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Pressemeddelelse til RIIMFAXE i Kunstpakhuset Ikast aug.- sep. 2015 
 
RIIMFAXE’s SAFIR–”BRYLLUP” 
 
Den internationale kunstnergruppe RIIMFAXE fejrer i år 45-års jubilæum med 
udstillingen SAFIR. Den har fået navn efter den bryllupsfejring, der kommer lige før 
guldbrylluppet.  
RIIMFAXE har med SAFIR villet markere, at den er én af de ældste fungerende 
kunstnersammenslutninger i Danmark.  
   
RIIMFAXE blev i 1970 en aktivt udstillende gruppe af danske kunstnere og fik tidligt 
kunstneriske kontakter til den tyske dortmundergruppe. Siden har RIIMFAXE optaget 
udenlandske kunstnere af mange nationaliteter både som gæster og faste 
medlemmer. I år er der 6 udenlandske og 10 danske kunstnere, som udstiller i 
Kunstpakhuset.  
RIIMFAXE’s ældste aktive medlem er maleren Monika Linnert fra Tyskland, som 
allerede deltog i gruppens 25 års jubilæum. Hun er en fin repræsentant for 
RIIMFAXE’s oprindelige minimalistiske og eksperimenterende side, hvor kolorisme og 
stor stoflighed er yderst vigtig.  
 
Safiren har inspireret en anden kolorist Birgitte Ramskov til at skabe de mest safirblå 
billeder, der er muligt, mens Malone Dietrich har skabt en serie af grafisk, 
geometriske værker med udgangspunkt i safirens mange slibninger.  
De fleste andre kunstnere i RIIMFAXE fejrer jubilæet med lade sig inspirere af, at 
safiren har en masse smukke farver, så de derfor har frit spil til at komme med de 
bedste værker til SAFIR.  
 
Kunstnerne er: Lotte Agger, Ole Akhøj, Anne Bjørn, Malone Dietrich, Tine Hind,  
Bärbel Hische, Steen Jacobsen, Jens Chr. Jensen, Monika Linnert, Karin Ohlsen, 
Matthias Oppermann, Birgitte Ramskov og Hans Jürgen Simon.   
Årets gæstekunstnere er: Ann Kerstina Nielsen, Anton Bröring og Parul Modha. 
 
Fra 14. august til 13. september 2015 
Åbningstider torsdag – søndag kl. 12 – 16 
KUNSTPAKHUSET, Lille Torv 5, 7430 Ikast 
 
 
PS. 
Velkommen til fernisering i Kunstpakhuset fredag d. 14. august kl. 16-18. 
Udstillingen åbnes af kunstkritikeren Erik Meistrup. 
Den 25. august kl. 19.30 er der rundvisning på RIIMFAXE’s SAFIR udstilling af 
kunstformidleren på Holstebro Kunstmuseum Peter Haarby. 
 


