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GAMES 

- Det er kun en udstilling, hvis du ikke spiller med... 

 
Udstillingsperiode: 21. april - 20. juni 2021 

 

 

Udstillingsrækken GAMES sætter trumf på overlappet mellem kunst og spil. Hen over 

udstillingens fire runder kan du lade dig suge ind i rollespillernes alternative universer. Du 

kan prøve dig selv af i spillene og måske komme ud på den anden side med nye 

erfaringer, der kan indløses i denne verden. 

Gennem samarbejder med en lang række kunstnere og spilcommunities, udforsker Museet 

for Samtidskunst spil og kunst ud fra en ide om, at de to har meget tilfælles, når det 

kommer til at skabe nye og ukendte verdener.  

 

 



 
 
 

 

DE FIRE RUNDER i GAMES: 

Den første udstilling i GAMES har titlen Planeswalkers. Udstillingen tager 

udgangspunkt i kortspillet Magic: The Gathering og viser bl.a. et udvalg af Magic-illustrator 

Jesper Ejsings originale akrylmalerier. Desuden kan du opleve en række kunstnere, som 

bygger videre på Magic-universet. 

 

OBS: Kort udstillingsperiode pga. corona-nedlukningen. 
 

 

  

 

 

 

Berømte magiske motiver udstilles for første gang 

Selvom den danske illustrator Jesper Ejsing er verdenskendt for sine livagtige og 

skæve Magic-illustrationer, er det første gang hans originale malerier bliver udstillet 

på museum. Dermed er det også første gang offentligheden får mulighed for at 

opleve motiverne i original størrelse. Normalt må Jesper Ejsings fans nøjes med at 

se hans illustrationer på de små magic-kort, hvor motiverne er kraftigt nedskaleret. 

”Jeg synes selv, at der er noget helt magisk ved at se en original. Når man pludselig 

kan se penselstrøg og små blyantstreger, får man en ny forståelse af, hvordan 

motivet er skabt, og det giver en helt anden nærhed end at se et motiv på tryk. Den 

oplevelse glæder jeg mig meget til at dele med publikum”, siger Jesper Ejsing. 

”For mig er det virkelig sjovt at blive inviteret til at udstille på Museet for 

Samtidskunst. Da jeg startede med at tegne fantasy, syntes de fleste, at det var en 

mærkelig og nørdet hobby. Så kom Ringenes Herre-filmene og Game of Thrones, og 

fantasy blev efterhånden allemandseje. Og nu bliver mit nørderi endda udstillet på et 

rigtigt museum for rigtig kunst.” 

 

 



 
 
 

 

 

Anden del af GAMES har titlen Play It by Trust og er en gruppeudstilling, der samler en 

række kunstspil: Kunstværker der kan spilles. Du kan bl.a. tage et slag bordfodbold ved 

Asger Jorns sekskantede bordfodboldbord, du kan gå ind i et rollespil, der inspirerer dig til 

at skabe fred i verden, eller du kan udfordre en ven i Yoko Onos version af skak, hvor alle 

brikker er hvide. 

Kunstspillene har ofte et særligt blik for overlappet mellem spil og virkelighed, hvor 

spillenes fiktive verdener får mulighed for at sige noget om - og måske endda påvirke - den 

almindelige verden. 

 

 
  

 

Yoko Ono hacker det klassiske skakspil 
- pludselig handler skak om FRED 

 I Yoko Onos værk Play It by Trust, ændres et almindeligt skakspil ved at lave om på 

selve spillets grundpræmis: I stedet for at to skakspillere spiller sort/hvid, spiller Onos 

spillere hvid/hvid på en spilleplade, bestående af lutter hvide felter. Denne enkle 

ændring af skakspillets mest grundlæggende præmis sætter skakspillets 

krigsmetafor ud af spil. 

I samarbejde med Yoko Ono og den landsdækkende organisation Skoleskak lader 

Museet for Samtidskunst skoleelever stifte bekendtskab med Yoko Onos ”hackede” 

version af det klassiske skakspil.  

“ Vi synes, ideen om at lade danske skoleelever spille PLAY IT BY TRUST er meget 

smuk. Og vi håber, at de vil forstå, at det er et spil, der handler om at skabe fred”, 

siger Jon Hendricks, Yoko Onos Studio Manager. 

