
København, d. 17. marts 2013 

 
Pressemeddelelse og invitation til udstilling 
 

LOST & FOUND 
 
 

Alle har prøvet at tabe noget: En handske, nøglerne, 
hovedet. Mange har også prøvet at finde noget: En 20’er, 
en nål i en høstak, sig selv. Nogle ting vil man hellere tabe 
end finde. Og omvendt.  
 
Under titlen Lost & Found har Martin Christensen og Kit 
Kjølhede Laursen udfordret hinanden til en udstilling på 
Galleri North.  
 
Sammen har de udviklet et stramt sæt regler, som har 
dannet basis for udstillingen.  
 
Martin og Kit bruger de fundne objekter som afsæt for en 
ny virkelighed og udstiller begge dele side om side.   
 
En udstilling, der handler om tings betydning og vigtighed 
eller mangel på samme. Det bliver også en tydeliggørelse af, 
at der har været nogen. Nogen har tabt noget. Andre finder 
det. Synliggørelse af tilstedeværelse, om man vil. Og ret 
meget virkelighed.  

 
REGLER FOR LOST & FOUND 

 
1. Find et objekt. Det skal være noget, som 

nogen har tabt, mistet, forladt …  
 

2. Giv det fundne objekt til den anden.  
 

3. Hvert objekt, man modtager, skal anvendes 
som inspiration til et værk. De fundne 
objekter må kun bruges som inspiration og 
må ikke indgå i værket. Hvordan de bruges 
som inspiration er til gengæld helt frit.  
 

4. Værkerne kan laves i alle tænkelige medier.  
 

5. Værkerne skal emnemæssigt på den ene 
eller den anden måde relatere til 
udstillingens titel.  

 
Begge finder 10 ting og giver videre. Det vil også 
sige, at begge laver 10 værker. Det vil derfor 
også sige, at udstillingen får 20 fundne objekter 
og 20 værker. 

 
 

 
 
Fernisering: Fernisering tirsdag d. 2. april kl. 16.00-19.00 

Sidste dag: Lørdag d. 27. april 2013 

Åbent: Onsdag-fredag kl. 12.00-16.00, lørdag kl. 11.00-14.00. Fri entré alle dage. 

Hvor: Galleri North, Nørregade 7 C, kælderen, 1165 København K, www.northart.dk 

- ind gennem porten, ind i sidste baggård og ned af trappen i hjørnet 

 

 
 
Kort om kunstnerne 
Martin og Kit er begge uddannet på den private billedkunstskole Ignatius.dk og er begge tilknyttet Atelier 
PRAG 61.  
 
Martin Christensen arbejder mest på billedfladen, hvor samspillet mellem materiale, flade og tekst mikses 
til et skævt udtryk, som bringer beskueren til et sted, hvor denne ikke kan vide sig helt sikker.  
Mere på www.martinchristensen.dk  
 
Kit Kjølhede Laursen arbejder konceptuelt. Ud fra en idé. Hun vælger hver gang det, som bedst udtrykker 
den aktuelle idé. Det har indtil videre ført til maleri, foto, installation, tegneserie, street art og broderi. Kits 
ting kredser tit om noget sprogligt. Betydning. Kommunikation. En munter leg med konteksten.  
Mere på www.kit-k.com  

http://www.northart.dk/
http://www.martinchristensen.dk/
http://www.kit-k.com/


 
 
 
 
 

 
 


