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”De kunstneriske undersøgelser i En kort historie 
om abstraktion er direkte afledt af spørgsmål i vores 
samtid, der omhandler originalitet, det oprindelige 
og det at skabe i fællesskab. Det, vi ser på udstil-
lingen, er genstande, der har meget forskellige ud-
gangspunkter, men som alle kan samles i det felt, vi 
kalder abstraktion. Abstraktion er et åbent felt, der 
er i bevægelse og fyldt med muligheder, og ikke et 
lukket begreb. Det lader til, at vi har et visuelt sprog, 
der er opbygget af flere omskiftelige grundelemen-
ter, og som vi deler over tid og kulturer imellem.

Jeg betragter ’kunstværker’ som værker i traditio- 
nel forstand, hvor de knyttes til et skabende indi-
vid – kunstneren – men samtidig kan de også om-
dannes til genstande, der  løsrives fra kunstneren 
igennem iscenesættelse og den historiske kontekst, 
værket placeres i. Genstande, der tilhører vores 
fælles fortælling og forestillingsevne. Hvert værk  
lyser med dets egen selvstændighed, men udforsk-
ningen af det ligger i at folde det ud i en ny kontekst.

En kort historie om abstraktion åbner for nye kunst-
historiske krydsreferencer, som ikke er kronologi-
ske, men snarere en slags spiraler, der går på tværs 
af tid og geografiske grænser, og som dermed ryk-
ker ved den eksisterende historiske ’orden’. Udstil-
lingen er en fortsættelse af min bestandige samtale 
med, for mig, centrale aktører og kunstnere, som er 
essentielle for mit værk og min tænkning.”

Julie Sass (f. 1971) er uddannet ved Det Kongelige  
Danske Kunstakademi i København og New York  
University (MFA) i New York, hvor hun specialiserede 
sig i maleri, og hun har en MA i Teori & Formidling 
fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.

Julie Sass
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Hvordan tager kunsthistorien sig ud set med en 
kunstners øjne? Rønnebæksholm har inviteret 
kunstneren Julie Sass til at komme med sit bud på 
en kort historie om et kunstnerisk fænomen, der er 
omdrejningspunktet for hendes værk. Hendes valg 
er faldet på abstraktion. Gennem 60 værker af 23 
kunstnere fra 11 lande og over et historisk spænd på 
knap 100 år indrammer udstillingen elementer ved 
abstraktionen, som Sass ser det største potentiale 
ved i dag, og som hun selv giver form igennem ny-
producerede værker. 

Når historien skrives, hvad enten det er fortællin-
gen om en epoke, et land eller et kunstnerisk be-
greb, så er der altid begivenheder, steder, personer 
og genstande, der får vægt og fylde, mens andre 
udelades. Sådan må det nødvendigvis være; ikke alt 
kan tages med. Enhver historieskrivning er derfor 
en abstraktion over virkeligheden, hvor relativt få 
elementer kommer til at stå som pejlemærker for 
den historie, der bliver fortalt. Det er derfor vigtigt 
med mellemrum at se historien efter i sømmene. Er 
det, der blev udeladt i går, vigtigt i dag? Er der andre 
steder, der skal i fokus? Andre fortællere, der skal 
komme til orde? Hvordan ville kunsthistorien se ud, 
hvis den blev skrevet af kunstnere?

Sass har valgt abstraktionen som udstillingens te-
matik, da den løber som en strøm igennem hele 
hendes kunstneriske virke, hvad enten der er tale 
om maleri, collage, grafik, tekstil, bøger eller tek-
ster. Med udstillingen En kort historie om abstrakti-
on udfoldes en ny fortælling om abstraktionens hi-
storie og potentiale ved at vise værker og fremdrage 
sammenhænge, der ikke tidligere har været belyst i 
en skandinavisk kontekst.

