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Storstilet kunstnerisk manifestation af  
Randi & Katrine på KØS og ARKEN i 2015 
 
Kunstnerduoen Randi & Katrine indtager Køge Bugt-området i 2015. Det 
sker med kunstnernes første retrospektive udstilling på KØS, en række 
helt nye kunstværker på en 2 km lang kunstrute fra KØS til Søndre Havn i 
Køge og en kolossal kunstinstallation i ARKENs kunstakse.  
 
De to museers udstillingsprojekter viser tre aspekter af et af Danmarks mest 
produktive og nyskabende kunstnersamarbejder. Randi & Katrine arbejder med 
skulptur og kunst i det offentlige rum, der på fabulerende og humoristisk vis 
inviterer beskueren ind i et dramatisk og eventyrligt univers. Med inspiration fra 
scenografien udfolder værkerne sig ofte i stor skala i krydsfeltet mellem det 
konkrete og det abstrakte.  
 
Fra kunstnernes værksted til byrum og totalinstallation 
De tre lokaliteter danner tilsammen et billede af Randi & Katrines kunstneriske 
virke, der spænder over model- og skitsearbejder til stort anlagte skulpturelle 
scenografier, både udendørs og i museumsrummet.  
 
Indendørs på KØS i Køge præsenterer en retrospektivt anlagt udstilling et unikt 
indblik i Randi & Katrines samlede produktion. Gennem skitser, modeller, film 
og anden dokumentation giver udstillingen et sjældent kig ind i kunstnernes 
værksted og deres arbejde med skulptur og kunstprojekter til det offentlige rum 
gennem de seneste 10 år. 
 
Udendørs præsenterer KØS i samarbejde med byudviklingsselskabet Køge 
Kyst en 2 km lang kunstrute fra museet til Søndre Havn med en række helt nye 
stedsspecifikke kunstværker.  
 
På ARKEN i Ishøj viser Randi & Katrine en totalinstallation i museets 
kunstakse, der vil brede sig ned gennem det 150 meter lange udstillingsrum. 
Her dumper man ned i et magisk parallelunivers af transformatortårne, hvor 
proportionerne tvistes og tingene pludselig vækkes til live. 
 
Udstillingsperioder: 
ARKEN Museum for Moderne Kunst: 31. januar til 1. november 2015. 
KØS Museum for kunst i det offentlige rum og den udendørs kunstrute: 25. 
april 2015 til 27. marts 2016. 
 
Om Randi & Katrine 

Randi & Katrine debuterede sammen med udstillingen ”HUS BÅD” i 

projektrummet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2004. Året efter blev  

Randi Jørgensen (f. 1974) og Katrine Malinovsky (f. 1976) uddannet fra Det 

Kongelige Danske Kunstakademi, og de har sidenhen bibeholdt deres base i 

København.  

 

Randi & Katrine fik deres store nationale gennembrud i kunstkonkurrencen 

”Vores Kunst” i 2011, iværksat af DR og Statens Kunstfond. Her vandt duoen 

med den farverige udsmykning af færgen M/F Ærøskøbing, som til daglig sejler 



mellem Fyn og Ærø. Derudover inkluderer Randi & Katrines mest 

fremtrædende udstillinger ”The Village”, Sydney Biennalen (2014), ”The Clam 

Box – Come Back to Pleasure”, Gl. Holtegaard (2013) og ”The House in Your 

Head”, Kunstforeningen GL STRAND (2008)/Factory, Seoul, Sydkorea (2009).  

 

Læs mere om Arken på www.arken.dk   

Læs mere om Køge Kyst på www.koegekyst.dk  

Læs mere om KØS Museum for kunst i det offentlige rum på www.koes.dk 

 

For mere information 
Arken: 

Kommunikationschef Marie-Louise Dunker, tlf. 40 87 27 47  marie-
louise.dunker@arken.dk 
 

Pressekoordinator Natascha Bang Jespersen, tlf. 51 67 02 21  
natascha.jespersen@arken.dk 
 
KØS: 

Direktør Christine Buhl Andersen, tlf. 20 35 39 30  cba@koes.dk  
 

Presseansvarlig Anne-Lill Bøndergaard Brok, tlf. 56 67 60 30  abb@koes.dk  
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