16. november 2021

PRESSEMEDDELELSE: Kunsten går i byen –
Museumskunst hos Don Plast i Sorø
Under overskriften ”Kunsten går i byen” tager Sorø Kunstmuseum nu hul på et helt
nyt tiltag, der skal udbrede kendskabet til vores store kunstsamling uden for
museets mure. I den forbindelse har én af byens virksomheder Don Plast A/S
takket ja til at huse museumskunst på kontorerne fra starten af december til glæde
for både medarbejdere og kunder.

”Vi er virkelig glade for, at Don Plast stiller deres virksomhed til rådighed for værker fra

vores samling, som vi har nøje udvalgt ud fra deres firmaprofil og lokaler. Det er vigtigt
for os at bringe kunsten ud af huset for at give endnu flere mulighed for at lære vores
samling bedre at kende. Det er samtidig en oplagt mulighed for at vise nogle af de
værker, som ellers er på vores magasin og derfor ikke er tilgængelige for museets
gæster. Tanken er at komme i kontakt med så mange mennesker som muligt og
forhåbentlig opbygge en trofast skare af ambassadører i byen, der vil gøre brug af
museets mange aktiviteter”, udtaler Anna Krogh, direktør for Sorø Kunstmuseum.
”Kunsten går i byen” er et nyt tilbud for Sorø Kunstmuseums erhvervsklub, hvis
medlemmer fremover kan få en eksklusiv adgang til kunstværkerne fra museets
magasin. Don Plast A/S er allerede PREMIUM-medlem i museets erhvervsklub og har
derfor fået mulighed for præsentere sine medarbejdere for museumskunst i
hverdagen.
”Jeg blev virkelig glad, da Anna Krogh tilbød os at få museumskunst på væggene. Det

er en rigtig god idé at sende museets kunstværker ud i byen og en god mulighed for os
at give medarbejderne et indblik i kvalitetskunst på jobbet. Som medlem af museets
erhvervsklub ser jeg det nye tiltag som en stor bonus – både for os, men også for andre
virksomheder i Sorø”, udtaler Claus Rosenfeldt, direktør hos Don Plast A/S.
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Sorø Kunstmuseum har udvalgt 11 kunstværker til udstillingen hos Don Plast A/S, der
tæller anerkendte kunstnere som Lars Nørgaard, Peter Bonnén og Signe Guttormsen
og mindre profilerede kunstnere som Lauritz Larsen, Finn Reinbothe og René Tancula.
Flere af værkerne forholder sig til Don-Plasts virke og tematiserer enten plastik eller
industri – bl.a. Peter Bonnéns plasticskulptur, Finn Reinbothes ni fotografier med
påmonterede plasticposer og René Tanculas maleri af et industrielt metalobjekt.
Udstillingen hos Don Plast A/S giver mulighed for at få et nyt blik på museets samling,
når udvalgte værker præsenteres i nye rammer. På den måde bliver det nye tiltag
”Kunsten går i byen” en fin gensidig udveksling mellem museet og erhvervslivet i Sorø.
Tid & Sted
Udstillingen åbner hos Don Plast A/S, Industrivej 11-13, 4180 Sorø, fredag den 3.
december kl. 12:30 med deltagelse af bl.a. Anna Krogh, direktør på Sorø Kunstmuseum
og Claus Rosenfeldt, direktør hos Don Plast A/S. Alle er meget velkomne!
Fakta
Sorø Kunstmuseums erhvervsklub består af en række lokale virksomheder, som støtter
op om museets mange aktiviteter. Der findes tre forskellige medlemskaber: BASIS,
PLUS og PREMIUM. Læs mere her: https://sorøkunstmuseum.dk/erhvervsklub/

Don Plast A/S producerer alle former for vakuumformet emballage. Firmaet blev
grundlagt i 1967 og har i dag ca. 20 ansatte, som står for produktion, lager og
administration. Don Plast A/S er den første virksomhed, som låner kunst fra Sorø
Kunstmuseum.
Kontakt
Anna Krogh, direktør / ah@sorokunstmuseum.dk / 26257266
Eva Helsted, presse / eh@sorokunstmuseum.dk / 50460620
Pressefotos
• Finn Reinbothe ”Double room yellow” (2001). Ni farvefotografier med
påmonterede plasticposer. 40x490 cm. Foto: Anders Sune Berg.
• René Tancula “Metalgestalt” (1985). Maleri. Olie på lærred. 93x143 cm. Foto:
Anders Sune Berg.
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Finn Reinbothe ”Double room yellow” (2001). Ni farvefotografier med påmonterede
plasticposer. 40x490 cm. Foto: Anders Sune Berg.

René Tancula “Metalgestalt” (1985). Maleri. Olie på lærred. 93x143 cm. Foto: Anders
Sune Berg
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