra de samfundsmæssige lag og de lokationer som kunstnere ’typisk’ kommer fra. Hvordan 
opleves kunstverdenen, når man kommer ’udefra’ eller på anden måde er anderledes eller mindre 
privilegeret end kollegerne.  
 
Det særlige format byder på workshop-orienteret program, gennemgang af praksisser, fællesspisning og 
overnatning og er valgt for at skabe en fordybelsesmulighed og blive længere tid i samtalerne og 
tematikkerne. Ideen er derudover at undersøge, hvad der sker, når teori og kunstpraksis kobles på mere 
praktiske aktiviteter som havearbejde, madlavning og fællesspisning.  
 
Sommercampen afvikles af forskellige bidragsydere, Tore Hallas, Linda Lamignan, Mette Kjærgaard Præst, 
Gro Sarauw, Augusta Sørensen, Rønnebæksholms kunstfaglige team og et medlem fra Pigmenthaven på 
Rønnebæksholm. 
 
For bedst muligt kunne skabe et trygt og vidensdelende rum, anmodes deltagere om at ansøge 
sommercampen. 
 
 
 



Ansøg om deltagelse 
Ansøg sommerskolen med en kort beskrivelse om dig/jer selv (10-15 linjer) og en motiveret tekst for 
deltagelse i sommerskolen (10-15 linjer) samt visuel, lyd eller videodokumentation og give indsigt i 
din/jeres praksis. Kollektive praksisser er også velkomne til at søge. Ansøgningen kan også indtales eller 
optages som video. Alt materiale skal kunne vedhæftes på mail eller wetransfer i tilgængelige filtyper som 
JPEG, PDF, word eller vimeo.  
 
Der udvælges 8-10 deltagere af udøvende kunstnere og akademistuderende. Ansøgningen sendes til 
Rønnebæksholms kurator Vibeke Kelding Hansen via mail vibkha@naestved.dk 

 

OBS! Deadline for ansøgning er fredag den 8.juli kl.10.00. 

 
Praktisk info 
Deltagelsen i sommercampen er gratis med kost og logi. Drikkelse og snack må medbringes eller kan købes i 
cafeens åbningstider, torsdag-søndag, kl.12.00-17.00. Sommercampen er med teltovernatning i parken 
eller fælles soverum for overnatning i Herskabsstalden 1 sal. Der stilles fælles toilet og bad til rådighed. 
Parken er offentlig, men der laves et campsite område i de dage sommercampen varer.  
 

Oplægsholdere/workshopfacilitatorer: 
Billedkunstnere, freelance kuratorer og madkunstnere og udøvende kunstnere i Pigmenthaven vil stå for 
workshops og det kunstfaglige team fra Rønnebæksholm vil understøtte gennemgange af deltagernes 
kunstneriske praksisser. Læs biografier nedenfor. 
 

Offentligt samtaleprogram lørdag den 6. august 2022 på Rønnebæksholm 
I forbindelse med sommercampen afvikles lørdag den 6.august et offentligt program, Samtaler på tværs af 
generøsitet: Privilegier, klasse og lokation, hvor sommercampen er en del af. Program følger.  
 

Biografier for Oplægsholdere/workshopfacilitatorer: 
Tore Hallas er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hallas er billedkunstner, der bor og 

arbejder i København. Han arbejder tematisk med tykhed og ”queerness”, og tykhed som queerness; 

religiøse ontologier og intentioner; samt med fotografiske og filmiske refleksioner som både tema og 

metode. Hallas arbejder primært med video, fotografi og tekst, samt undervisning. I Hallas’ praksis er 

sammenspillet mellem verden og den ”fremmedgjorte” krop og sind, samt personlige narrativer og 

krydsfelter mellem vold og positioner et gennemgående element. Dette ligger sammen med rejsen som 

både en fysisk forskydning og en symbolsk søgen, som understrømme i Hallas’ arbejde. Hallas’ har udstillet 

både nationalt og internationalt i både Europa og USA. 

Linda Lamignan er uddannet fra Kunstakademiet i Oslo (2013) og Det Kgl. Danske Kunstakademi (2019). 

