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KP16 – cadavre exquis

Teksten i dette katalog er skrevet af udstillingens 
5 censorer i fællesskab, som en slags selskabsleg 
(cadavre exquis), en historie med de antagne vær-
ker som storyboard. Vi havde på skift 2 minutter til 
at skrive videre på historien ud fra et tilfældigt ud-
trukket værk. Værkerne er her i kataloget gengivet 
i den rækkefølge, de blev udtrukket i.
 
Dette foregik mestendels på en bar efter den fjerde 
arbejdsdag, hvor alle var trætte, men også lettede 
og i godt humør. Og håbet med teksten er selvføl-
gelig ikke at sige noget fyldestgørende om nogen af 
værkerne, men blot at pege på, at det selvfølgelig 
er værkerne, der udgør udstillingen.
For vi så det ikke som vores opgave fx at lede efter 
en tendens i de indsendte værker, eller at opfinde 
en, hvis den ikke var der. Vores opgave var: at sidde 
foran en skærm i fem dage og lade os bombarde-
re med indtryk, og at bedømme de indtryk med en 
slags tværsnit af vores respektive kunstfagligheder.
 

Nu, efterfølgende, er vi alle fem stadig fyldt med 
indtryk af alle de indsendte værker, også dem vi 
ikke antog. Det er ikke noget, man sådan lige ry-
ster af sig!

Så stor tak til alle, der sendte værker ind til KP16.
 
Og tak til ’kontroltårnet’ frivilligt bemandet af tid-
ligere udstillere på KP, til Houston, som det blev 
døbt, når vi havde a problem, og vi havde da nogle 
stykker. 
 
Og til lykke med, og god fornøjelse med, udstillingen.
 
Louise, Jeannette, Peter, René & Anders

 

Censurkomitéen KP16
Louise Hindsgavl - louisehindsgavl.dk 

Jeannette Ehlers - jeannetteehlers.dk 

Peter Linde Busk – bjerggaard.com/artist/show/114  

Anders Bonnesen – andersbonnesen.dk

René Holm - reneholm.dk



En eftermiddag i Ediths køkken. Lyset faldt ind gen-
nem vinduerne og badede alt i hvidt. Det bankede 
på døren. Stilhed. Uden glas. Læg dig her. Uroligt 
hoved. Seng med din lyse lok på flydende gulv. Jeg 
lå på gulvet, og mine tanker var kun på den våde 
Volvo og den varme asfalt! Det kradsede og stak 
i min ryg. Ubekvemt var det. Min krop efterladt 
med mærker af det krøllede papir. Jeg rejste mig 
og forlod køkkenet, men trappen snoede sig opad 
mod intet. Taget havde løftet sig. Ude var inde og 
her, på vrangen af det hele, - har brug for retning. 
Jeg bevæger mig ud, ud. Tegn i lommen, skriften er 
klar. Jeg er begravet, jeg lever, d 18.05 2015 og alle 
dage. I sort og hvidt fra nu.  Det hele virkede som 
lag på lag, og føltes som pinkfarvede skumfiduser. 
Jeg er tørstig, men det eneste glas, jeg kan finde, 
er skåret og lappet med plaster. Jeg fylder det ikke 
desto mindre og sætter det til munden. Det er fyldt 
med alt det mørke, der lå i skiltets besked. Min 
tunge flakkede i smagsforvirring. Gulorange kna-
sen mellem tænderne og en fedtet fornemmelse 
af rødt. Tror du? Jeg bevæger mig - eller gør jeg? 
Fuck! Da jeg var bag det trekantshullede forhæng, 
var jeg fortabt. Men så fandt jeg min søster, der i 
kulissen sad som en kopi af mig selv, imens væsker 
regnede ned fra oven! Disse væsker fyldte det bas-

