




Uds llingen er kurateret og beskrevet af 

Bente Hammershøy 
 

CKL 
 
er ikke et flyselskabs ini aler (et såkaldt akronym), men tre karske, kvindelige 
kunstneres forbogstaver fra deres fornavne: Carmen Ghecca, Karin Lønbæk og 
Laila Rask Pedersen. 
 
De uds ller deres værker i Galleri Brænderigården, og de viser hver deres 
særpræg inden for maleri, keramisk skulptur og installa on. Deres værker går 
fint i dialog med og spiller op l hinanden. 
 
Carmen Ghecca * 1981 bor nu a er i Danmark (Aarhus) e er et længere op-
hold i Barcelona.  
 
Karin Lønbæk * 1948 har også kunstnerisk lhørsforhold l Spanien, som 
har inspireret hende l nogle af hendes værker. Som horsensianer finder hun 
ligeledes mo ver i og omkring hjembyen. 
 
Laila Rask Pedersen * 1962 udtrykker sig kra fuldt keramisk og med bland-
former med et helt særligt udtryk, der både får én l at trække på smilebån-
det og l at tænke e er, hvad man ser. Laila Rask Pedersen har udviklet sit ta-
lent gennem mange år. Hun er dligere horsensianer, men har nu e erhån-
den i mange år ha  sit liv og virke i Truust. 
 

 
 

Galleri Brænderigården Horsens 



C 
Carmen Ghecca er en sam dskunstner, der har fingeren på pulsen og folder sig ud i oliema-
lerier af forskellig art og installa oner, der forholder sig intenst l den verden, hun er en del 
af. Hendes værker er blevet l i dsrummet 2015-17. 

Carmen Gheccas ærinde er mennesket, og som hovedregel er det ikke det hele menneske, 
men dele af mennesker, der indeholder budskaber, som hun foreviger.  

Ved at fokusere på disse enkeltdele fremmer Carmen Ghecca sit mo vvalg og understreger 
sine værk tler, der kommer l udtryk som eksempelvis, hvad hun har for tanker om forbru-
gersamfundet, når hun udformer en installa on, en kvindeoverkrop (side 2) The Revenge of 
Objects, hvis gennemhullede hoved flyder over med en overflod af ng, der fylder det mo-
derne menneskes tanker, og som det må eje, og som kunstneren ngsliggør i ordets bogstave-
ligste forstand med små miniaturelegetøjsfigurer, der vælter ud, får et enkelt skulderafsæt på 
vejen og flyder ud af højrearmen. Installa onen er hvid, uskyldens farve, der understreger den 
symbolske sarkasme/ironi. Her, som i de andre værker, altså når hun også sæ er pensel på 
lærred, kommer e ertænksomheden over verdens lstand frem, og som hun kan udforme i 
indtrængende former og farvevalg. 

Ansigtet som mo v fylder meget og udformes på forskelligvis hos Carmen Ghecca. I It’s Just a 
Phase, det store (selvbiografiske?) kvindeansigt er der et elegant ordspil med Phase/Face: 
At ansigtet viser en fase, en overgangsfase om at komme fra det ene stadium l det andet, der 
understreges via en tvedeling af maleriet, der kun gør maleriet endnu mere interessant. Et an-
det ”nærbillede” er Echoes, med det e ertænksomme kvindeansigt iblandet et interiør som 
fra Hovedbanegården og et hjelmklædt mandshoved: Ekkoet af hvad? 

Et helt andet udtryk ses i Interface, berøringsflade, hvor det midterplacerede kvindeansigt på 
en lysende blå flade à la en computerskærm er opløst i pixels, i mikroandele, med et brunt og 
et blåt øje, som havde kvinden forskellige, syrede kontaktlinser på - eller er det ”bare” en ge-
ne sk fejl? Carmen Ghecca står her malerisk på skuldrene af den store amerikanske maler Roy 
Lichtenstein. 
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Et andet ”hovedværk!” fra Carmen Gheccas 
hånd er When Peace Became Legend, der som 
det just beskrevne værk er med en ensfarvet, 
her gul baggrund med nu et mandshoved, der 
ved første øjekast nok kunne minde om en pi-
xeleret hovedskal, men hvor hjerneskallen er 
en by i krigsflammer. Farvekontrasten i maleriet 
er eminent. Og tlen udsiger og understreger 
selvfølgelig i Carmen Gheccas ånd det hele. 
Samme tankebaggrund ses i Rethinking Global 
Warming(side 5) , der er en indtrængende, 
malerisk kommentar l hele klimaprolema k-
ken i vore dage. Her er blåtnuanceret vand om-
kring halvopløst mand sat i relief af en gylden 
ramme.   

