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1) Projektbeskrivelse 
OUR HIDDEN RAINBOW er et projekt, der blev til i 2017 med inspiration fra Århus som Kulturby under 

temaet Rethink. Idemagerne er tidligere kulturrådmand Torben Brandi Nielsen og tidligere 

museumsdirektør for ARoS Jens Erik Sørensen samt kunstneren Vibeke Lawaetz. Projektet nytænker 

samspillet mellem virksomheder og kunstner. Projektet knytter til ved YOUR RAINBOW PANORAMA, 

ARoS.  

Det særlige ved projektet er at få regnbuens fantastiske udtryk og symbolværdi ud i samfundet, ud i 

verden. Således skal regnbuen dukke op på virksomheder og vigtige steder, i uventede sammenhænge. 

Deltagelse i projektet bevidner det positive samspil med kultur og samfund. Projektet betyder samtidig 

en berigelse af livet på stedet, en unik skønheds oplevelse. Billedet bringer sammenhæng til ARoS som 

et internationalt anerkendt kunstmuseum, og en positiv tilknytning til alt det som regnbuen står for: 

farvefylde, forskellighedens rigdom, fred og naturglæde. 

Projektet går ud på at lade den anerkendte kunstner Vibeke Lawaetz udsmykke 10 flader i 10 forskellige 

rum omkring i Aarhus. Hun vil male direkte på en flade, en væg – ikke et lærred. De to første malerier 

er allerede blevet til i 2017, henholdsvis Forskningsfondens Ejendomsselskab og TDC i Slet. Billleder 

heraf ses her øverst og nederst samt kommentarer til forløbet nedenfor i særskilt afsnit. Begge forløb 

har været meget vellykkede. Det har været en unik proces mellem både kunstner, medarbejdere og 

ledelse. Alle har fået et nært forhold til kunstværket og virksomhederne er derfor ikke kun blevet beriget 

med en unik udsmykning, men samtidig også med en fælles oplevelse og en særlig historie at fortælle 

til besøgende, kunder og samarbejdspartnere. 

De enkelte kunstværker udføres i oliemaling og er blivende kunstværker på stedet. Hver flade eller væg 

skal udsmykkes monokromt, dvs. i en bestemt farve – eller nuancer heraf. På et andet sted, en anden 

Udsmykning ved TDC, Slet 
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farve, og tilsammen opnår man så farverne fra regnbuen – akkurat som i YOUR RAINBOW PANORAMA 

på toppen af ARoS. Partnerens eget billede indgår således i et samlet værk på 10 billeder, som tilsammen 

laver deres egen HIDDEN RAINBOW igennem byen. Det er et stort og inkluderende projekt, som vil 

invitere beskuere til at gå på besøg hos de andre medvirkende partnere. Der vil blive lavet en smuk 

publikation af det samlede værk, og der vil blive en flot markering af det samlede værk for alle deltagere 

oppe i YOUR RAINBOW PANORAMA,  ARoS, ligesom ARoS fremover vil formidle fortællingen om 

projektet. Farverne i glasset på ARoS får i Vibeke Lawaetz billeder en  helt ny varme og dybde. Et frodigt 

aftryk og sammenspil. 

Kunstneren er Vibeke Lawaetz, som i 2004 har lavet et lignende projekt – MONOKROM HOMMAGE a 

C F MØLLER, hvor fire billeder med hver sin grundfarve udsmykker et indgangsparti i Nobelparken i 

Århus Universitet. Kunstneren arbejdede her med sine værker på kunstmuseet ARoS således at 

tilblivelsen var en event i sig selv for offentligheden. Det samme sker her i dette projekt. Værket bliver 

til på stedet, og Vibeke er igennem hele tilblivelsen i løbende dialog med de mennesker, der skal have 

glæde af billede, og stedets ånd sætter således sit eget aftryk på værket. Vibeke har arbejdet på denne 

måde i nærkontakt med samfund og beskuere gennem mere end 30 år. Af hendes værkliste fremgår det, 

hvordan hun har kunnet agere i meget forskellige virksomheder og rum, alle steder med stor succes. 

Der er også nedenfor udtalelser af Jens Henrik Sandberg, direktør for Høstmuseet, og tidligere 

Museumsdirektør for ARoS, Jens Erik Sørensen, der dokumenterer Vibeke Lawaetz som en fremragende 

maler og direkte støtter projektet OUR HIDDEN RAINBOW. 