sin, som jeg sprang i. Jeg havde ganske vist min 
pæne kjole på. Den med perlebroderierne. Efter 
svømmeturen var jeg helt gennemblødt. Jeg havde 
slugt en masse af det stads jeg var sprunget ned 
i. Ku’ mærke hvordan min hals blev fyldt af det. 
Som mekaniske væsener, der parkeredes dernede 
et sted. Det suser i mit hoved. Denne her stol er 
grøn. Tror jeg. Hvordan ser verden ud udefra. Jeg 
er nogens kæreste. Eller offer. Er jeg passiv? Jeg 
vil elskes - så meget ved jeg. Blot en model? Nej! 
Jeg er en sort horisont! Black as the Moon! Flad 
sort flade. Jeg vågnede med et sæt, med lommen 
fyldt med andres huller. Jeg greb et tilfældigt ”hul” 
og befandt mig pludselig midt i Monets have! 
I souvenirbutikken købte jeg nogle postkort, men 
da jeg ville frankere dem, forestillede alle post-
kortene frimærker, og jeg frankerede dem med 
stykker af billeder; himlen, åkanderne. Jeg så 
dem for mig. Skulle nogen samle på dem, sætte 
dem i mapper ...? Landskabet arkiveret. Men ho-
risonten er hverken tabt eller fundet. Alting vender 
spejlvendt. Jeg har svært ved at se, hvad du siger 
til mig. Er jeg en smatso eller ej? Jo, det tror jeg 
måske nok, jeg er. - Og der skal sku nok komme 
noget på den udstilling. En, to, tre, forsigtige skridt. 
Farefuldt territorie. Jeg kan gå, som jeg vil. Jeg be-

slutter mig for at sende postkort mellem øer. Dem 
jeg skrev for 87 år siden. De har ligget i min skuffe 
alt for længe. Nu er det tid, selvom ægteskabelige 
problemer nok kan forsinke processen. Det var 
farefuldt, men dog forsigtigt, da en redningsvest 
befandt sig om min krop. Men hvad var jeg ved at 
beskytte mig mod? Var det skummet i vesten eller 
var det dét på væggen, der pakkede mig ind? Jeg 
stødte i hvertfald på stikkende plastic og gennem-
hulninger. Det er svært at være i zen - og især når 
man har en plads i kommunen. Forsøger at skabe 
pink harmoni. Pink! Og pludselig. Lys! Og trapper. 
En ensom krop var her tidligere og efterlod ingen 
skygger, men istedet åbninger til det udenfor og 
også et indre. Jeg besluttede mig for en ekspedi-
tion. En bjergbestigning. Jeg begyndte på oppak-
ningen: skabslåger, gulvtæpper, højttalerenheder 
og hvad jeg ellers regnede med at få brug for. Hvad 
havde jeg brug for? En tur væk fra mine barndoms 
minder, om en meget ensom opvækst. En tur ud 
og væk. En tur langt ind i en kasse. Slørede skik-
kelser kommer mig i møde. De husker mig på et el-
ler andet men jeg kan ikke huske hvad erindringen 
er. Jeg er gammel og træt, men mit blik er skarpt 
som et barberblad. Mine lommer afgrundsdybe. Og 
mere akrobatik, og det er rødt, svævende. Bag den 

amorfe skikkelse toner et billede frem. Et maleri, 
- et muggent. Det er muggen, der tegner motivet, 
som dog er uklart. Der er desuden diverse andre 
objekter i rummet. Midt i rummet, sidder jeg i hjør-
net og leder og leder efter min hønsekniv! Ah! Jeg 
husker hvor den er. Pokkers! Ude i tårnet. Derude 
ved kysten blottet for vand sidst jeg var låst inde 
derude. Jeg må derud igen efter den. Men snub-
ler over kanten af den gule spand antydet nederst i 
venstre hjørne. I rygerhjemmet. Hvide aftryk igen. 
En lyserød himmel vælter over mig og efterlader 
mig undrende over, hvad der mon ligger i spanden. 
Jeg havde regnet med krabber og nyfangede små-
fisk men i stedet vejede knirkende trætoppe imod 
mig. Jeg vender blikket væk med stormsus under 
øjenlågene. Jeg går ind i det næste værelse. Her er 
der objekter skjult under tapet. Andre steder er ta-
petet skrællet af og krøllet sammen i klumper, som 
også indeholder andre bygningsmaterialer. Jeg må 
ud herfra, men, NEJ! Selv lyset fra Ediths køkken 
får ikke alt frem i lyset, men jeg giver ikke op, og 
søger videre i min søgen på det perfekte!