Introduktion
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Abstraktion er både en overordnet beskrivelse af 
værker, der er helt eller delvist nonfigurative, og be-
grebet er samtidig betegnelsen for en tankeproces, 
hvor kun det mest væsentlige, grundelementerne, 
ved en genstand trækkes frem. Sass er optaget af 
abstraktionen som et åbent felt, hvor elementer 
og former dukker op på tværs af kulturer, tider og 
geografiske skel og indgår i en form for fælles bil-
ledsprog. Udstillingen kan ses som et unikt blik ind 
i ”maskinrummet” af Sass’ kunstneriske praksis, 
da hun betragter sine værker som skabt i en dialog 
med andre kunstneres værker og tanker. De er spe-
cifikke udtryk for en kompleks historie, der trækker 
tråde på tværs af gængse kunsthistoriske kategorier 
og rammer. 

På de følgende sider kan du læse Julie Sass’ egne 
refleksioner over sammenstillingerne af værker i 
udstillingens rum.
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”The artistic explorations in A Brief History of  
Abstraction derive directly from questions in our 
time revolving around originality and what it means 
to create with others. The objects we see in the  
exhibition have very different points of departure 
but can all be contained within the field we call 
abstraction. Abstraction is an open field – in move-
ment and filled with possibilities – rather than a 
static concept. Our visual language appears to con-
sist of interchangeable core elements that we share 
through time and across cultures.

I regard ‘artworks’ in a traditional sense as works 
linked to a creating individual, the artist, but they 
can also be transformed into objects detached from 
the artist through staging and situation within a  
historical context – objects that belong to our shared 
story and imagination. Every work exudes its own 
independence, yet this exploration seeks to unfold 
the works within a new context.

A Brief History of Abstraction invites new art his-
torical cross references that are not chronological 
but rather spirals crossing the bounds of time and 
geography – thus disrupting the existing historical 
‘order’. The exhibition is a continuation of my on-
going conversation with people and artists who are 
essential to my work and my way of thinking.”

Julie Sass (b. 1971) studied visual art at The Royal 
Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen and at 
New York University in New York City (MFA), where 
she specialised in painting. She holds an MA in Theory 
& Mediation from The Royal Danish Academy of Fine 
Arts in Copenhagen.

Julie Sass
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Introduction 
How do we write art history today? 
How can an authentic art history be 
crafted and conveyed? A brief history 
of... is a vital and dynamic exhibition 
concept that discusses and enriches 
the concept of history. Rønnebæks- 
holm has invited artist Julie Sass to 
give her take on the brief history of 
the artistic phenomenon of abstrac-
tion – a phenomenon around which 
her own practice revolves. Through 
60 works by 23 artists from 11 coun-
tries, covering a period of nearly 100 
years, the exhibition frames the el-
ements of abstraction in which Sass 
sees the greatest potential today, and 
Sass herself also gives them form 
through new works.

When writing history, be it the story  
of an epoch, country or artistic con-
cept, significance is attributed to 
certain events, places, people and 
objects, while others are largely disre-
garded. It could not be any different; 
no history can be all-encompassing. 
Thus, every historiography is an ab-
straction of reality, with relatively few 
elements serving as landmarks in the 
narrative. This understanding points 
to the importance scrutinising history 
in search of elements omitted in the 
past which may prove important to-
day. Do other places merit our focus? 
Can we, and should we, give voice to 
different storytellers? How would the 
narrative of art history be shaped dif-
ferently if it were written by artists?

Sass chose abstraction as the theme 
of the exhibition because it runs 
throughout her entire artistic prac-
tice, which includes paintings, col-
lages, graphics, textiles, books and 
texts. The exhibition A Brief History  
of Abstraction unfurls a new narra-
tive of the history of abstraction and 
its present-day potential, presenting 
works and correlations previously un-
recognised in a Scandinavian context.

