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Invitation til fernisering i Kunstpakhuset 
 
RIIMFAXE  2010   
”TIME - FOR WHAT” 
 
Lørdag den 14. august kl. 13.00 
Udstillingen varer til den 12. september 2010 og har åbent torsdag - søndag kl.12 -16 
Kunstpakhuset, Lille Torv 5, 7430 Ikast. www.kunstpakhuset.dk 
 
Åbningstale af højskolelærer, multikunstner Hans Thimes 
Åbningen vil desuden blive fejret med events af riimfaxe-kunstnerne Bärbel Hische, Jens Chr. 
Jensen og Matthias Oppermann 
Riimfaxes formand og en række riimfaxe-kunstnere vil være til stede ved åbningen 
 
Søndag den 29. august kl. 14  Cabaret ved Hans Thimes og skuespiller Lone Jacobsen / artist talk  
 
 
RIIMFAXE  2010  ”TIME - FOR WHAT” 
 
RIIMFAXE glæder sig til at åbne gruppens 4. udstilling i Kunstpakhuset. I år byder RIIMFAXE 
den spændende hollandske billedkunstner Marian Smit velkommen som gæst. 
   
RIIMFAXE fornyr sig løbende som gruppe ved at invitere nye kunstnere med som gæster. I de 
nøjagtig 40 år RIIMFAXE har eksisteret som kunstnergruppe, har den haft vigtige kunstner 
kontakter til udlandet. Det betyder, at vi som kunstnere gang på gang får set vores egen kunst i et 
nyt perspektiv. I de seneste mange år har en del af de udenlandske kunstnere ikke alene været 
gæster, men også medlemmer.  
Vi lægger vægt på at udfordre publikum og ikke mindst os selv ved at arbejde med et tema til 
mange af vores udstillinger i ind - og udland. Ideen til ”TIME - FOR WHAT” er blevet til ved en 
workshop/inspirationstur til Berlin med riimfaxe-kunstneren Bärbel Hische, der har atelier i den 
store kunstby, som primus motor. 
 
Med årets tema ”TIME - FOR WHAT” til Kunstpakhuset eksperimenterer vi hver især med at give 
udtryk for, hvad der kan opfattes som essentielt for os som mennesker i tilværelsen. 
 
Matthias Oppermann har til ”TIME - FOR WHAT” skabt et stort anlagt projekt, hvor mange 
mennesker er blevet spurgt om, hvad de vil gøre med en recept på tid som erstatning for medicin. 
Andre kunstnere har taget temaet op i værkerne med titler som ”Time for - Travelling”, ”Time for - 
Peace”, ”Tid til - at række hånden frem” og ”Tid til - frokost i det grønne”. 
 
På RIIMFAXEs vegne  
Birgitte Ramskov  
 
 
Den internationale kunstnergruppe Riimfaxe i Kunstpakhuset i Ikast 2010 
De ialt 14 faste riimfaxe-billedkunstnere er Ole Akhøj (DK, fotografi), Anne Bjørn (DK, mixed 
media og grafik), Malone Dietrich (DK, grafik og mixed media), Bärbel Hische (DE, city art, 
maleri), Steen Kjær Jacobsen (DK, maleri), Jens Chr. Jensen (DK, city art, skulptur), Monika 
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Linnert (DE, maleri), Jørgen Minor (DK, skulptur, grafik), Maiken Monnerup (DK maleri, mixed 
media), Karin Ohlsen (DE, maleri), Matthias Oppermann (DE, installation, maleri), Paul-René 
Peronard (DK, maleri), Birgitte Ramskov (DK, maleri), Dorothea Reese-Heim (DE, skulptur mixed 
media) og gæstekunstner Marian Smit (NL, værker i mixed media). 
 
 
 


