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Viborg, september 2022 

 

PRESSEMEDDELELSE:  
Ny skulpturudstilling åbner på Viborg Kunsthal med skulptør Carl Emil Jacobsen 
 
Det er med stor glæde, at Viborg Kunsthal kan præsentere soloudstillingen Kummerform af den danske 
skulptør Carl Emil Jacobsen. Udstillingen indeholder en række ny-producerede værker og blotlægger 
Jacobsens interesse i den kunstneriske proces og fascination af naturens materialer og cykliske processer. 
 
Med udstillingstitlen Kummerform refererer Jacobsen til en gammel dansk glose betegnende for biologiske 

vækster, som ved ikke at have haft de optimale betingelser fremstår uudviklede i deres fysiske form. I det 

kunstneren gør brug af alternative metodikker i sine kunstneriske processer; nedbrænding, pulverisering, 

forrådnelse etc., udfordres den traditionelle skulpturs formfuldendthed. I Jacobsens skulpturelle univers er 

nedbrydningen af skulpturen en kunstnerisk metode, der fører til radikalt nye udtryk.  

Udstillingen Kummerform er bygget op som en totalinstallation, der placerer gæsten i centrum af oplevelsen, 
og skulpturelt forbinder udstillingsrummenes forløb. 
 
Om kunstneren 
Carl Emil Jacobsen (f. 1987) er uddannet fra Designskolen Kolding i 2012 og arbejder processuelt i sin 
kunstneriske praksis. Hans værker starter som intuitive undersøgelser af materialer og tekniske processer, og 
undervejs opstår et behov for at udfordre og presse stoffet til nye former og til nye udtryk. Især begrebet 
dekonstruktion; dvs. skulpturens opløsning og den ufuldendte form, kommer til udtryk i Jacobsens 
skulpturelle værker. Carl Emil Jacobsen er tidligere repræsenteret ved både solo- og gruppeudstillinger i ind- 
og udland. 
 
Kummerform åbner torsdag den 22. september 2022 kl. 19.00-21.00, der vil være velkomst og åbningstale 
ved udstillingsleder Bodil Johanne Monrad, Viborg Kunsthal og udstillingschef Signe Cecilie Jochumsen, 
Politikens Forhal. Udstillingen kan opleves frem til den 15. januar 2023 og er støttet af Statens Kunstfond, 
Det Obelske Familiefond, Augustinus Fonden, Beckett-fonden, Knud Højgaards fond, Nationalbankens 
Jubilæumsfond og Viborg Kommune.  
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