Abstraction is both a general de-
scription of completely or partially 
non-figurative works, and a term for 
the thought process by which only 
the most essential features of an ob-
ject are attributed relevance. Sass 
explores abstraction as an open field 
where elements and shapes compris-
ing a common imagery emerge across 
cultures, time and geography. The ex-
hibition offers a unique window into 
the machinery of Sass’ artistic prac-
tice and works, which arise through 
an ongoing dialogue with the works 
and ideas of other artists, and ulti-
mately constitute specific expressions 
of a complex history that transcends 
the conventional categorical bounda-
ries and frameworks of art history.
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Jeg leder altid efter spørgsmål i kunstværker. Et af de grundlæg-
gende i abstraktionen handler om oprindelse, om, hvordan vi  
giver noget form. For mig at se begynder vi ved et slags nulpunkt, 
et kraftcenter, hvorfra alt kan udgå eller implodere, afhængigt af 
øjnene, der ser. Et sådant nulpunkt ser jeg udtrykt meget klart, 
men på to forskellige måder i værkerne Uden titel og Spirit Level 
af henholdsvis Michelle Grabner og Rannva Kunoy. Jeg forsøger 
ofte selv at forskyde dette nulpunkt. En forskydning kan etab-
leres ved fordoblinger eller spejlinger, som det raffineret bliver 
gjort i værker af Ann Pibal, Dan Walsh og Sonja Ferlov Mancoba. 
Men forskydningen kan også etableres, ved at selve bevægelsen 
betones og gøres konkret. Dette er tydeligt til stede i Erin Lawlors 
malerier. Hun bygger sine billeder op af skulpturelle penselstrøg, 
der fletter sig ind og ud mellem hinanden, og det er umuligt at 
sige, hvor bevægelsen starter, og hvor den slutter. Som beskue-
re er vi medskabende i værket; fornemmelsen for bevægelsen er 
hos os. Det er naturligvis en sandhed, der altid er gældende i et 
værk, men det fascinerer mig at stå over for værker, der i særlig 
grad betoner dette forhold. Eksempelvis er lysindfald og syns- 
vinkel afgørende for, om motivet i Ebbe Stub Wittrups Colored 
Ceiling og formerne i Rannva Kunoys King Dollar kommer til 
syne eller fortone sig

Rum 1
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ANN PIBAL

SPTS1  2013
Akryl på aluminium
31 × 48 cm
Courtesy of the artist 
and Lucien Terras, Inc., 
NYC
___________________________
JULIE SASS

Uden titel (common 
unconscious, conscious)  
2018
Kobbertryk
64 × 51 cm
Julie Sass
___________________________

EBBE STUB 
WITTRUP

Colored Ceiling  2011–13
Installation
Variable mål
Martin Asbæk Gallery
___________________________
MICHELLE  
GRABNER

Uden titel  2016
Sort sølvstift og gesso 
på papir
132 × 129 cm
Courtesy of the artist 
and James Cohan,  
New York
___________________________

ERIN LAWLOR

Songlines  2016
Olie på lærred
25 × 30 cm
© The artist /  
reproduced by kind 
permission of the artist

‘grinch grinches the cat’
2016
Olie på lærred
41 × 30 cm
© The artist /  
reproduced by kind 
permission of the artist
___________________________

Rum 1
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RANNVA KUNOY

Spirit Level  2017–18
Litografi
42 × 33 cm
Steinprent
___________________________
DAN WALSH

Stockade  2010
Akryl på lærred
140 × 140 cm
Courtesy of the artist 
and Paula Cooper  
Gallery, New York
___________________________

RANNVA KUNOY

King Dollar  2016
Akryl, pigment og 
dispersion på lærred
180 × 142 cm
Trine og Gunnar Kjems
___________________________
SONJA FERLOV 
MANCOBA

Stille vækst  1962
Bronze
45 × 36 × 26 cm
Museum Jorn,  
Silkeborg
___________________________