        7 / Pude / Kamilla Jørgensen* 2 / Uden titel  / Mette Braüner



11 / Untitled (rock, fryed tires from cruiser car in Surnadal, Volvo Black Clearcoat laquer and melted rubber) / Yngvild Sæter*8 / Lost and found  / Marianne Siem*



17 / Outside in 4  / Linda Sandbjerg*15 / New Territory / Joël Bigaignon*



21 / 18.05.15 / Leo Bruunsgaard Langgaard18 / I count my steps with a matchbox / Lyngsø-Light



29 / Fortrængt / Ulla Villefrance Salling-Mortensen *27 / Trying to fix XXX /Mette Sandfær



33 / Optrin / Eva Toft*30 / Black Square, Kangerlussuaq / Stine Aagesen *



37 / Systrarna / Magdalena Cavallin* 35 / Akryl på lærred / Else Duedahl 



41 / Map 4 / Luise Sejersen*39 / Pool 6 / Christina Maj Lundqvist*



44 / Landskab II / Jens Ulrich Petersen*42 / It’s Not Me / Gregory Fallows



47 / På den anden side III.a (udsnit) / Lene Lykke Davidsen*46 / Fear is in the eye of the beholder / Anna Walther*



59 / Ingen titel (udsnit) / Hanne Bang og Malene Falck56 / Titles yet unused 4 / Anne Langgaard*



64 / Uden titel (redningsvest#1) / Aske Hvidtfeldt*63 / RLD / Jill Ann Press*



70 / En plads i kommunen 4  / Frøns Dryer*68 / Zen / Sabine Wedege*



73 / Once Upon a Time at Mount Sisu / Mads Bech Paluszewski-Hau og Mie Hørlyck Mogensen*71 / Her lyser det stadig / Vibeke Jensen*



77 / Darkness II (detalje) / Ulrik Lund og Jane Pedersen 76 / Bag alt skinner solen (I+II+II) (udsnit) / Grete Siegler*



81 / Uden titel / Dace Eglite*80 / Nabo vol. 1 / Pia Möller-Light



85 / Kyllinger (frit efter foto af Jeff Wall) / Julie Greve Lindholm* 84  / Still-Leben / Villiam Miklos Andersen 



88 / Time Warp (udsnit) / Solveig Ethelberg Thimm87 / Anonymt objekt 3 / Mikkel Johnsen



90 / Tree Sonata (stillbillede)/ Noelia Mora Solvez*89 / Ved havet / Ulla Lampe*



93 / Uden titel / Sisse Hoffmann*92 / Hidden Childhood Memory / Carola Björk



 Joël Bigaignon*
 Holsteinsgade 43, 2.th 
 2100 København Ø 
 51291245
 jb@flant.dk
 
14/ ”Toys for god” (M) 86x78,5 cm, 9500 kr. 
15/ ”New territory” (M) 78,5x57 cm, 9500 kr. 

 Linda Sandbjerg*
 Enighedsvej 22
 2920 Charlottenlund 
 20627726
 www.lindasandbjerg.dk

16/ ”Outside in 7” (C) 100x80 cm, 7000 kr.
17/ ”Outside in 4” (C) 80x60 cm, 6000 kr. 

 Lyngsø-Light
 www.lyngsgraf.dk / www.moller-light.dk

18/ ”I count my steps with a matchbox”  
 (I) 42x125 cm, 15.000 kr. 

 Leo Bruunsgaard Langgaard
 Landsvalevej 6 
 2970 Hørsholm 
 61550951
 leoblang@mail.tele.dk

19/ ”05.01.15” (TG) 61x46 cm, 3500 kr. 
20/ ”10.05.15” (TG) 61x46 cm, 3500 kr. 
21/ ”18.05.15” (TG) 61x46 cm, 3500 kr. 

22/ ”10.07.15” (TG) 61x46 cm, 3500 kr. 
23/ ”30.07.15” (TG) 61x46 cm, 3500 kr. 
24/ ”12.08.15” (TG) 61x46 cm, 3500 kr. 

 Mette Sandfær
 Dronning Margrethes Vej 22, 3.th
 4000 Roskilde
 27266632
 mette.sandfær@gmail.com
 www.mettesandfær.dk

25/ ”Trying to fix XXVII” (M) 96,80,7 cm, 10.000 kr. 
26/ ”Trying to fix XXVIII” (M) 73,60,7 cm, 6000 kr. 
27/ ”Trying to fix XXX” (M) 65,60,8 cm, 6000 kr. 
28/ ”Trying to fix XXIX” (M) 96,80,5 cm, 9000 kr. 

 Ulla Villefrance Salling-Mortensen *
 Højmarkvej 8, 8270 Højbjerg  
 29463306
 ulla@salling-mortensen.dk
 www.salling-mortensen.dk

29/ ”Fortrængt” (S) 45,25,25 cm, 10.000 kr. 