 

 

I to andre værker The Agreement (side 8)  og Peace about Power (side 7) er der hænder med i 
malerierne, som understreger mo vet og giver ekstra kra  l ansigterne dér. I The Agreement 
er det Carmen Gheccas indsigt i den såkaldte Sykes-Picota ale fra 1916, en hemmelig a ale 
om opdelingen af det osmanniske rige e er 1. Verdenskrig og dets følger, der har været hen-
des inspira onskilde. Ansigtet under de velmanicurerede mandshænder i a alegrebet ud-
trykker håbløsheden ved hele foretagendet helt op l nu. Og hvad med hænderne i Peace 
Above Power, der indfanger hele stemningen med duen på det råbende ansigt og kroppens 
indhold af håbløse ansigter understø et af soldater med geværer, mens en brølende isbjørn – 
et varsel om klodens klima lstand- står som modpol l den hvide fredsdue på drengens pan-
de? 

 



Europe (side 9) viser hænder 
rakt appellerende frem i en nemt 
definerbar gestus, der viser, som 
i alle Carmen Gheccas værker, at 
kunst og poli k ikke kan adskil-
les. Digteren Søren Ulrik Thom-
sen synes, at de smukkeste o e 
ord i det danske sprog er: regn, 
søvn, blå, kys, lys, seng, vand og 
hånd. Apropos det sidste ord kan 
man sige, at her lever Carmen 
Gheccas værk l fulde op l dig-
terens syn på danske ord. 

Carmen Gheccas allernyeste 
værk er et sæt bemalede skalsto-
le, der kan skilles og få hver sin 
ejer om ønsket. Marionne e I og 
II hedder værket (ikke gengivet), 
hvor snore går ned fra fingre, 
som var stolene marione er, der 
e er forgodtbefindende kan 
mingeleres med. Sæt dig på den/
dem og lad tankerne flyve i re-
fleksion over, hvad Carmen 
Ghecca formår med sin kunst!   
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Carmen Ghecca, 1981. 
 
Har i en årrække boet i Barcelona i 
Spanien, men arbejder nu igen i Dan-
mark. 
 
I 2011 fik hun en 2. plads i visuel kunst 
ved Art for progress i New York. 
 
Hun har studeret kunst i Spanien, men 
har også en Bachelor i spansk kultur, 
li eratur og sprog fra Aarhus Universi-
tet.  
 
Hun udgiver Online Art Magazine som 
udkommer 4 gange årligt. 
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Der er noget med Karin Lønbæk og køer! Hun formår at gengive ko-mo vet på mange måder, 
hvorved hun afslører både sin grafiske baggrund og sit maleriske medfødte maler-gen! Og at 
hun så muntert kan finde på at underskrive sig med signaturen Karin og Ko., gør jo ikke sagen 
mindre morsom. Karin Lønbæk bruger også signaturen KLØ!! 