Rum 1
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Når noget ændrer sig, samtidig med at det helt eller delvist be-
varer sit oprindelige udtryk, foregår der altid en abstraktion. 
Denne omformning er jeg særdeles optaget af. Noël Dollas værk  
Torchon er eksempelvis både et simpelt viskestykke og en  
bearbejdet billedflade med tydelige referencer til Pattern &  
Decoration- og Supports/Surfaces-traditionerne. Men omform-
ningen eller forskydningen kan finde sted på alle mulige planer, 
ikke blot i arbejdet med en form, men også i arbejdet med et ma-
teriale eller iscenesættelsen af et værk. I værket Transit af James 
Hyde fremstår nylonbåndet som slyngede, tredimensionale hard 
edge-penselstrøg. Hyde maler uden maling. Det er en balanceakt 
mellem tegn og billede. I Henri Michauxs værker er det formen, 
der ligger og balancerer mellem at være et abstrakt billede og et 
tegn eller en figur, uden at man præcis kan sige, hvad den er. Det 
er også dette element ved penselstrøget, som jeg er dybt optaget 
af; at det kan fungere som et tegn, der næsten har en mening, 
men hele tiden undviger en konkret betydning. 
 Omformning, forskydning eller flimren. Det er alle ord, 
jeg bruger i forsøget på at beskrive, at vi i et og samme øjeblik ser 
forskellige tidsligheder og forskellige betydninger udfolde sig i 
samme værk. Som i litografiet Uden titel af Hansina Iversen, hvor 
helt konkrete spor af stenen bliver til formelementer i værket. El-
ler som i værket Uden titel af Marie Søndergaard Lolk, hvor det 
bagvedliggende harlekingrid bryder sammen og finder en ny 
form i værkets midte.

Rum 2
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ERIN LAWLOR

Such An Interesting 
Monster  2016
Olie på lærred
130 × 90 cm
© The artist /  
reproduced by kind 
permission of the artist
___________________________
MARIE  
SØNDERGAARD 
LOLK

Uden titel  2014
Akryl, reb, trælim og 
fugemasse på træ
140 × 122 cm
Ny Carlsbergfondet, 
deponeret hos Innova-
tionsfonden
___________________________

JAMES HYDE

TRANSIT  2001
Nylon
254 × 254 cm
Courtesy of the artist 
and David Risley
___________________________
HENRI MICHAUX

Uden titel  U.å.
Litografi
20,5 × 12,5 cm
Museum Jorn, Silke-
borg

Uden titel  1952
Tusch på papir
32 × 24 cm
Museum Jorn, Silke-
borg

Uden titel  1944
Pen på papir
32 × 24 cm
Museum Jorn, Silke-
borg
___________________________
HANSINA IVERSEN

Uden titel 18/30  2017
Litografi
71 × 55 cm
Julie Sass
___________________________

Rum 2
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DAN WALSH

Textilene  2008
Artist book, 40 sider
33 × 32,5 cm
Courtesy of the artist 
and Paula Cooper  
Gallery, New York
___________________________

JULIE SASS

E.V. 1/22  2016
Kobbertryk med chine- 
collé og sugarlift
60 × 45 cm
Julie Sass
___________________________
NOËL DOLLA

Torchon  1971
Akryl på viskestykke
66 × 58 cm
Collection of  
Saul Ostrow
___________________________

Rum 2
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Hvordan kan det lade sig gøre, at blot en lille tilføjelse kan forme 
betydningen af det rum, vi er i? Eller at en skulpturs placering i 
et rum er afgørende for de betydninger, vi forbinder med den? 
Der kan ”skrues op” for den totemagtige karakter, som Rachel 
Beachs Rime indeholder, alt efter om skulpturen placeres midt i 
rummet eller op mod en væg. Betydningen opstår i et fællesskab. 
I Vilhelm Bjerke Petersens Cirkeldans er formerne så tætte og 
forholdet mellem dem så ordnet, at det virker, som om de peger 
på en bestemt betydning. Men formerne bliver aldrig til konkrete 
symboler, og deres indbyrdes forhold lader sig ikke samle til en 
konkret betydning. Cirkeldans er en bevægelse, noget, der er i 
færd med at forme sig i et fællesskab. Ganske som det forholder 
sig med betydning: Værket lægger elementer ud, som vi forbin-
der, ligesom i en symboltegning. Og det kan være formelementer 
som i Moira Dryers værker eller et konceptuelt greb som i Yoko 
Onos Painting in Three Stanzas, hvor ”realisering” udfoldes på 
forskellige planer; som et billede af den oprindelige realisering, 
som en instruktion til realisering og som den konkrete realise-
ring. Et værk, der på en og samme tid indeholder sin fortid, sin 
fremtid og sin nutid.