 Stine Aagesen *
 Nørrebrogade 140, 3.th
 2200 København 
 60670017
 figne_stine@hotmail.com

30/ ”Black Square, Kangerlussuaq” (F) 30x45 cm, 5000 kr. 
31/ ”Clouded Sun, Kangerlussuaq” (F) 30x45 cm, 5000 kr. 
32/ ”Supply Room, Kangerlussuaq” (F) 30x45 cm, 5000 kr. 

 (F) = foto
 (I) = installation
 (C) = collage
 (K) = keramik
 (M) = maleri
 (S) = skulptur
 (TG) = tegning
 (V) = video

 * Debutant på KP

 Mette Braüner*
 Skernvej 5 
 8000 Aarhus  C
 61688268
 mette_mbm@hotmail.com

1/ ”Ediths køkken” (M) 120x100 cm, 8500 kr.
2/ ”Uden titel” (M) 200x140 cm, 14.500 kr.
3/ ”Ediths køkken” (M) 120x100 cm, 8500 kr. 
4/ ”Ediths køkken” (M) 120x100 cm, 8500 kr.
5/ ”Ediths køkken” (M) 120x100 cm, 8500 kr.

 Kamilla Jørgensen*
 Møllevej 17 c
 8585 Glesborg
 22495513
 kamilla_jorgensen@hotmail.com
 www.ensumaffakta.blogspot.dk

6/ ”Salmer” (S) 12x75x23 cm, 15.000 kr. 
7/ ”Pude” (S) 28x80x70 cm, 15.000 kr. 

 Marianne Siem*
 Fossgårdsvej 6
 2720 Vanløse
 28894112
 marianne@siem.dk
 www.mariannesiem.dk

8/ ”Lost and found” (I) 90x40x10 cm, 4500kr. 

 Yngvild Sæter*
 Æbeløgade 30, 2.tv 
 2100 København Ø
 +46 735881728
 yngvildsaeter@gmail.com
 www.yngvildsaeter.com

9/ ”Untitled (mist blue)” (S) 152x137x63 cm, 10.666kr. 
10/ ”Untitled (open doors)” (S) 164x108x104 cm, 10.666kr. 
11/ ”Untitled (rock, fryed tires from cruiser car in Surnadal,  
 Volvo Black Clearcoat laquer and melted rubber)” 
 (S) 63x20x53 cm, 6.666 kr. 
12/ ”Untitled (asphalt from Surnadal)” (S) 36x35x6 cm, 6.666 kr. 
13/ ”Untitled (New car)” (S) 157x39x7, 6.666 kr.

KP16_VÆRKFORTEGNELSE



 Lene Lykke Davidsen*
 Sankt Markus Plads 10, 3.th
 1921 Frederiksberg C
 27243477
 lenelykkedavidsen@youmail.dk
 www.lenelykkedavidsen.dk

47/ ”På den anden side III.a”  
 (I) 103x73 cm, pris efter aftale. 
48/ ”På den anden side III.b”  
 (I) 51,5x73 cm, pris efter aftale. 
49/ ”På den anden side III.c” 
  (I) 51,5x73 cm, pris efter aftale. 
50/ ”På den anden side III.d”  
 (I) 51,5x73 cm, pris efter aftale. 
51/ ”På den anden side III.e”  
 (I) 51,5x73 cm, pris efter aftale. 
52/ ”På den anden side III.f”  
 (I) 51,5x36,5 cm, pris efter aftale. 

 Anne Langgaard*
 Kronborggade 11, 4.th
 2200 København N 
 60672051
 annelanggaard@hotmail.com
 www.annelanggaard.com 
 
53/ ”Titles yet unused 1” (I) 21x29,9 cm, Privat eje. 
54/ ”Titles yet unused 2” (I) 29,9x21 cm, Privat eje. 
55/ ”Titles yet unused 3” (I) 29,9x21 cm, Privat eje. 
56/ ”Titles yet unused 4” (I) 21x29,9 cm, Privat eje. 
57/ ”Titles yet unused 5” (I) 29,9x21 cm, Privat eje. 
58/ ”Titles yet unused 6” (I) 21x29,9 cm, Privat eje. 

 Hanne Bang og Malene Falck 
 Sættedammen 18 
 3400 Hillerød 
 26394829
 hannebang444@gmail.com
 www.Hannebang.com
 www.malenefalck.dk
 
59/ ”Ingen titel” (I) 100x3000 cm, 15.000 kr. 

