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VÆRKSTED gæster YNKB  
Udstillingen er åben fra torsdag den 23. maj og til og med søndag den 26. maj 

2013. Alle fire dage 13 -17. 
 

Fernisering torsdag den 23. maj klokken 16:00.  

Udstillingen åbnes af billedkunstneren Finn Thybo Andersen.  

 
Udstillingen består af godt 40 monotypier med motiv efter en karmsten i Grøn-

bæk Kirke. Kirken ligger lidt nordøst for Silkeborg. Jeg ser de romanske sten-

skulptur, i de gamle kirker, som udtryk for en sammensmeltning, af forskellige 
kulturer og tankesæt, tilvandret og det lokale, der her groede sammen i dialog og 

skabte et særegent billedudtryk. Der netop derfor bliver interessant, og meget 

dansk.   
De romanske granitskulpturer har interesseret mig siden min ungdom Og i de 

sidste år, har jeg gennemarbejdet en række af disse motiver i serier af monoty-

pier.  
 

Som det f.eks ses i forløbet omkring løven i Øster Brønderslev kirke 

http://www.gormspaabaek.dk/granit10.htm  
Og som det i forløbet omkring karmstenen i Grønbæk Kirke 

http://www.gormspaabaek.dk/vaerksted2.htm   

 

Mine udstillinger har ofte haft en titel, der er meningsbærende i sig selv.    
Det gælder eksempelvis ”Kar” i Rådskælderen på Charlottenborg i 1985      

http://www.gormspaabaek.dk/kar3.htm  En udstilling ” i Aalborg Kunstpavillon i 

2003 http://www.gormspaabaek.dk/aap.htm …Og Præludium / Præsens i Vrå 
Kunstbygning i vinteren 2011/12  http://www.gormspaabaek.dk/vraa12.htm 

 

Her falder ”VÆRKSTED i YNKB” ind i rækken, og udstillingen er overflyttet fra 
mit værksted i Dronninglund Storskov og Tilpasset YNKB. 

http://www.ynkb.dk/hvem.shtml  

 
YNKB står for ydre Nørrebros Kultur Bureau og vokser ud af en gruppe af kunst-

nere, der ønsker at relokalisere kunstneriske aktivitet i det lokale miljø. Med ud-

gangspunkt i en gammel butik i Baldersgade har man skabt dialogiske aktivitet 

på Ydre Nørre Bro. Hvor et af projekterne har været arbejdet for at bevare Astrid 
Noachs Atelier i Rådmandsgade.    
 
Med venlig hilsen 
 
Gorm Spaabæk 
Kirkevej 21, 9330 Dronninglund 
Tlf: 98842402, Mobil 24222102 
www.gormspaabaek.dk 
Email: gormspaabaek@mail.dk 
 
  

UDSTILLINGEN VISES HOS: 
 
YNKB 
Ydre Nørrebro Kultur Bureau  
Baldersgade 70 st.tv, 2200 København N  
www.ynkb.dk, Info@ynkb.dk 
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