Rum 3
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VILHELM BJERKE
PETERSEN

Symboltegning –  
to figurer II  Før 1934
Tusch og pen på papir
22,2 × 27,8 cm
Museum Jorn,  
Silkeborg

 

Cirkeldans  U.å.
Olie på lærred
66 × 79 cm
Museum Jorn,  
Silkeborg
___________________________

MOIRA DRYER

Uden titel  U.å.
Akryl og gouache  
på papir
34 × 34 cm
Courtesy of Van Doren 
Waxter, New York

Uden titel  U.å.
Akryl og gouache  
på papir
34 × 34 cm
Courtesy of Van Doren 
Waxter, New York
__________________________

YOKO ONO

Painting in Three  
Stanzas  1964
Instruktioner på papir
42 × 30 cm
Collection of Yoko Ono 
© Yoko Ono

Painting in Three  
Stanzas  1961/2018
Ny realisering
Variable mål
Collection of Yoko Ono 
© Yoko Ono

Painting in Three  
Stanzas  1961
Fotografi af  
George Maciunas
35,5 × 28 cm
Julie Sass
___________________________

Rum 3
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RACHEL BEACH

Rime  2015
Olie og akryl  
på krydsfiner
46 × 38 × 234 cm
Courtesy of the artist
___________________________
JAMES HYDE

Pandora #17  2003
Emalje på støbt  
aluminium
30,5 x 28 x 11 cm
David Risley Gallery
___________________________

Rum 3
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Ved at arbejde direkte i andres spor kan de spørgsmål, der ligger 
til grund for værkerne, pludselig stå helt klart for en. Igennem 
vores opvækst har vi alle kopieret for på den måde at tilegne os 
viden og gennemgå erkendelsesprocesser, som andre har gjort 
sig før os. I mit barndomshjem hænger en kopi af et Vilhelm 
Bjerke Petersen-værk, som min far lavede for mange år siden på 
baggrund af en lille gengivelse i et opslagsværk. Min far er farve-
blind, så han kunne ikke lave det alene. Min bror og jeg hjalp ham 
derfor med at matche farverne, og i processen talte vi om værket 
og dets elementer.
 Jeg betragter former som et fælleseje. Ingen skaber ale-
ne. Derfor er jeg til stadighed i dialog med kunstnere og tænkere. 
Det er ikke altid konkrete samtaler, de finder også sted på tværs 
af tid, sted og kulturer. Det er ikke blot Shirley Jaffe, der står på 
skuldrene af navajotraditionen. Det omvendte er også tilfældet – 
og gennem hendes værker ser jeg navajotraditionen sameksiste-
re med de tidlige computerspils pixelerede billeder. 
 Når Alain Biltereyst tager billeder af lastbilers udsmyk-
ning og bruger dem som afsæt for sine værker, nærmest som en 
readymade, så får formen en ny betydning i tillæg til den oprinde-
lige. Og når Eva Steen Christensen i værket Uden omsvøb bruger 
et skrøbeligt materiale til at foregive en tyngde og en solid form, 
så får materialet en ny betydning i tillæg til den oprindelige. Form 
og betydning er bevægelige størrelser.
 Bevægelsen kan også komme til syne, ikke som en pendu-
leren mellem to betydninger eller poler, men som et fletværk, eller  
et virvar, lige inden formen træder frem. Sådan ser jeg Shirley 
Goldfarbs Untitled (64). Værkets virvar har et anstrøg af uende-
lighed over sig, som jeg også læser ind i et værk som Uden titel af 
Maria Buras. Selvom de på mange måder befinder sig i hver deres 
verden, så fremhæver de begge et slags forestillingsrum, et nul-
punkt, hvor alting enten begynder eller slutter.

