


Velkommen!

Vi er alle konstant IN TOUCH … med tilværelsen, med kæresten, med 
kolleger, med himlen, med jorden, med pensel, med blyant, med tasta
turet, med den faglige kunnen, med os selv, med følelsen, med fami-
lien, med naboen, med grønthandleren, med tiden, med samfundet, 
med stjernerne, med rødderne, med fortiden, med hinanden, med 
kunsten, med kosmos, med kaos, med fornemmelsen, med elskeren, 
med kroppen, med hjertet, med forandringen, med den indre mand/
kvinde, med drømmen, med eventyret, med glæden, med udviklingen 
…

I foråret 2010 fandt 9 kunstnere sammen for at dykke ned i forskellige 
hjørner af det at være IN TOUCH. Hensigten var at skabe en udstilling 
med både individuelle værker og fælles, berøringsfremmende værker. 
Og det er lykkedes.

På den fælles front er der blevet kommunikeret/udvekslet internt i grup-
pen via mail art, som kan opleves på udstillingen (læs mere om mail 
art andetsteds i kataloget). Og gennem samarbejde med plakaten, som 
er et resultat af en stafetrunde, hvor alle kunstnere har kunnet afsætte 
deres spor, deres mærke. En proces som ikke forløb uden bravallaslag 
– men sådan er det jo også at være IN TOUCH!

På de individuelle fronter har to af kunstnerne valgt at arbejde tæt sam-
men, hvilket har resulteret i værker, hvor der er samarbejdet minutiøst 
fra start til slut. Mens andre kunstnere hver især har samarbejdet/kom-
munikeret med andre helt uden for gruppen og fra andre steder i ver-
den. 

Der er således blevet trukket en del IN TOUCH tråde på kryds og tværs, 
og der er blevet arbejdet for fuld IN TOUCH skrue på alle værksteder.  

En stor tak til alle deltagende kunstnere for indsatsen! En stor tak til 
Tilde Mønsted for kunsthistorisk indspark til kataloget og til Tina Gjer-
ulff for arbejdet med vores online katalog.

Og nu er udstillingen så klar til at blive vist frem – først på Remisen-
Brande, siden på Nicolai i Kolding. Vi håber, at mange bliver fristet til at 
komme og se den … og får lyst til at være IN TOUCH!

På IN TOUCH gruppens vegne

Joe Ingvartsen & Lis Rejnert Jensen

 

Besøg kunstgruppens blog-

http://artprojectintouch.wordpress.com/





Kunsten at kommunikere
- om Mail Art
Af Tilde Mønsted, stud.mag. i kunsthistorie

Helt grundlæggende handler kunst om kommunikation. Det handler 
om en afsender, der har en meddelelse, et budskab, der skal sendes til 
en modtager. Med kunst kan vi nå hinanden, vi kan skabe forbindelser, 
og vi kan kommunikere. Dette er netop hvad Mail Art handler om - om 
kreativ kommunikation. 

Mail Art er en verdensomspændende kunstgenre, hvor der bliver pro-
duceret og sendt æstetiske meddelelser ved at benytte sig af det in-
ternationale postsystem, herunder også Internettet. Mail Art kan tage 
udgangspunkt i post-produkter, hvor kunstnerne skaber sine egne 
kunstneriske postkort, konvolutter, frimærker, post-stempler osv. 
Kunsten flyttes uden for museerne, gallerierne og kunsthallerne, hvor 
det sendes rundt blandt forskellige individer, hvilket både kan være fra 
kunstner til kunstner eller fra kunstner til befolkningen, der hermed 
bliver et kunstpublikum. Modtageren kan vælge at svare tilbage, sende 
videre til en anden eller bearbejde det tilsendte værk, for så atter at 
sende det videre. På den måde startes et netværk, en rejse og en 
proces. Afsenderen ved ikke om denne får et svar, eller om værket 
ændres under sin rejse. Modtageren er frit stillet overfor, hvad denne vil 
gøre ved værket. Hvornår starter det? Hvornår slutter det? Hvad ender 
det hele med? Spørgsmål som disse gør Mail Art interessant og viser, at 
netop friheden inden for dens brug af kommunikation er dens styrke. 
Det er denne styrke, der sammenbinder ideer, medier, objekter og ikke 
mindst personer.
 