Hendes malerier med køer har, ligesom de andre malerier i hendes del af uds llingen, været 
et mo v indenfor de sidste ca. fem år. De viser både kø-
er enkeltvis, som par eller mange flere med et tvist af 
morskab og ømhed over for de store dyr. Karin Lønbæk 
behøver overhovedet ikke tage udenbys for at studere 
køer. At hun så trods alt også gør det langt hjemmefra, 
når hun er ude i andet øjemed, er en helt anden sag. 
Hun skal bare gå 25 meter væk fra sin bopæl og vup : 
Der er køer, der vandrer rundt op og nedad på Djævle-
klø ens sider. Det udmønter sig så på fornemste vis i 
værker som eksempelvis Klokkestreng med fem køer 
oven over hinanden, som var det de broderede dyr, man 
kender fra klokkestrenge i 1960-erne og 1970-erne. Det 
er tydeligt, at dyrene er set som stående oven over hin-
anden i de farver, der viser Karin Lønbæks unikke valg 
med især hendes egen specielle røde farve, der går igen 
også i denne mo vkreds. Kulørte køer (side 11) viser dyr 
nærmest collageag gt, hvor desuden Karin Lønbæks gra-
fiske evner kommer l udtryk i kokroppen forrest og 
længere oppe som skaktavlet ”mark” under den liggen-
de ko.  
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Se også lige Orange/sort (nederst 
l venstre) og Spiralen i den sam-

menhæng. Ko på ko taler for sig 
selv! og Ko I, Ko II og Ko III (side 
13) er små nærportræ er af køer. 
Hvid ko (side 13) er det nyeste dyr 
i flokken. 
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Et andet tema, der har Karin Lønbæks opmærksomhed, og som hun udfører med yderste ele-
gance, er byprospekter her i form af graciøse, gammeldags lygter fundet både i Horsens og i 
Berlin. Der er Levylampe fra Horsens, der er fanget set op mod den indre rygning i et farvespil 
centreret omkring det sorte støbejern i lampekonstruk onen. Lygte og Lygte Berlin (side 15) 
er to udgaver af samme slags lampe holdt i henholdsvis rødt og blåt, smukt beskåret. 
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Også værket Kloster med spiret fra Klosterkirken i Horsens malet så spændende med spiret et 
uforventet sted og beskåret på en måde, så opmærksomheden omgående fokuserer på de e, 
og øjet derpå fanges af muren med røde kampesten og kirkelågen ind l kirkens område set 
fra Klostergyde. 
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To værker, to spanske byprojekter: Casa Sedella og Casa Spanien, hvor beskæringen, farvesæt-
ningen og den skakternede gadebelægning, der lø er sig op og forsvinder ud i horisonten, er 
værd at få ind på nethinden. 



Karin Lønbæk har de sidste 10 år været kunstner på fuld d og har, som det er fremgået, fun-
det sin egenart inden for at male. 
 
Det er der også kommer et par spøjse portræ er ud af: Portræt I og Portræt II (begge side 19). 
To ha eklædte hoveder med rødt hår, der har noget impulsivt over sig i udførelsen, to spon-
tant be ngede og ubevidst malede (selv)portræ er i det begreb, der blev indført i surrealis-
men kaldet automa sme. Man kunne sagtens fores lle sig dem svinge sig i Dansesko på det 
skakternede gulv. Karin Lønbæks humor fornægter sig ikke. 



Karin Lønbæk, 1948 
 
UDDANNELSE 
Grafisk Designer, Emballage - Logoer - Repro - Inno-
va on og design af nye koncepter. 
 
Logokonkurrencer vundet, bl.a. Landsstævne Hor-
sens DDSG & I - DDGU 1990 
30.Europeade Horsens - Danmark 1993 
Forum Horsens 
Dansk Flexo Forum 
 
KUNSTNERISK BAGGRUND 
 
Jydsk Kunstakademi Århus, 1967-1968: Undervise-
re: Niels Leergård - Svend Engelund -  
Jeppe Von llius 
Privatundervisning ved billedkunstner  Søren An-
dersen 
Autodidakt 
Billedkunst siden 2007 
Kunstkursus, Spanien - 2008 - 2009 
 
MOTIVVERDEN 
 
Spanske eucalyptus træer 
Byprospekter Horsens 
Landskab Køer 
 
UDSTILLINGER 
 
Galleri Brænderigården 2010 
Sønderbro Kirke Horsens, Forårsuds lling 2011 
Klosterkirken Horsens 2013 
Byens Hus Jelling 2014 
Horsens Kuns orening 2016 +45 29910207 
atelier.karinl@gmail.com 



L 
Laila Rask Pedersen bevæger sig som keramiker og blandformskunstner i et univers, man sjæl-
dent ser i dag.  

