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AF RANDI & KATRINE
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I forlængelse af Ordrupgaards udvidelse og
genåbning i 2021 får museets yngste gæster nu
deres helt egen udstillingssal. Den 3. juni slår vi
dørene op for en ny permanent installation med
titlen Villapük af kunstnerduoen Randi & Katrine.
På legende og finurlig vis har Randi & Katrine genskabt Ordrupgaards herskabsvilla fra 1918 i miniformat. Villapük kan bedst beskrives som et stort
dukkehus, der fremstår som et lille Ordrupgaard. I Villapük er alting nemlig
tilpasset børnenes størrelse, og her kan de blandt andet lege ved køkkenbordet i det gamle anretterkøkken samt kigge ind i de herskabelige stuer.
Titlen peger tilbage til stifterparret, Wilhelm og Henny Hansen, der ud over
at være passionerede kunstsamlere var lidenskabeligt engagerede i tidens
kunstsprog Volapük. Med Villapük har Randi & Katrine skabt en eventyrverden, der spejler virkeligheden, men som er fuld af overraskelser.
”… I Villapük arbejder vi med at forflytte og forandre genkendelige elementer fra Ordrupgaard, så de fremstår anderledes. Hermed kan vi være med
til at åbne en fantasifuld leg for børnene, der træder ind i det univers. Når
det, der plejer at være ude, er inde, og når det, der før var stort, bliver småt,
startes en lille drømmemaskine i dialog med Ordrupgaards hjemlige og
landlige idyl…” Randi & Katrine
I selve iscenesættelsen har Randi & Katrine blandt andet ladet sig inspirere
af 1700-tallets illusionskunst ’dioramaet’, hvor man ved hjælp af optiske
virkemidler kan skabe illusoriske rum af større og anderledes rækkevidde,
end det egentligt er tilfældet.
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Formidling til børn er et af museets helt store indsatsområder. Dette ses
blandt andet i parken, hvor værker af højt profilerede samtidskunstnere
inviterer til interaktion og leg. Randi & Katrine er i forvejen repræsenteret i
parken med værket Pinecone Pavillion. Installationen forestiller en kæmpestor, forvokset grankogle gemt i skovbrynet. Publikum kan træde indenfor
i koglens kuppelformede indre, hvor børnene intuitivt finder et klatrestativ
i de fantasifulde arkitektoniske rammer. Med Villapük forlænges samme
princip nu ind på selve museet og udgør hermed et børnevenligt supplement til den traditionelle museumsoplevelse, hvor værkerne må ses men
ikke røres.
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”Vi vil ikke skabe et traditionelt børnemuseumsrum, men ligesom med de
udendørs værker i Ordrupgaards park skabe et sanseligt rum, som børnene kan gå ind i og tilegne sig”. Randi & Katrine
I løbet af de sidste 10 år har Randi & Katrine skabt flere værker, der har haft
børn som det primære publikum. Det ligger i naturlig forlængelse af deres
praksis, hvor de arbejder med stedspecifikke og rummelige iscenesættelser, der inddrager figurative og historiefortællende elementer. Flere af værkerne har udviklet sig til deciderede legepladser for børn. Her kan nævnes
Kunstlegepladsen på Nikolaj Plads, Haven på Børne Psykiatrisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital og senest Lanternen på Byskolen i Helsingør.
Villapük henvender sig primært til de 3-10 årige, men børn og voksne i alle
aldre er velkomne til at kigge ind i den fantasifulde og fabulerende installation, der åbner op for nye forestillinger om Ordrupgaards herskabshjem.
Installationen befinder sig i børnerummet i Zaha Hadids bygning.
Villapük er gavmildt finansieret af Konsul George Jorck og Hustru Emma
Jorck’s Fond, og værket er produceret i samarbejde med Kurtzweil A/S på
Statens Værksteder for Kunst.
OM RANDI & KATRINE
Kunstnerduoen Randi & Katrine består af Randi Jørgensen (f. 1974) og
Katrine Malinovsky (f. 1976), som begge er uddannet fra Det Kongelige
Danske Kunstakademi i 2005. Siden 2004 har Randi & Katrine dannet
kunstnerisk partnerskab med monumentale stedspecifikke installationer.
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