Lamignan har senest udstillet på Stavanger Kunstmuseum, Rønnebæksholm, Vermillion Sands og Kunsthal 

Aarhus. De performer desuden på dette års Roskilde Festival og deltager på gruppeudstillingen ”Dangerous 

When Wet” på Copenhagen Contemporary til efteråret. Billed- og performancekunstner Linda Lamignans 

værker formidler følelsen af at flyde imellem ulige verdener. Gennem video, musik, objekter og 

performance udforsker Lamignan forestillinger tilknyttet vandringer og diaspora, transformation og 

kærlighed. Med en animistisk tilgang arbejder hen med materialer knyttet til industrier i Vestafrika og 

Skandinavien, og ved at knytte historien om disse materialer til kroppe med lignende historier, søger 

Lamignan at visualisere nye alternative tilstande. Lamignan fik i 2022 tildelt det treårige arbejdslegat, fra 

Statens Kunstfond, til videre fordybelse i sin særegne og personligt forankrede kunstneriske praksis, der 

med sårbarhed og sensitivitet bryder med koloniale forståelser af verden. 
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 Mette Kjærgaard Præst har en MA i Curating Contemporary Art fra Royal College of Art i London (2012) og 

en bachelor fra Kunsthistorie og Film- og Medievidenskab fra Aarhus Universitet(2008). Kjærgaard Præst er 

en erfaren freelance kurator, der har arbejdet med museer, kunsthaller, centre for samtidskunst og 

velgørende organisationer i både Danmark og udlandet. Kjærgaard Præst har succesfuld erfaring med at 

arbejde med kunstnere, borgerinddragelse, videnskabelig forskning, partnerskabsopbygning og formidling. 

Hun har tidligere arbejdet som kurator på Rønnebæksholm i forbindelse med Bikubenfondens 

Udstillingspris Vision Soil.Sickness.Society og været kurator på det Jyske Kunstakademis afgang 22, på 

Kunsthal Aarhus. Kjærdgaard Præst er i øjeblikket kurator for Holbæk Art 2022. 

Gro Sarauw er uddannet fra MFA Visual Arts-programmet ved Goldsmiths’ i London (2014) og har 

arkitektgrader fra Bartlett School of Architecture i London og KADK. Gro Sarauw er billedkunstner og bosat i 

København. Som kunstner og organisator arbejder hun med koncepter som Spatial Justice (rumlig 

retfærdighed) i forhold til organisation, digitalitet og infrastruktur, der kan skabe strukturel forandring. 

Sarauw undersøger samtidskunstens potentiale for at være et transformerende værktøj. Med dette 

undersøger hun potentielle alternative domæner og sociale territorier, hvor nye typer af communities 

“fælles steder” kan opstå, som overskrider kendte digitale og fysiske global afstande, og som ansporer 

ukendte lineariteter. Sarauw har været forkvinde for UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og 

Kunstformidlere fra 2015-21. I 2021 udviklede hun ny strategi og missioner for organisationen (støttet af 

Bikubenfonden) med en arbejdsgruppe og i dialog med UKKs medlemmer.  

Augusta Sørensen befinder sig i krydsfeltet mellem performance og mad. I sin interaktive kunst arbejder 

hun med sanser, tekstur, rum og mennesker. Augusta Sørensen er en historiefortæller og en kunstner af 

intuition. Med en endeløs kilde til kreativitet nærmer hun sig historiefremstilling fra en sanselig vinkel og 

transformerer et mål, et tema, en tanke til tekstur og smag, smag og form, der bringer mennesker sammen. 

Sørensen er bosat i det naturskønne Jyderup, hvor hendes atelier, minihotel og mad-laboratorium ligger. 

Sørensen har bl.a. arbejdet under Bo Bech på Restaurant Geist, skabt spiselig identitet til udstillingsstedet 

Munkeruphus, samt udstillet på Roskilde Festival, Copenhagen Cooking, Bloom, Goldendays, 

Forårsudstillingen på Charlottenborg og Trapholt Museum for moderne kunst og design. 

Et medlem af Pigmenthaven vil udføre sammen med deltagerne en naturfarvningsworkshop. I 2020 blev 

der etableret et nyt felt i form af Pigmenthaven. Pigmenthaven er en del af Herregårdshaven på 

Rønnebæksholm, skabt i samarbejde mellem Rønnebæksholm, Billedskolen Storstrøm samt kunstner og 

formidler Sara Gade. Det er en have på 150 m2, hvor der plantes historiske farveplanter og udvindes 

naturlige farvestoffer, men også en have som danner ramme om læring til alle aldre, fællesskaber og 

arrangementer. 

Det kunstfaglige team på Rønnebæksholm består af Kurator Vibeke Kelding Hansen og Leder af Kunsthal 

Rønnebæksholm Lotte Juul Petersen. 

 
Sommercampen er støtte af Ny Carlsbergfondet. 

 