Men hvad er Mail Art udover kommunikation igennem æstetiske med-
delelser? Det er hverken en isme eller en stilart. Jeg vil vælge beteg-
nelsen genre: en genre, der åbner op for et mangfoldigt område inden 
for kunstens verden, hvor forskellige ismer, skoler og stilarter, medier 
og kunstnere mødes og kommunikerer på tværs. Det er altså en kom-
munikerende kunstgenre bestående af mange processer og personer, 
der holdes sammen igennem den tilsendte kunst. Det de laver indivi-

duelt, bliver fælles. Ingen kunstgenre er så international som Mail Art. 
Det bruges af kunstnere i alle lande og nedbryder dermed grænserne 
mellem forskellige sprog og kulturer. 
Når dette er sagt, er Mail Art stadig et enormt bredt og komplekst om-
råde, der tilmed går under forskellige navne bl.a. Correspondence Art, 
Postal Art og Communications Art. Ligeså udbredt denne kunstgenre er, 
ligeså svært er det at finde information om det. 
Mange er uenige om, hvornår det startede og hvem, der startede det. 
Nogle mener, at Mail Art har eksisteret lige siden mennesket begyndte 
at kommunikere til andre igennem billeder, hvilket fører os helt tilbage 
til de gamle hulemalerier. Disse fungerede ikke blot som udsmykning 
af de kolde stenvægge, men var billeder med en funktion fx. en med-
delelse til deres guder. Andre mener, at det hele startede da Kleopatra 
lod sig indrulle i et tæppe for så at blive leveret til Cæsar. Historien viser 
mange eksempler på mennesker, der har sendt meddelelser på forskel-
lige personlige, kreative og opfindsomme måder. Et andet eksempel 
kunne være Vincent van Goghs velkendte breve til hans bror Theo, i 
hvilke van Gogh ivrigt fortalte om sine idéer til nye malerier og gerne 
supplerede med flere små skitser. 
Dette er eksempler på æstetiske meddelelser - men er det Mail Art? 
Nogle vil sige ”ja”, hvor andre vil mene, at Mail Art handler om intentio-
nen og bevidstheden om at ville sende kunst og ikke blot et brev. Ellers 
ville et hvert flot og personligt brev, et smukt dekoreret Valentins kort 
eller et kreativt udklippet gækkebrev gå under betegnelsen Mail Art. 
Nogle mener, at denne bevidsthed begyndte at dukke frem, da en gruppe 
surrealister i 1937 lod sig inspirere af masseproducerede postkort og 
producerede sin egen serie, som de kaldte The Guaranteed Surrea-
list Postcard Series. Når man forsøger at klarlægge historien inden for 
Mail Art, nævnes ofte også Futuristerne og Dadaisternes eksperimenter 
med postsystemet, men selve betegnelsen ”Mail Art” opstod dog først 
omkring starten af 60’erne, da den amerikanske kunstner 
Ray Johnson (1927-1995) brugte dette om sine kommunikerende 



visuelle kunstværker, som han sendte rundt til et udvalgt netværk i sin 
adresseliste. I mange sammenhænge benævnes Johnson som Mail Arts 
fader, da han tilmed grundlagde New York Correspondence School, der 
stadig er aktiv i dag. Mange har ladet sig inspirere af Ray Johnson, og 
dermed har Mail Art udviklet sig til en enorm international kunstgen-
re, der udøves overalt i verden af mange forskellige kunstnere. Mange 
afsendere, mange modtagere og mange typer æstetiske meddelelser 
indgår i forskellige netværk, der alle igennem kunsten opnår at skabe 
forbindelser – at kommunikere.  
Siden Ray Johnsons første Mail Art projekter har ikke blot kunsten, men 
hele det internationale postsystem udviklet sig. I dag er postkort og 
breve stort set erstattet af e-mails og hjemmesider. Denne udvikling har 
i den grad øget udbredelsen af Mail Art og forstørret netværket af Mail 
Art kunstnere samt åbnet op for muligheden for at sende andre 
medier såsom digital kunst, lyd- og videoværker m.m. 
Problematiseringen omkring det originale værk opstår nødvendigvis, 
når man bruger Internettet frem for postvæsnet, eftersom det her-
igennem ikke er muligt at sende fx. malede og dekorerede postkort, 
konvolutter, frimærker m.m. Hvad der er originalt værk, og hvad der 
er en digital kopi er muligvis ikke så vigtigt. Det væsentlige er den frie 
kommunikation af kunsten, processen og den del heraf, der inspirerer 
og åbner for nye idéer. Dette er noget, som den tyske Mail Art kunstner 
Robert Rehfeldt (1931-1993) i ét værk formåede at indfange, da han i 
1977 sendte et postkort med teksten ”Your Ideas Help My Ideas”. 