Vi forestiller os en væg på ca. 25 m2, men vi er fleksible i forhold til størrelsen, da det vigtigste er at 

værket bliver en integreret del af det enkelte rum  det enkelte rum. Udgifterne til projektet er opgjort 

og samlet i det vedlagte bilag. 

Samlet skal de 10 værker understrege livskraften i kulturbyen, som jo netop er mangfoldigt og farverigt, 

som samspillet i regnbuen gør nærværende.  Med 10 deltagende virksomheder realiseres et fantastisk 

projekt. Vi er allerede godt i gang. Vi håber på positiv respons fra jer. 

Udsmykning ved Forskningsfondens ejendomsselskab, Aarhus 
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2) Kunstnerens Motivation bag Projektet 

 
Ideen med OUR HIDDEN RAINBOW er at lade den kunstneriske skabende kraft forplante sig fra ARoS 
ud til virksomheder og ud i verden. Der er i forvejen et godt samvirke mellem virksomheder og kultur 
og kunst. Dette samspil styrkes til gavn for både virksomheder og kunstnere og samfund. 
 
Den kunstneriske kraft symboliseret via YOUR RAINBOW PANORAMA kan ikke eksistere uden 
samspillet med virksomhederne og spiller sammen med deres egen skabende kraft. Derfor har vi 
udvalgt 10 virksomheder, som i deres egne visioner og måde at drive virksomheden på, har turdet at 
tænke anderledes og utraditionelt. 
 
Virksomhederne må gerne føle sig beærede og stolte over, at DE er udvalgt. Det er et samspil , som 
muliggør kunsten, hvor de samtidig er direkte aktører sammen med mig i tilblivelsen af projektet, da 
værket bliver udført på stedet og dermed bliver et produkt af den enkelt virksomheds 
medarbejderkultur og atmosfære. 
 
Jeg tager udgangspunkt i ARoS-regnbuens kraft og farver. Ud fra en den vinkel, som dannes mellem 
YOUR RAINBOW PANORAMA og virksomhedens beliggenhed, bestemmes det, hvilken farve, som skal 
være grundfarven hos den enkelte virksomhed.  Har virksomheden bestemte farveønsker, kan vi også 
tage hensyn hertil. De 10 virksomheder skal finde en markant væg, som monokromt – med nuancer – 
bygges op i den pågældende farve. I ren oliemaling med lysægthed og farvepigment af ekstraordinær 
sublim kvalitet. 
 
Det vil blive værker med hver sit helt særegne væsen, hvor farven lever i kraft af sit eget unikke væsen 
og bliver til noget man aldrig har set før. Man ved ikke hvor farven bevæger sig hen, skræmmende 
anderledes og tiltrækkende på samme tid. Fuldstændigt ubeskriveligt. 
 
Farven, energien, den indre utæmmede pigmentkraft og flowet er altafgørende. Farvens utæmmede 
kraft, som er noget af det eneste originale og vilde vi  har tilbage i denne digitale og på mange måder 
fremmedgjorte verden, vil folde sig helt ud.  Til gavn for betragteren. Til gavn for  hver eneste, der er 
åben for at opleve. Farvens egen karakter, duft, fylde og enorme uhæmmede kraft i sit bastante 
olieudtryk er alfa og omega. 

Jeg vil udføre arbejdet i samklang med ånden på den enkelte virksomhed, og samtidig er jeg naturligvis 
suveræn ansvarlig for billedets kvalitet. Det har altid været min selvforståelse som kunstner at arbejde 
i direkte kontakt med de mennesker, mine værker skal glæde og betyde noget for. Jeg vedlægger 
udtalelser fra de to første forløb i 2017. Det har været stort for mig at være med til de to billeders 
tilblivelse. 

Projektet er i sig selv et værk, der understøtter AroS som et kunstmuseum, der er internationalt 
anerkendt som et af Nordeuropas bedste med værket YOUR RAINBOW PANORAMA som blikfang med 
al den opmærksomhed, som Olafur Eliassons internationale berømmelse kaster af sig. 

Jeg har 30 års erfaring som ballast i udførelsen af dette projekt – se fortegnelsen herefter., 

Værkerne i OUR HIDDEN RAINBOW er en hyldest til ARoS´s  YOUR RAINBOW PANORAMA.   
Hele projektet er dybest set  en hyldest til skabelsen og skaberværket med dets rigdom af farver. 
Kunstværkerne skal være med til at vi får åbne øjne for alt dette, som er givet os med livet. 

 

Vibeke Lawaetz 
Kunstneren bag projektet OUR HIDDEN RAINBOW 
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3) CV Vibeke Lawaetz: 
Vibeke Lawaetz født 1960 i Horsens. 

