
 

 

 

GODS – en udstilling med Kunstnersammenslutningen Jylland 6. april – 22. oktober 2023 

på Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb. 

 

Kunstnersammenslutningen Jylland er en af Danmarks store kunstner-sammenslutninger med små 

50 år på bagen. Under titlen GODS indtager de 26 kunstnere Nørre Vosborg hovedbygning inde såvel 

som ude, hvoraf to af kunstnerne går i dialog med Skærup Mølle. Kunstnersammenslutningen 

Jylland fletter kunsten ind i det gamle gods og sætter Nørre Vosborg i spil på nye måder, som åbner 

op for oplevelser der flytter på både kunstværket og Nørre Vosborg.  

De 26 deltagende kunstnere er:  

Camilla Nørgård, Lise Nørholm, Jesper Rasmussen, Marianne Hesselbjerg, Marianne Jørgensen, 

Henrik Menné, Sonja Lillebæk Christensen, Michael Boel Fischer, Bodil Nielsen, Anne Skole 

Overgaard, Nanna Starck, Karin Lind, Peter Holm, Erland Knudssøn Madsen, Kurt Tegtmeier, Jes 

Fomsgaard, Eva Örling, Jette Gejl, Sys Hindsbo, Milena Bonifacini, Claus Ejner, Jette Ellgaard, 

Mathias Sæderup, Leif Kath og ET4U.  

Det kunstneriske gods Kunstnersammenslutningen Jylland kommer med, vil i rammerne af Nørre 

Vosborg gå i dialog med de mange lag af århundreders sammenbragte gods i form af stilarter, 

funktioner, herskabelig dekadence og bondekultur som udgør rammerne for Nørre Vosborg.  

Kunstnerne i Kunstnersammenslutningen Jylland arbejder i mange forskellige medier og udtryk og 

publikum vil på Nørre Vosborg og på Skærup Mølle kunne opleve maleri, foto, skulptur, 

installationer, hvoraf nogle er interaktive og ligefrem beder om publikums deltagelse. Fælles for alle 

værker er, at de kommenterer på den store herregård på en nytænkende og overraskede måde. 

Man kan i stuerne opleve abstrakte værker som erstatter det historiske malerier, klassiske beige 



stilleben malerier af Rosti fra 1970’erne indsat i træpaneler, en gabestok i gården, poetiske videoer i 

pigeværelset og meget mere.  

Værkerne lægger nye lag til godsets historie og fortælling og skaber i mødet med publikum 

muligheden for at se det velkendte gods i nye perspektiver som åbner op for nye fortællinger. Nogle 

af fortællingerne tager afsæt i historien, mens andre fabulerer videre på velkendte myter og 

fortællinger.  

Der er i løbet af perioden mulighed for at møde 3 af kunstnerne til en snak om deres eget 

engagement og en rundvisning i udstillingen: 

Tid: Lørdag d. 8. april kl. 14.30  

Titel: Stedet fortæller 

Indhold: Billedkunstner Jette Ellgaard fortæller om sin praksis, der er rodfæstet i fortællinger fra det 

vestjyske landskab.  

 

Tid: 27 april kl. 19.00  

Titel: Fra landskabelig kunst til broderi. 

Indhold: Billedkunstner Marianne Jørgensen fortæller om sine værker og om Skulpturlandsby Selde. 

  

Tid: i juni på Skærum Mølle (se hjemmeside http://nrvosborg.dk) 

Titel: "Dont look forward, look around"

Indhold: Billedkunstner Camilla Nørgaard fortæller om værket på Skærum Mølle og andre sten og 

steder 

 

For yderligere info kontakt: Jette Gejl, mobil: 26156710; mail: jettegejl@yahoo.dk  
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