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Ansøgning om tilskud til katalog og udstillinger på Munkeruphus 

Munkeruphus er i i overensstemmelse med den indgåede kulturkontrakt for 2014 og 2015 i gang 

med en betydelig højnelse af det kunstneriske niveau for udstillingerne på Munkeruphus med det 

klare sigte at medvirke til at sætte Kultur og events endnu mere på dagsordenen i Gribskov 

Kommune. 

Med det gennemførte lederskifte i 2013 hvor bestyrelsen ansatte ny leder er der skabt en faglig 

baggrund for at løfte det kunstneriske niveau på Munkeruphus ikke mindst i betragtning af 

Jeannes mere end 10 års erfaring fra Louisiana. 

Kathrine Ærtebjerg på Munkeruphus. 

Munkeruphus har som den første udstilling i år udstillet den anerkendte danske maler Kathrine 

Ærtebjerg som senest er kendt for sin deltagelse i udsmykningen af Kronprinsens palæ på 

Amalienborg.  Omtale af udstillingen og de tilknyttede events fremgår af vedhæftede bilag. 

Udstillingen åbnede den 15 marts med deltagelse af små 300 inviterede gæster og det har ført til 

betydelig omtale i de trykte medier(se vedhæftede presseklip). 

Munkeruphus har satset stort ved for første gang at udgive et egentligt professionelt udført 

katalog til udstillingen hvilket er meget bekosteligt. Vi har gjort det for at sætte Munkeruphus og 

dermed Gribskov Kommune på landkortet på et højt kunstfagligt niveau i lighed med Kommunens 

øvrige kulturinstitutioner.  

De midler Munkeruphus har til rådighed tillader egentlig ikke at producere et så dyrt katalog men 

vi har satset i håbet om at tiltrække flere gæster til huset end tidligere. Det er på nuværende 

tidspunkt hvor udstillingen jo løber indtil ultimo maj ikke muligt at vurdere om det vil lykkes. 

Jens-Peter Brask på Munkeruphus. 

Den næste udstilling vil være en udstilling af en meget stor og hidtil ikke udstillet samling af den 

private kunstsamler Jens Peter Brask samling af moderne dansk og udenlandsk (også amerikansk) 

kunst. 
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Kunst har altid ligget til Jens-Peter Brask hvor hans samling begyndte i 1993 med et maleri af 
Michael Kvium, og som i dag byder på mere end 2000 værker fra 400 forskellige kunstnere. Jens-
Peter har altid støttet den danske kunst scenen og danske gallerier, og har en stor samling af 
markante danske kunstnere. Men Jens-Peter ynder ligeledes at rejse ud på kunstmesser verden 
over for at suge til sig og opdage nye kunstnere. Det betyder også, at samlingen rummer et bredt 
udvalg af kunstneriske genrer og medier alt fra maleri til fotografi, keramik, skulptur og større 
installatoriske værker fra veletablerede kunstnere som Banksy, Eddie Martinez, Banks Violette, 
Rashid Johnson, Olafur Eliasson til Wes Lang, John Kørner og Michael Kvium. Hertil kommer en 
lang række helt unge kunstnere med stort potentiale som de amerikanske kunstnere Dan Schein 
og Robert Davis til kunstnere herhjemme som Mads Westrup og Jan S. Hansen. Jens-Peter har en 
udsøgt sans for at se potentialet og spotte nye talenter – derfor rummer samlingen også værker 
fra kunstnere, der endnu går på Kunstakademiet.  

Udstillingen vil vise et bredt udsnit af den store samling. 

Der vil i forbindelse med udstillingen blive arrangeret en række events hvor blandt andet 

produkter fra det anerkendte møbelfirma MONTANA indgår. 

Også her planlægger vi at udgive et katalog i samme høje standard som ved Kathrine Ærtebjerg 

udstillingen 

Denne udstilling åbner den 7. juni og kører indtil ultimo august. Vi har valgt denne udstilling fordi 

vi vurderer at netop denne meget spændende udstilling også vil kunne tiltrække mange 

sommergæster ikke kun fra nærområdet. 

Ansøgning om støtte til udstillingskataloger 

Katalogerne til de 2 udstillinger er omkostningsmæssigt langt over hvad Munkeruphus kan bære af 

egne midler og uanset beskedne tilskud fra private hænger økonomien ikke sammen. Katalogerne 

er af afgørende betydning som visitkort for udstillingerne, Munkeruphus og Gribskov Kommune 

Vi anmoder derfor Gribskov kommune Kultur og idrætsudvalg om tilskud til de 2 kataloger på i alt 

50.000 kr. hvilket svare til ca. halvdelen af de omkostninger vi har haft til kataloget til den første 

udstilling og forventer at få til kataloget til Jens Peter Brask udstillingen. Vi vil naturligvis kunne 

fremsende dokumentation for de samlede udgifter til de 2 kataloger og fremsender gerne et antal 

eksemplarer. 

Vi håber Kultur og idrætsudvalget vil se velvilligt på denne ansøgning. 

På vegne Munkeruphus 

Jeanne Rank Schelde  Birthe Laursen  Mogens Granborg 

Direktør  Gallerist, bestyrelsesmedlem Bestyrelsesformand 


