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Vi glæder os til at slå dørene op for 
Undreværkets sommerudstilling: 
 
”HIMMEL & HAV”  
v. Helene Høm 2021 
Fernisering  
Lørdag d. 29. maj kl. 13 -17 
 
”…Hvis horisonten er min ‘form’, så er alt det 
mystiske ved synet af den mit stof.” 
Helene Høm eksperimenterer mellem det 
forståelige og det abstrakte i en 
arbejdsproces, hvor motiver, farver og 
ornamenter blandes, så subtile indtryk og 
tematikker kan tone frem  - ofte med 
undertoner af mystik. 
I år stiller hun skarpt på horisonten, der 
skærer sig igennem hvert et udsyn herovre, 
og som skiller hav fra himmel. 
 
Forfriskninger serveres udendørs, og det 
anbefales at have styr på coronapasset. 
 
Udstillingen er åben 3. juni - 14. august 
Onsdage – Lørdag kl.12-16  
www.undrevaerket.dk 
www.helenehoem.dk 
	
 
KUNSTNERTRÆF I MAJ 
Den 16.- 24. maj 
Netop nu har Undreværket besøg af fem 
scenekunstnere, der sidste år etablerede en 
tradition for at mødes og udveksle 
arbejdsmetoder og kunstneriske ideer her i 
Gudhjem. 
Projektet er initieret af Thomas Danielsen, og 
kunstnerne er alle tidligere deltagere på vores 
workshop ”The Discipline of Freedom” v.Paul 
Oertel og Nancy Spanier (US/FR). 
Metoder fra kurset bruges og videreudvikles 
selvstændigt på kunstnertræffet. 
 
Kunstnerne indkvarteres lokalt i Gudhjem. 
	
 
 
 

 
TV OG KUNSTNERKOLONI  
Fra den 16 - 29. april lagde Undreværket 
lokaler til tv-programmet ”Kunstnerkolonien 
på Bornholm”. 
Seks kunstnere blev indkvarteret på Melsted 
Badehotel med hver deres atelier i Gudhjem 
stillet til rådighed. I to uger arbejdede de på 
værker til en fælles udstilling med kameraer 
snurrende omkring sig. 
 

 
(Tv-optagelser på Bornholms Kunstmuseum 29.05.21) 
 
I Undreværket arbejdede Sif Itona 
Westerberg, en yngre billedhugger der 
arbejder med sammensmeltninger af 
mytologiske figurer, ofte udformet som 
relieffer i gips og beton. 
 
– Jeg var utrolig glad for at have atelier på 
Undreværket, da vi optog kunstnerkolonien 
på Bornholm.  
Lyset var helt fantastisk i rummet, og hver 
dag glædede jeg mig til at tage derhen og 
arbejde. Jeg tror også, at der er en særlig god 
stemning i rummet, lidt som om det sidder i 
væggene, at der er foregået så meget 
igennem tiderne i huset.  
Det var virkelig en oase lige midt i Gudhjems 
travle by, siger hun. 
 
Michael Kvium, Ursula Reuter Christiansen, 
Julie Nord, Kasper Bonnen og videokunstner 
Kim Mejdahl var også i Gudhjem. 
Programmerne kan ses på DR2 i juli. Det 
samme gælder udstillingen på Bornholms 
Kunstmuseum. 
  
 



 
FORENINGEN SÆLGER KIRKEVEJ 2:  
 
På to generalforsamlinger i foråret blev der 
stemt for at sælge ejendommen Kirkevej 2 
(erhvervsejendom) til Thomas Danielsen og 
Helene Høm. 
Det sker for at sikre husets fremtidige bevarelse, 
drift og liv som kultursted i Gudhjem. 
De vil gerne finansiere en renovering og etablere 
to selvstændige kulturarbejdspladser i huset, 
mens salen bevares. 
”Foreningen Undreværket” fortsætter og vil fortsat 
have hjemsted og aktiviteter i salen, hvorfor 
salget ikke vil ændre Undreværkets profil udad til 
- i bedste fald styrke den. 
 
Prisen blev fastlagt efter to uafhængige 
ejendomsvurderinger, og salget er omfattet af en 
10-årig klausul om, at Kirkevej 2 kun må benyttes 
til kulturelle formål. 
 
Salget blev godkendt d.24.03.21 i Gudhjem By  
- og Museumsforening, ifølge Undreværkets 
vedtægter. 
Nettoprovenuet går til andre professionelle 
kulturelle aktiviteter i Gudhjem, et tiltag Gudhjems 
kulturliv kan takke den daværende bestyrelse i 
Foreningen Aktivitetshuzet for; Hans-Jørgen 
Jensen, Sanne Bloch og Tasja Lyng. 
 

 
      (For at overholde corona-restriktioner, 
blev generalforsamlingen afholdt udendørs) 
 
 
GUDHJEM YOGA  
Siden december har det meget været småt 
med mandagsyogaen pga. corona-
restriktioner og nedlukning.  
Det blev kun til en enkelt gang i maj. 

 
 
JUNI –ARRANGEMENT: 
 

 
 
 
”Tekster mellem himmel og hav” 
En lyttestund med litterære kvaliteter. 
 
25.juni kl.17.00 
 
Adskillige digtere og forfattere har gennem tiden 
beskæftiget sig med havet og himmelen. 
Thomas Danielsen og Helene Høm, der begge 
har baggrund i scenekunsten, arrangerer i  
forbindelse med årets sommerudstilling ”HIMMEL 
& HAV” en oplæsningsstund, hvor der læses 
brudstykker af litterære værker og tekster (af 
f.eks. Knausgård, Espedal. Transtrømer, V. Woolf 
mfl.).  
Der krydres med enkelte egne tekster og små 
lydlandskaber.  
 
Dørene åbner 16.30  
Varighed ca. 30-40 min.  
Fri Entré.  
Max 40 personer. "Først til mølle”.  
Der kan købes en forfriskning. 
 
Arrangementet gennemføres i henhold til de til 
den tid gældende corona-restriktioner. 
 
 
 
 
 
 
….VI GLÆDER OS TIL AT SE JER! 
 

	