Rum 4
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SHIRLEY 
GOLDFARB

Uden titel (64)  1957
Olie på lærred
18 × 14 cm
Courtesy of Loretta  
Howard Gallery
___________________________
ALAIN  
BILTEREYST

Uden titel  2015
Akryl på krydsfiner
26 × 21 cm
Alain Biltereyst

Uden titel  2015
Akryl på krydsfiner
26 × 20 cm 
Alain Biltereyst

Uden titel  2016
Akryl på krydsfiner
26 × 19 cm 
Alain Biltereyst
___________________________
RACHEL BEACH

Gris Gris  2015
Akryl, spraymaling, 
blæk, papir

106 × 61 cm
Courtesy of the artist
___________________________
SHIRLEY JAFFE

Uden titel / G.3.3.3.  1970
Olie på lærred
166 × 133 cm
Courtesy of Estate  
Shirley Jaffe and  
Galerie Nathalie Obadia 
Paris / Bruxelles
___________________________
MICHELLE  
GRABNER

Uden titel  2014
Emalje på panel
127 × 122 × 4 cm
Courtesy of the artist 
and James Cohan,  
New York

Rum 4
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ANN PIBAL

RBWC3.2  2013
Akryl på aluminium
32,5 × 45 cm
Courtesy of the artist 
and Lucien Terras, Inc., 
NYC
___________________________
JULIE SASS

Uden titel (S.J. Tribute)  
2018
Forskellige medier  
på papir
38 × 28,5 cm
Julie Sass 

Uden titel (S.J. Tribute, 
hjørne)  2018
Forskellige medier  
på papir
35 × 30 cm
Julie Sass
___________________________
SHIRLEY JAFFE

Uden titel  1985
Forskellige medier på 
papir, 32 × 24 cm
Courtesy of Estate Shir-
ley Jaffe and Galerie 
Nathalie Obadia Paris / 
Bruxelles
___________________________

EBBE STUB
WITTRUP

Perception Figures #6
2015
Selenium tonet sølv 
gelatin print
91 × 114 cm
Martin Asbæk Gallery

Perception Figures #11
2015
Selenium tonet sølv 
gelatin print
91 × 114 cm
Martin Asbæk Gallery
___________________________

Rum 4
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ANTON SASS 
(kopi efter Vilhelm 
Bjerke Petersen)

Uden titel  1990  
(original 1938)
Olie på træ
105 × 80 cm
Privateje
___________________________
JAMES HYDE

Pandora #11  2003
Emalje på støbt  
aluminium
21 x 20,5 x 14 cm
David Risley Gallery 
___________________________

EVA STEEN
CHRISTENSEN

Uden omsvøb  2011
Pap og sytråd
50 × 65 cm
Eva Steen Christensen
___________________________
MARIA BURAS

Uden titel  1996
Bronze
27 × 25,5 × 5,3 cm
Privateje
___________________________

DAN WALSH

ACP B  2014
Akvarel og blæk  
på papir
38 × 61 cm
Courtesy of the artist 
and Paula Cooper Gal-
lery, New York
___________________________
SHIRLEY JAFFE

Untitled (recto verso)  
Cirka 1985
Forskellige medier  
på papir
32 × 24 cm
Courtesy of Estate  
Shirley Jaffe and  
Galerie Nathalie Obadia 
Paris / Bruxelles
___________________________ 