Man går ind l en oplevelse af særpræget kunst, der befolkes af helt specielle udtryksfulde, 
indholdsrige og tankevækkende væsener og værker som nævnt i keramik og blandformer. 
Mærkelige projekter har udfoldet sig i Laila Rask Pedersens liv fra barnsben i en fantasiverden 
uden sidestykke, og dem har hun bibeholdt i sit voksenliv. 

Og hvilke værker! Tre krigere (2 ses nedenfor) er detaljeret udførte mandsskulpturer. Det kan 
man overtyde sig om ved selvsyn! De udført i blandformer (forskellige materialer ud over ke-
ramik.) De er i blandform foroven, hvor det kan afsløres, at deres maver er dåser fra flåede to-
mater, og underdelene er i keramik med kobbertråde om benene og smådimser af enhver art 
af alt muligt både her og der. Deres ansigter er med eneståen-
de, individuelle udtryk, som Laila Rask Pedersen er en mester i 
at udføre såvel her som i alle de andre figurskulpturer. Krigere 
græder ikke. Det har de ikke nødig. Men deres ansigter siger 
alt. Hvilket også ses i Soldaten, der ikke ville rejse sig a er i 
blandform, så det basker, og når man ser ham ind i munden, 
er det et rig gt gebis, han viser tænder med! 
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Der er også en flok stolemænd, både ”løsgående” eller re ere løstsiddende mænd enkeltvis i 
keramisk udførelse med individuelle, indbyrdes forskellige, gyldne halsprydelser, der kan illu-
dere slips eller halsklud. De findes også samlet ”sat l vægs” i Mangfoldighedens hus. Titlen 
har noget gammeltestamentligt over sig med ordvalget, som betyder, at der er talrige mænd 
siddende på hver sin stol. De minder om romanske kirkeportalers siddende ældstemænd i nu-

d udførelse. Andre mænd i en helt anden udførelse ses i Blå prøver, hvor 11 blå mænd uden 
arme og fødder, i varierende højde og drøjde er sat op i smalle blå rum i et vægskab.  

Trods deres lidenhed har de a er det, Laila Rask Pedersen er en mester i: individuelle ansigts-
træk. 
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Engle med kvast er en flok enkel ndivider i hvidt porcelænsler med hver deres possements-
kvast som skørt og med en gave i hænderne- en turkisfarvet perle. Den idérigdom og fantasi, 
der præger Laila Rask Pedersens udformninger er unik. 

Det kommer l udtryk i alle hendes værker, således også i krukker og skåle, hvor To ørne 
(keramik), Guldsmedeskålen, for ikke at tale om Konebåden, hvor det for de to førstnævntes 
vedkommende er rakubrændt mosaik, der her er beny et i lågkrukkerne i et mønster, der gi-
ver mindelser l Asger Jorns havegang ved hans hus i Albisola i Italien. (Behøver jeg mon at 
nævne, at Laila Rask Pedersen selvfølgelig selv brænder sine ng?)  

Rakubrændt er Konebåden også. Inspira onen l den kom via en bronzeplade fra en sløjfet 
grav med en sorgnedbøjet kvinde. Kunstneren for denne bronzeplade må have set Michelan-
gelos gravmæle for Giulio de Medici i San Lorenzokirken i Firenze, hvor denne kvindeskikkelse 
symboliserer na en. Nu findes hun altså på denne skål i smukkeste udførelse. At skålen så l 
overflod hedder Konebåden, et grønlandsk fartøj, sæ er ovennævnte i relief. 
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Særprægede enkel igurer- syv i antal her i Galleri Brænderigården - er et andet særkende for 
Laila Rask Pedersen. De er udmøntede i Samhørighed, udført i fascina on af Asger Jorns mo-
difika on ”Den foruroligende ælling” (1959). I Almuekvinde I og II, der giver mindelser om 
fa ge kvinder på landet langt lbage i den og op l ca. 1920 i al deres udtryksfulde, menne-
skelige fremtoning gengivet med følelse i blandform af Laila Rask Pedersen.         

