
 

 

PRESSEMEDDELELSE, KunstCentret Silkeborg Bad, 27. maj 2020 
            

         
Michala Norup: Lysets gerninger (procesbillede)               Susanne Schmidt Nielsen : Across time (procesbillede) 

          

DAGEN VARER EVIGT  
Kunstnergruppen DeV+ har sammen skabt en udstilling, hvor værkerne kredser om tiden.  
 

Begrebet tid er gruppens fælles omdrejningspunkt i denne udstilling. En vigtig del af deres fortælling  
angår forbindelsen mellem fortid, nutid og fremtid. Også langsomhed har gruppen fokus på, idet de ønsker at 
udfordre, hvordan vi opfatter tid. 
 

Kunstnergruppen DeV+ har til udstillingen DAGEN VARER EVIGT forholdt sig specifikt til den stemning de har 
fornemmet i udstillingsrummene og i den indre gård på KunstCentret Silkeborg Bad. Her er deres værker 
installeret i en meget let ophængning, som afspejler kunstnernes sansninger af rummene, stedets fortid som 
kurbad og forbindelsen mellem rummene og den omgivende park / natur og sø. 
De seks kunstnere i gruppen har vidt forskellige udtryk, alle forankret i samtidskunsten praksis, og de benytter 
meget forskellige materialer i to- og tredimensionelle værker samt video. 
 

Tre af gruppens kunstnere har skabt et fællesværk, der giver plads til langsomhed og til betragterens 
refleksioner: En installation der forandrer sig over tid. Denne kan ses i et af stedtes indre gårdrum.    
 

FAKTA 
 

Kunstnergruppen DeV+ består af Sofie Hertz (f. 1982, DK), Susanne Schmidt-Nielsen (f. 1963, DK),  
Kristina Kvalvik (f. 1980, N), Kirsten Schauser (f. 1964, DK), Michala Norup (f. 1969, DK) og  
Kristine Djurhuus (f. 1972, DK).  - De formede sig som gruppe i 2015 i forlængelse af en udstilling med afsæt i 
Vilhelm Hammershøis univers. Siden har DeV+ blandt andet vist fællesudstillingerne Om en forlæns erindring 
(Galerie Pi, Kbh., 2018) og Imellem tusinde tider (Gammelgård Kunst og Kulturcenter, Herlev, 2019). 
 

PRESSEBILLEDER TIL DOWNLOAD:  
http://www.silkeborgbad.dk/presse/pressebilleder/dagen-varer-evigt.html  
 
 

Dagen varer evigt løber 30. maj - 30. august som en af tre udstillinger i KunstCentrets sommerprogram 2020. 
 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst har for 2020 bevilget programstøtte til 
udstillingsprogram 2020 på KunstCentret Silkeborg Bad.  
 

For yderligere information og evt. interviewaftaler m. kunstneren, kontakt: 
Udstillingsinspektør Dorte Kirkeby Andersen, tlf. 38410947, mail: dka@silkeborgbad.dk 
eller direktør Iben From, direkte tlf. 38410945, mail: pressekontakt@silkeborgbad.dk  