Rum 4
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James Hydes værk Embracing Patrick Henry Bruce i Rønnebæks-
holms park er dels en obstruktion af det klassiske billedrum, dels 
en takeover, hvor det abstrakte maleri overtager det rum, vi el-
lers ser reklamer kommunikeret i. Jeg kan godt lide idéen om, at 
kunsten gør uventede områder til sine. Jeg tænker maleriet uden 
begrænsninger. Værket Towards ’MA’ (’MA’ is the emptiness full of 
possibilities, like a promise yet to be fulfilled), der vajer som flag i par-
ken i hele udstillingsperioden, indeholder blålige nuancer, der 
på givne tidspunkter vil fortone sig i himlens blå baggrund. I alle 
mine værker arbejder jeg med forskydninger af rum og planer. 
Man kan selvfølgelig spørge sig selv, hvorfor jeg er så optaget af at 
opløse det klassiske rum; illusionen om forgrund, mellemgrund 
og baggrund i en flade. Svaret er enkelt, selvom opgaven ikke 
er det: Forskydningerne giver beskueren mulighed for at sam-
le værket på ny. Det er vigtigt for mig, at billedet, selvom det er 
færdigt, stadig er åbent. At det ikke lukker for nye muligheder. I 
Man Rays værker etableres flere forskydninger og planer af rum; 
fordoblinger, gentagelser, anelser. De har en stille, vedholdende 
kraft, som jeg bestandigt arbejder med. Det samme kan siges om 
Arturo Herreras collager, selvom opbygningen nærmest er den 
modsatte af Man Rays. For mig at se gør de det samme, men på 
hver deres raffinerede måde: De åbner rummet, opløser hierarki-
er og er samtidig virkelig stærke billeder.  
 Collagen ligger som et sidegreb i mit værk. Det er et me-
die, der giver mulighed for, helt konkret, at gå på besøg i andre 
tider og medier og gøre dem nærværende. Jeg tænker det altid 
sådan, at når jeg maler, så giver jeg noget form, men når jeg laver 
collager, så finder jeg en form. 
 I Volume Rhythm Matter dialogues spørger Arturo Her-
rera mig, hvilke værker der har haft betydning for mig på et tidligt 
tidspunkt. Jeg svarer ham blandt andet ved at beskriver et møde, 
der fandt sted i Botanisk Have i København, da jeg var en stor 
pige. Midt i Palmehavens dække af grønt kom et ansigt til syne, 
som jeg sidenhen erfarede, var Masken af Sonja Ferlov Mancoba. 
Det, jeg oplevede, at jeg stod over for, og sidenhen er vendt tilba-
ge til igen og igen, er de to begreber om abstraktion og identitet. 
Lige der blev de sammenfaldende for mig. Jeg så masken som det 
første skridt på vej ind i en abstraktion, og samtidig så jeg en leg 
med identitet. I dag finder jeg det samme. Jeg finder en åbenhed i 
abstraktionen. Et skabende jeg.
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MAN RAY

Cirkler  1928
Fotogram/Rayograph
27,5 × 22,5 cm
Ny Carlsberg Glypto-
tek, København

Kegler  1927
Fotogram/Rayograph
29 × 23 cm
Ny Carlsberg Glypto-
tek, København
___________________________
JULIE SASS

ARTURO HERRERA

KFA  2012
Collager
31 × 22,5 cm
Collection of the artist
___________________________

SONJA FERLOV 
MANCOBA OG  
RICHARD  
MORTENSEN

Arbejdstegning til fælles-
skulptur  1936
Blyant på papir
28,6 × 21,7 cm
Museum Jorn,  
Silkeborg
___________________________
JULIE SASS

Uden titel (åben form, 
efter Be-bop Your Visual 
Acts)  2018
Maleri
160 × 140 cm
Julie Sass
___________________________
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SONJA FERLOV 
MANCOBA

Masken  1977
Bronze
81 × 75 × 22 cm
Courtesy of the  
Estate of Sonja Ferlov 
Mancoba and Galerie 
Mikael Andersen
___________________________
JULIE SASS

Lemon Mood  2018
Artist book
27 × 22,5 cm
Julie Sass
___________________________

Uden titel (åben form, 
efter Be-bop Your Visual 
Acts)  2018
___________________________
HENRI MICHAUX

Uden titel (tre figurer)  
U.å.
Litografi
28 × 21 cm
Museum Jorn,  
Silkeborg
___________________________
JULIE SASS

Uden titel (to former, 
sølvgrå bund, form 
efter Minimal Barok)  
2017–18
Forskellige medier på 
lærred, 70 × 90 cm
Julie Sass
___________________________

JAMES HYDE

Embracing Patrick  
Henry Bruce  2005
Akryl på digital print 
på vinyl, monteret på 
billboard
274 × 365 cm
David Risley Gallery
___________________________
JULIE SASS

