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Nummer Kunstner Titel Foto Medie Købspris Billedkunstudvalgets begrundelse 

GD 2333 David Ramirez Gomez INREJSE 2017  

 
 

 
 

 

Video, 
stopmotionanimation 
 
49” TV 

45.000 kr. Stopmotion-animationen, INREJSE er en skildring af 
colombianske individer, som er på en farlig rejse i bus fra 
Columbia til Amerika. Vi involveres i en gribende og 
rørende historie om flygtende menneskers fortvivlelse og 
savn på deres vej væk fra en borgerkrig.  David har med 
sin helt særegne og personlige streg tegnet alle personer 
og iscenesat dem i en bus. Vi møder såvel fiktive personer 
og personer, som David har mødt.  David er selv 
immigreret fra Colombia til Danmark og skildrer med 
filmen sin egen psykologiske proces og undersøgelse af de 
følelser, der opstår i forbindelse med egen rejse fra en 
kultur til en anden.  
  
Vi har valgt at købe værket INREJSE, da filmen på en 
personlig og kunstnerisk måde skildrer et højaktuelt tema.   
 

GC 2334 Kasper Friis Kjeldgaard ? kommer Mindre installation, 
en mobile 

75.000 kr. Billedkunstudvalget køber et stedsspecifikt værk i form af 
en mobile til loftet på Grøndalsvej 2, Børn og Unge.  
Kaspers poetiske arbejde, som er en hybrid mellem kunst 
og design symboliserer balance og bevægelse, hvilket er 
vigtige elementer i børn og unges udvikling. Derfor vil det 
inspirere mange familier og professionelle inden for 
området i Aarhus kommune, som kommer i huset.  Kasper 
Friis Kjelgaard er uddannet fra Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Skoler for Design i 2016 og har siden 
udstillet og modtaget flotte priser i Danmark og udlandet. 

GB 2335 Mads Borre Den akavede krop 
 
100 cm. X 150 
cm. 

     

Foto /Collage.  
Indrammet 
fotografisk print 

13.000 kr. Et fotografi med små ting udført som collager. Genstande 
er opskalleret til næsten ugenkendelige monumentale 
genstande. Det store spring i skalaspring fra lille til stor og 
vice versa rykker ved vores opfattelse af det vi ser, 
materialer og materialitet.  Det er fotografi, som ved sin 
størrelse gør noget ved os.   

GB 2336 Mads Borre Lavenderboy 
100 cm. X 150 
cm. 

 

Foto /Collage.  
Indrammet 
fotografisk print 

13.000 kr. Et fotografi med små ting udført som collager. Genstande 
er opskalleret til næsten ugenkendelige monumentale 
genstande. Det store spring i skalaspring fra lille til stor og 
vice versa rykker ved vores opfattelse af det vi ser, 
materialer og materialitet.  Det er fotografi, som ved sin 
størrelse gør noget ved os.   

IALT     146.000 kr.  

 