 



 
 
 

 

Tredje del af GAMES har titlen Infinite Seats of Power. Infinite Seats of Power er en 

kunstinstallation, der præsenterer vores nuværende omstændigheder set fra en forestillet 

fremtid. Du møder relikvier og fragmenter, der vidner om deltagelse, urealiseret rollespil og 

uanede verdener. Udstillingen ser tilbage i sorg over en mistet æra af intimitet og samler 

fragmenter fra en tabt social tidsalder. Infinite Seats of Power er en invitation til at forestille 

sig forskellige sociale overlevelsesstrategier som et rollespil, der overholder vor tids 

restriktioner, og tilbyder dig et alternativt perspektiv og et andet sæde ved bordet. 

 

Installationen Infinite Seats of Power er skabt og organiseret af Francis Patrick Brady og 

Mark Durkan fra kunstnernetværket Union Group. I en række tilhørende begivenheder 

bidrager kunstnerne Nina Runa Essendrop, Una Hamilton Helle og live action-

rollespilorganisationer Rollespilsfabrikken, Wonderland Studios og Roskilde Rollespillaug. 

  

   

 

“Rollespil passer perfekt ind på et kunstmuseum!” 

“Jeg møder mange mennesker, der tror at liverollespil bare handler om at banke 

hinanden med gummisværd ude i en skov. Og det er trist, for rollespil er så meget 

mere end det. Vi skriver komplicerede historier, udvikler komplekse karakterer og 

skaber kunstfærdige kostumer. På den måde passer vi godt ind på et kunstmuseum.” 

siger Rasmus Truels Sørensen, formand for Roskilde Rollespilslaug. 

“Under GAMES kommer vi til at invitere publikum ind i et rollespil om magt. Historien 

er, at byens borgmester er gået bort på mystisk vis. Nu skal vi finde ud af, hvorfor 

han er død, og hvem der skal overtage hans plads. Museets gæster kommer til at få 

rollen som pøblen, der skal beslutte, hvem der er den bedste kandidat til 

borgmesterposten”, siger Rasmus Truels Sørensen. “Vi glæder os til at vise publikum 

alt det rollespil også kan være - og til at få skabt nogle fede karakterer og en masse 

gode intriger.”  

 



 
 
 

 

Fjerde del af GAMES udspiller sig i Podcast for Samtidskunst. Her kan du opleve 

artist talks samt lydværker skabt særligt til GAMES. Bl.a. kan du blandt andet finde 

rollespilslydværker og ny spilmusik. 

 

  

 

Find Podcast for Samtidskunst der, hvor du normalt finder dine podcasts. 

Oversigt over udstillingsrækken GAMES: 
  

DEL 1: PLANESWALKERS - 21. april - 9. maj 

Jesper Ejsing, Maria Bingo, Anna Margrethe Pedersen, MTG alter Maria 

Søndergaard Jensen, Alexander Tovborg, Mira Winding & Clara Winding. 

Soundtrack af Clasissa Connelly 

  

DEL 2: PLAY IT BY TRUST - 21. april - 20- juni 

 

Eric Andersen, Francis Patrick Brady, Arthur Carlander, Goodiepal, Asger 

Jorn, Oliver Laumann, Mija Milovic, Yoko Ono, Lene Adler Petersen, Dalin 

Waldo, Jingshi Wang, Albin Werle. 

  

DEL 3: UNTOLD SEATS OF POWER - 21. maj - 20. juni 2021  

The UNION Group, Rollespilsfabrikken, Wonderland Studios, Roskilde 

Rollespillaug, Aske Høier Olsen & Selina Rom Andersen, Kamilla Askholm 

Jørgensen & Nilas Dumstrei. 

https://podcastforsamtidskunst.podbean.com/


 
 
 

 

  

DEL 4: GAMES I PODCAST FOR SAMTIDSKUNST - Løbende fra d. 19. januar 

Albin Werle & Anne Gry Friis Kristensen, Lea Marie Løppenthin, Arthur 

Carlander, Mija Milovic, Dalin Waldo, Miki Skak, Clarissa Connely - og en 

masse flere! 

  

 

 

 

PRAKTISK  

Titel: GAMES 

Udstillingsperiode: 21. april - 20. juni 2021 

 

KONTAKT 

 

Kurator: Magnus Kaslov 

Mail: magnusfk@samtidskunst.dk 

Telefon: 22 61 61 52  

 

 

Museet for Samtidskunst har indført sikkerhedsforanstaltninger og nye tiltag pga. 

Covid-19. Der er begrænsninger på antal gæster i hvert rum, sprit ved indgang til 

museet og ekstra rengøring.  

 

 

 

 