Bor i Risskov, Århus. Gift og mor til 4 børn 

Uddannet Det Jyske Kunstakademi 1980-85 hos Hasse Juul, John Olsen, 
Otto Lawaetz og Uffe Christoffersen. 

➢ Omfattende udstillingsvirksomhed 1986-2017 med 90+ udstillinger i 
gallerier og med kunstnersammenslutninger, samt mange 
udsmykningsopgaver og samarbejder i offentlige rum. 

➢ Deltagelse i 11 censurerede udstillinger og repræsenteret på Danmarks 
største kunstmuseer, herunder bl.a.: 

▪ "Kollision " Den Frie Kunstbygning , København - 1993 

▪ "Collisioni" Sala Uno, Rom, Tione di Trento - 1993 

▪ "Corpo di Ferroviario" Galleri Santacroce di Artivisive - 1993 

▪ "Jernbanebilleder " Vejle Kunstmuseum - 1994 

▪ Art Copenhagen, Forum København - 1995 

▪ Art Herning, Messehallerne - 1996 

▪ "Banelegemet" Kunstnernes Hus, Århus 1991 - Anmeldt i Dansk Kunst 1991 af H.P. Jensen som 
"Kunstnerisk Gennembrud"- 

▪ "Den Rullende Udstilling " København - Århus - Uventet Udstilling i toget under rejsen - 1993 

▪ Dansk Kulturoffensiv i Sydamerika med støtte af Kulturministeriet. I Argentina: Rosario, Tres 
Arroyos og Buenos Aires samt i Brasilien: Rio de Janeiro, Belem og Recife - 1994 

▪ Moesgård Museum " Enigma - den menneskelige krop " -2004 

▪ ARoS Kunstmuseum - Åben malerisk proces under tilblivelsen af udsmykningen "Monokrom - 
Hommage a´ C.F. Møller " til Århus Universitet, Nobelparken i forbindelsen med uddelingen af 
Bygherreprisen - 2005 

➢ Udvalgt til Årets Kunstner i Aarhus Amt i år 1991. 

➢ Månedens Kunstner i Jyllandsposten - 1992 

➢ Censor i Galleri 12, DR-TV – 1994 

➢ Gentagende gange under støtte af Kulturministeriet. 

 

Fra de sidste 10 år kan disse værker fremhæves: 

➢ Tre store værker ophængt i Aarhus Forbrændingsanstalts præmierede byggeri i Lisbjeg 2008 

➢ Triptykon "Bølgen" solgt til ARoS Kunstmuseum 2010 

➢ Udarbejdelse af udsmykningsforslag til Arbejdsformidlingen i Århus, Midtkraft og 
Forskningsfondens Ejendomsselskab 2012 og 2013 

➢ Kæmpe akvarel ophængt på Århus Universitets Forskningsfonds ejendomsselskab samt udførsel af 
stort vægmaleri "Humanum Fragsilibus " (det sårbare menneske) 

 
 



 
Projekt OUR HIDDEN RAINBOW af Vibeke Lawaetz                                             Side 6  af 11 
Nytænkning af regnbuens skabende kraft som monokrome, blivende vægmalerier i samspil 
med 10 nyskabende organisationer og virksomheder. 

 

 

4) Kunstnerens erfaring med samarbejder i særlige rum 

 

"Banelegemet" år 1991 -skabt i tæt samarbejde mellem jernbanearbejdere og regionschefer i DSB på 

DSB´s Bogie-værksted til fremstilling af undervogne på Centralværkstedet i Århus, Udstillingen blev 

meget positivt anmeldt i Dansk Kunst 92 af H.P.Jensen (s. 88-89) under overskriften ”Et gennembrud”. 

1991: "Den rullende Udstilling" En udstilling skabt i regn og blæst fra toguniverset ophængt uden 

passagererne vidste det - Til stor glæde og forundring for dem , når de trådte ind i toget. Vinduerne i 

toget blev således ligesom billeder , hvor landskabet for forbi imellem de ophængte billeder og det kom 

således til at fungere som en totalinstallation med toget (udstillingen) i toget på rejsen. Vibeke Lawaetz 

fungerede selv som ”kunst”-togstewardesse. 

I forbindelse med udstillingen ”Banelegemet” i 1991-92 blev der udstillede 

værker i op til syv meters længde på hhv. Aarhus Hovedbanegård, Den Frie 

udstillingsbygning i København samt Sala Uno i Rom. 