Toward ‘MA’ (‘MA’ is  
the emptiness full of  
possibilities, like a  
promise yet to be  
fulfilled)  2018
Digital print på stof
240 × 350
Privateje
___________________________
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___________________________
JULIE SASS

Uden titel (S.J. Tribute, 
brun)  2018
Forskellige medier  
på papir
35 × 29 cm
Julie Sass

Uden titel (tredeling, 
sprækker)  2018
Forskellige medier  
på lærred
210 × 170 cm
Julie Sass

Uden titel (efterbillede, 
mørk)  2018
Forskellige medier  
på papir
25 × 22 cm
Julie Sass

Triptykon (åben form)  
2017
Træsnit og litografi
120 × 95 cm
Julie Sass
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Uden titel (S.J. Tribute, 
blå, gul form)  2018
Forskellige medier  
på papir
37 × 30 cm
Julie Sass

Uden titel (to åbne  
former, lys bund)  2018
Forskellige medier  
på bomuld
70 × 90 cm
Julie Sass

Uden titel  2018
Forskellige medier  
på bomuld
160 × 140 cm
Julie Sass
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Uden titel (maleri- 
collage)  2018
Forskellige medier  
på lærred
185 × 165 cm
Julie Sass

Taking Notes  
(Volumn Rhythm Matter 
dialogues)  2017
Litografi
79 × 55 cm
Julie Sass

Heliografier fra  
Lemon Mood (rød, brun, 
venstrehånd)  2018
Heliografier
30 × 22 cm
Julie Sass

Uden titel (efterbillede, 
Volumn Rhythm Matter 
dialogues)  2018
Forskellige medier på 
papir
79 × 55 cm
Julie Sass

___________________________
JULIE SASS

Uden titel (blå)  2018
Forskellige medier  
på papir
24 × 10 cm
Julie Sass

Uden titel (tredeling, blå)  
2018
Forskellige medier  
på lærred
210 × 170 cm
Julie Sass
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Uden titel (to former, 
turkis bund)  2018
Forskellige medier  
på bomuld
70 × 90 cm
Julie Sass

Uden titel (to former,  
lys bund)  2018
Forskellige medier  
på bomuld
70 × 90 cm
Julie Sass

Volumn Rhythm Matter 
dialogues  2017
Artist book
27 × 22,5 cm
Julie Sass

Uden titel (gul, streg, 
åben form)  2016-18
Forskellige medier  
på lærred
210 × 170 cm
Julie Sass

Uden titel (to former, 
uform, perle)  2018
Forskellige medier  
på lærred
70 × 90 cm
Julie Sass
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UDSTILLINGEN ER STØTTET AF:

BIKUBENS FUSIONSFOND ved DANSKE BANK I NÆSTVED

VENNEFORENING RØNNEBÆKSHOLM
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Omvisninger
 
Kl. 13 – 13.45:

Lørdag 19. maj

Torsdag 24. maj

Søndag 3. juni

Søndag 10. juni

Fredag 15. juni

Torsdag 28. juni

Søndag 1. juli

Søndag 15. juli

Torsdag 9. august

Søndag 19. august

Lørdag 1. september

Boglancering  
18. august kl. 12.30

Kl. 13.00: Walk and 
talk i udstillingen med 
kunstneren Julie Sass.
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Alain Biltereyst

Ann Pibal 

Arturo Herrera

Dan Walsh

Ebbe Stub Wittrup 

Erin Lawlor 

Eva Steen Christensen 

Hansina Iversen 

Henri Michaux 

James Hyde

Julie Sass 

Man Ray

Maria Buras

Marie Søndergaard Lolk

Michelle Grabner 

Moira Dryer 

Noël Dolla 

Rachel Beach 

Rannva Kunoy 

Shirley Jaffe

Shirley Goldfarb 

Sonja Ferlov Mancoba 

Vilhelm Bjerke Petersen

Yoko Ono

Udstillingsperiode: 5. maj − 2. september 2018
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