 Jill Ann Press*
 Eskildsgade 14,4. 
 1657 København V 
 25134524
 jillannpress@hotmail.com 

60/ ”Letters A” (C) 120x120 cm, 5300 kr. 
61/ ”Letters B” (C) 120x120 cm, 5300 kr. 
62/ ”RLC” (C) 18x26 cm, 700 kr. 
63/ ”RLD” (C) 26x18 cm, 700 kr. 

 Aske Hvidtfeldt*
 Svinget 5, 2.th
 2300 København S 
 30252659
 aske.hvidtfeldt@gmail.com

64/ ”Uden titel (redningsvest#1)” (TG) 100x70 cm, 6000 kr. 
65/ ”Uden titel (redningsvest#2)” (TG) 100x70 cm, 6000 kr. 
66/ ”Uden titel (redningsvest#3)” (TG) 100x70 cm, 6000 kr. 
67/ ”Uden titel (redningsvest#4)” (TG) 100x70 cm, 6000 kr. 

 Eva Toft*
 Stærevej 65, 1.th 
 2400 København NV 
 26712250
 evatoft20@gmail.com
 www.evatoft.dk

33/ ”Optrin” (M) 120x90, 7500 kr. 

 Else Duedahl 
 Margrethesvej 5 
 7400 Herning 
 30749901
 Elseduedahl@gmail.com

34/ ”Akryl på lærred” (M) 100x90 cm, 8000 kr. 
35/ ”Akryl på lærred” (M) 100x90 cm, 8000 kr. 
36/ ”Akryl på lærred” (M) 100x90 cm, 8000 kr. 

 Magdalena Cavallin* 
 www.magdalenacavallin.se

37/ ”Systrarna” (M) 70x100 cm, 16.500 kr. 
38/ ”Premiären” (M) 70x100 cm, 16.500 kr.

 Christina Maj Lundqvist*
 Birkevej 23
 3460 Birkerød 
 21608261
 christina@lundqvist.biz
 www.christinalundqvist.com

39/ ”Pool 6” (M) 130x170 cm, 22.000 kr. 

 Luise Sejersen*
 www.luisesejersen.dk 

40/ ”Map 2” (C) 40x30 cm, 3000 kr. 
41/ ”Map 4” (C) 40x30 cm, 3000 kr. 

 Gregory Fallows
 Vindingvej 6, 8740 Brædstrup 
 27581380
 jg@fallows.dk
 www.fallows.dk

42/ ”It’s Not Me” (M) 30x40 cm, 5000 kr. 
43/ ”PESH” (M) 90x100 cm, 25.000 kr. 

 Jens Ulrich Petersen*
 Kelstrupvej 77b 
 5492 Vissenbjerg 
 58596481
 jup@jup.dk
 www.jup.dk

44/ ”Landskab II” (M) 100x140 cm, 18.000 kr. 

 Anna Walther*
 Julius Bloms gade 30, 3.th
 2200 København 
 60639959
 annawalther90@gmail.com 

45/ ”Lommer” (I) 43x33 cm, 3000 kr.
46/ ”Fear is in the Eye of the Beholder” 
 (S) 100x30x95 cm, 3000 kr.  



 Sabine Wedege*
 Mejlgade 78A, 4.tv
 8000 Aarhus C 
 25123432
 sabine.wedege@hotmail.com

68/ ”Zen” (I) 65x55 cm, 2000kr. 
69/ ”Weapon” (I) 125x80 cm, 3500 kr. 

 Frøns Dryer*
 Rentemestervej 35, 4.th
 2400 København NV 
 30234473
 fronzdryer@gmail.com
 www.frons.dk

70/ ”En plads i kommunen 4” (F) 50x70 cm, 2500 kr. 

 Vibeke Jensen*
 Herluf Trolles Parken 7
 4340 Tølløse 
 30244381
 vibeke_virenfeldt@hotmail.com 
 www.vibekejensen.dk

71/ ”Her lyser det stadig” (M) 110x100 cm, 10.000 kr. 
72/ ”Her begyndte det” (M) 110x100 cm, 10.000 kr. 

 Mads Bech Paluszewski-Hau og 
 Mie Hørlyck Mogensen*
 www.miemogensen.com
 www.obernkarbi.dk
 
73/ ” Once Upon a Time at Mount Sisu” 
 (I) 1 af 3 68x83x151 cm

74/ ” Once Upon a Time at Mount Sisu” 
 (I) 2 af 3 232x73x272 cm
75/ ” Once Upon a Time at Mount Sisu” 
 (I) 3 af 3 36x309x26 cm, samlet pris 15.000 kr. 