Hvad ender det hele med? De fleste Mail Art projekter ender med ud-
stillinger, der gør det muligt at åbne den interne kommunikation til et 
eksternt publikum. Kunstpublikummet kan få en indsigt i den kommu-
nikation og udveksling af idéer, tanker, meddelelser og inspiration, der 
har fundet sted mellem kunstnerne. Oftest er disse udstillinger ucen-
surerede, og alle værker skal udstilles for at få alle sider af processen 
med. Udstillingerne bliver som ét stort kunstnerisk posthus, hvor de 

forskellige værker er samlet. Som breve på en rejse mødes værkerne 
for at blive vist frem. Det er ikke blot objekterne på udstillingen, men 
historien, rejsen, mediet og dét, mediet kommunikerer. Her kan man 
betragte forbindelsen mellem værkerne og de idéer, der binder det hele 
sammen. Som publikum til disse udstillinger kommer man i kontakt 
med kunsten, hvilket også er tilfældet med kunst projektet IN TOUCH. 

IN TOUCH udstillingen åbner muligheden for at se resultatet af den 
kunstneriske proces, hvor de deltagende kunstnere både har skabt in-
dividuelle og fælles værker ved at sende og kommunikere. IN TOUCH 
projektet viser, at vi igennem kunst kan nå hinanden. 
Som beskuer på udstillingen flyttes man ind i kommunikationsmodellen, 
der består af afsender, meddelelse og modtager. Man bliver modtager 
af den kunst og de mange æstetiske meddelelser, der har været på en 
rejse imellem de forskellige kunstnere – en rejse man kan følge ved at 
besøge udstillingen, det kunstneriske posthus. Her kan man komme i 
kontakt med tanker, med refleksioner, med friheden, med kunstnerne 
og ikke mindst med den kunst, det er at kommunikere. 



E l i s a b e t h  O m d a h l

Nåværende bosted: Moss, Norge

Fødselsår: 1960 Oslo

Nasjonalitet: Norge

Utdannelsested: Kunsthøyskolen i Oslo, 
Maleravdeling 1983/84

Hjemmeside: http://omdahlart.blogspot.
com/

e-mail:  eliom@online.no



J o e  I n g v a r t s e n
 
J. P. Larsensvej 128, 2.3
8220 Brabrand
Tlf. 26619360

Uddannelse:
Grafisk skole, Århus

Medlem af:
Fyns grafiske værksted
Danske Grafikere
Formand for Jysk grafisk værksted

www.joeingvartsen.dk
www.jydskgrafiskvaerksted.dk
Mail: post@joeingvartsen.dk



H a n n e  M a t t h i e s e n

Fødselsår 1960

Land (nationalitet) Dk - 
Gud bedre det! 

Uddannelsessted 
Århus Kunstakademi 

Hjemmeside 
www.hannematthiesen.com

Mailadresse      
hannematthiesen@gmail.com



T o r e  N ø r b y  H a n s e n

Fødselsår. 1979

Nationalitet. Dansk

Uddannelses sted. 
Central Saint Martins

Hjemmeside. torenoerbyhansen.word-
press.com

mail adresse. hansentore@aol.com



H e l l e  K o c h  S k a a n n i n g

Født 1964

helle@kochnet.dk

www.hellekoch.dk

Medlem af Danske Grafikere



L i s  R e j n e r t  J e n s e n

F ø d s e l s å r  19 5 9
L a n d  ( n a t i o n a l i t e t )  D k

U d d a n n e l s e s s t e d
Å r h u s  K u n s t a k a d e m i  o g 
G r a f i s k  S k o l e  Å r h u s

H j e m m e s i d e
w w w. l i s r e j n e r t j e n s e n . d k

M a i l a d r e s s e 
l i s r e j n e r t j e n s e n @ h o t m a i l . c o m



U n n  H ø j e

Født 1968
Danmark

Uddannet på Grafisk Skole 1988 -94

www.unnhoeje.dk

hoejelacour@gmail.com



M a r i a n n e  L a i m e r 
Födt 1969

Bor i Viklau på Gotland

http://mariannelaimer.wordpress.com

www.mariannelaimer.com

e-mail: 
marianne@mariannelaimer.com



T i n a  G j e r u l f f

Årgang 1965

Bopæl . Århus . DK

Uddannet på Grafisk Skole, Århus

www.gjerulffgrafik.dk

tinagjerulff@gmail.com