Pumpedyret (side 25) og En lille, ivrig fyr er to andre øjefangende figurer for ikke at tale om 
de to figurer i egen kategori: Mærket barn og Jomfru Maria med Jesusbarnet (side 26). Det 
mærkede barn har tydelige naglemærker i hænderne og en anden form for tornekrone, end 
man plejer at se. Det virker som en prædetermina on om, at Jesusbarnet fra starten var for-
udbestemt l at skulle dø korsdøden. I Jomfru Maria med Jesusbarnet er det med korsglorie 
forsynede barn anbragt på ryggen af Jomfru Maria, mens de rider fremad på et æsel af Laila 
Rask Pedersensk lsnit. Her ses Jomfru Marias venstre hånd hængt op i barnets venstrehånds 
naglegab! 

Laila Rask Pedersen har et enestående greb om sine udtryksmidler, der går lige i hjertekulen 
på folk. 
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Laila Rask Pedersen, 1962 
 
UDDANNELSE 
 
Autodidakt keramiker 
4 år på Aarhus Kunstakademi blandform/keramik 
 
 
UDSTILLINGER 
 
Kunstnernes Påskeuds lling 
Kunstnernes Sommeruds lling 
Na onalbankens kuns orening og flere private 
virksomheders kuns oreninger 
Plejehjem i Stensballe og Hovedgård 
 
Asger Jorn Kunstmuseum 
Gavludsmykninger 
 
Medlem af Kunstnergruppen RUM3 og Silkadenate-
lier.karinl@gmail.com 
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Carmen Ghecca: 
 
Side 2 The Revenge of Objects, 
 skulptur: 
 83 (h) x 27 (d) x 46 (b) cm 
  
 
Side 5 It´s Just a Phase 1,  
   92 x 134 cm 
  
 Echoes, 30 x 27 cm 
  
 Interface 46 x 37 cm 
  
 Rethinking  Global 
      Warming, 44 x 65 cm 
 
Side 6 When Peace became  
        Legend, 40 x 29 cm  
  
Side 7 Peace Above Power,  
   129 x 97 cm 
 
Side 8 The Agreement,  
   152 x 68 cm 
  
Side 9 Europe, 97 x 147 cm 
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Kataloget er udgivet i anledning af uds llingen november/december  2017. 
Kunstnerne er udvalgt og uds llingen kurateret af kunsthistoriker Bente Hammershøy. 
Copyright kunstnerne og Galleri Brænderigården Horsens, 2017. 

Index 

Karin Lønbæk: 
 
Side 10 Klokkestreng, 100 x 50 cm  
 
Side 11 Kulørte Køer, 95 x 95 cm 
 
Side 12 Spiralen, 50 x 70 cm 
 Orange/sort, 50 x 50 cm 
 Ko på ko, 70 x 50 cm 
 
Side 13 Ko I/II/III, alle 30 x 30 cm 
 Hvid ko, 60 x 40 cm 
  
Side 14 Leyvlampe, 95 x 95 cm 
 
Side 15 Lygte, 50 x 50 cm 
 Lygte Berlin, 80 x 80 cm  
 
Side 16 Kloster, 110 x 90 cm 
 
Side 17 Casa Sedella, 50 x 100 cm 
 Casa Spanien, 50 x 100 cm 
 
Side 18 Dansesko, 50 x 100 cm 
 
Side 19 Portræt I, 60 x 40 cm 
 Portræt II, 60 x 40 cm 
 

Laila Rask Pedersen: 
 
Side 20 Tre krigere  
 Soldaten der ikke ville rejse 
 sig 
 
Side 21 Mangfoldighedens hus 
 Blå prøver 
 
Side 22 Engle med kvast - 6 stk. 
 
Side 23 To ørne   
 Guldsmedeskål og skål 
 Konebåden 
 
Side 24 Samhørighed 
 Almuekvinde I 
 Almuekvinde II 
 
Side 25 Pumpedyret 
 En lille ivrig fyr 
 Mærket barn 
  
Side 26 Jomfru Mariea med  
   Jesusbarnet 
 En flok små stolemænd 
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