 Grete Siegler*
 Studiestræde 16, 3.th 
 1455 København K 
 artistroom@hotmail.com
 www.gkunst.dk

76/ ”Bag alt skinner solen (I+II+II) ” 
 (I) 114x139 cm, 9000 kr. 

 Ulrik Lund og Jane Pedersen 
 Tordenskjoldsgade 112 
 8200 Aarhus N 
 22409437
 ulrik_@hotmail.com
 www.webmamma.dk

77/ ”Darkness II” (I) 120x30x45 cm, 28.000 kr. 
78/ ”Hidden Suppression Fragments of Control II” 
 (I) 120x30x45 cm, 28.000 kr. 
79/ ”Hidden Suppression Fragments of Control IIII” 
 (I) 120x30x45 cm, 28.000 kr. 

 Pia Möller-Light 
 Nygade 3, 3.tv
 8000 Aarhus C 
 22954721
 moller-light@mail1.stofanet.dk 
 www.moller-light.dk 

80/ ”Nabo vol. 1” (F) 75x106 cm, 8000 kr. 

 Dace Eglite*
 Trillegården 80
 8210 Aarhus V 
 30118616
 daceeglite75@gmail.com

81/ ”Uden titel” (S) 210x125x120 cm, 2500 kr. 

 Villiam Miklos Andersen 
 Ceresbyen 1a
 8000 Aarhus C 
 24827361
 villiammiklosandersen@gmail.com
 www.villiam.info

82/ ”Still-Leben” (I) 210x210x0,1 cm, 9500 kr. 
83/ ”Still-Leben” (I) 300x300 cm, 9500 kr. 
84/ ”Still-Leben” (M) 70x70 cm, 9500 kr. 

 Julie Greve Lindholm* 
 Ørestads Boulevard 59a, 1001 
 2300 København 
 40787852
 juliegl@motmail.com
 www.juliegrevelindholm.dk

85/ ”Kyllinger (frit efter foto af Jeff Wall)” 
 (M) 21x29 cm, 3000 kr. 
86/ ”Aastedet (frit efter foto af Jeff Wall)” 
 (M) 60x80 cm, 6000 kr. 

 Mikkel Johnsen 
 Burmeistergade 5, 4.tv
 1429 København K 
 27281857
 mikkel@mikkeljohnsen.com 
 www.mikkeljohnsen.com

87/ ”Anonymt Objekt 3” (F) 110x130 cm, 11.000 kr. 

 Solveig Ethelberg Thimm
 Julius Valentiners Vej 28, 5.tv 
 2000 Frederiksberg
 53624210
 solveigthimm@gmail.com
 www.solveigthimm.dk

88/ ”Time Warp” (F) 65x150 cm, 3000 kr. Pr. Foto. 

 Ulla Lampe*
 Ole Wormsgade 9, 2. 
 8700 Horsens 
 30511707
 ullalampe8700@gmail.com
 www.ullalampe.dk

89/ ”Ved havet” (M) 56x80 cm, 4.500 kr. 



Lidt Statistik / Some statistics  KP12 KP13 KP14 KP15 KP16

Indsendere / Applicants  358 297 428 431 421

Indsendte værker / Submitted works 1738 1502 2130 2075 1991

Antagne værker / Accepted works  65 73 122 62 93

Repræsenterede kunstnere / Represented artists 37 35 43 36 44

Heraf debutanter / Debutants  25 28 40 32 29

  

 Noelia Mora Solvez*
 Viggo Stuckenbergsvej 1, 1.tv
 8210 Aarhus V
 22370280
 maildepas@gmail.com

90 ”Tree sonata” (V) 5.000 kr. 

 Carola Björk
 C/o Christina Johansson 
 Nedergårdsvägen 7, 9.tr
 14750 Tumba 
 Sverige 
 +46 737532850
 mail@carolabjork.se 
 www.carolabjork.se

91/ ”Untitled” (S) 53x47x33 cm, 5000 kr. 
92/ ”Hidden childhood memory” (M) 50x40 cm, 3.000 kr. 

 Sisse Hoffmann*
 Plantagevej 23a 
 3480 Fredensborg 
 25156671
 sisse_hoffmann@hotmail.com 
 www.sissehoffmann.dk

93/ ”Uden titel” (I) 80x180 cm, 20.000 kr.