Samarbejdet med Ceres Bryggerierne A/S, i 1992 skabte Vibeke Lawaetz en 

række akvareller og et 6 meter langt oliebillede, som blev ophængt i 

Tappehallen til glæde for tappearbejderne under deres daglige arbejde. 

Samarbejde om et kæmpebillede, som under afspilningen af Händels 

WaterMusic blev ophængt direkte over bassinet i Ingerslevs 

Svømmestadion i Århus i 1992, 

Samarbejde med Nordfab A/S i Assens 1993, hvor faserne af tilblivelsen af 

et maleri blev skabt direkte på virksomhedens fabrikshal og  dannede 

grundlag for beskrivelsen af virksomhedens økologiske varer og tilblivelsen 

af disse i en smuk publikation om selve virksomhedens arbejdsgange 

Samarbejde med Gymnastikhøjskolen ved Viborg år 1994,  hvor billederne blev skabt midt imellem 

springgymnaster og atleter og bl.a. vist til tangoens rytmer i gymnastik og springsale på en 

kulturoffensiv til Brasilien og Argentina og senere permanent ophængt i selve Springsalen på 

Gymnastikhøjskolen ved Viborg: Kæmpestore kul,grafit og blyantsskitser fuld af farve og bevægelse på 

2-3 meter. 
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”PRISMET” - en arbejdende udstilling skabt på stedet i Turbinehallerne i Århus sammen med 

Materielgården, år 2000. 

”ENIGMA – DEN MENNESKELIGE KROP” - en kunstudstilling midt i et arkæologisk museum 

(Moesgaard, Århus) sammen med Materielgåden – år 2004. 

Endelig det værk, som arbejder med farven på samme måde som det nye OUR HIDDEN RAINBOW 

gør: ”MONOKROM HOMMAGE á C.F. MØLLER skabt direkte i en proces på ARoS kunstmuseum, hvor 

publikum levende kunne følge det hele fra start til slut i 2005. Og senere ophængt i forbindelse med 

bygherreprisen 2005 på Aarhus Universitet som blivende udsmykning. 

Disse er blot nogle af de utraditionelle samarbejder i særlige rum, som kunstneren Vibeke Lawaetz har 

været en del af igennem tiden.  

  

 
 

  
Udsmykning ved Danfoss, Viby 

Værkerne MONOKROM HOMMAGE á C.F. MØLLER under tilblivelsen på ARoS Kunstmuseum 
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5) Eksempel på budgetoverslag 

 

Prisen bestemmes ud af størrelsen, og følgende budget dækker udgifterne forbundet med 
udførslen af et vægmaleri på 25 m2.  
 
Farver, inkl. afdækning * 15.000,- 
Løn (baseret på 25 m2) 35.000,- 
Fælles pjece for de deltagende virksomheder ** 3.000,- 
Reception på ARoS*** 3.000,- 
  

I alt eks. moms 56.000,-  
 

Større eller mindre opsætninger vil naturligvis have indflydelse på det endelige tilbud. 
Der vil påfalde transportomkostninger til materiale og persontransport for lokationer udenfor 
Aarhus. 
Hvis væggen er for glat, skal der yderligere påføres Gesso. Det vil koste ca. 2.000 kr. 
 
*) Farver kan anskaffes i en billigere mindre lysægte udgave. Dette vil vi ikke anbefale. 
**) Der er ikke indhentet tilbud på materiale. De deltagende virksomheder kan være med til 
fælles at sætte niveauet for pjecen. Den skal derefter layoutes og trykkes. Der er alene tale om 
et skøn. 
***) Omtale, reception mv. på egen arbejdsplads er ikke medregnet. Ovenstående er alene 
estimeret på en fælles reception på ARoS. Tallet er usikkert, da det kan afhænge af antallet af 
deltagende virksomheder. Der er tale om et skøn. 
 

 
 
  

Udsmykning ved Sct. Pauls Kirke, Aarhus 
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6) Udtalelser 
Fra de to allerede udførte projekter i OUR HIDDEN RAINBOW er der her samlet en række kommentarer 
udtalt af de ansatte, som arbejdede på stedet, og so samtidig bevidner om den tætte tilknytning mellem 
kunstværket, mig og dem som er så altafgørende for at disse projekter kan lykkes og få en yderligere 
dimension. 

Århus Universitets Forskningsfond  
Chefen Jørgen Lang udtalte på ferniseringen: Du skal vide, at vi er meget tilfredse med resultatet! 

Susanne Byskov, Forskningsfonden AU, udtalte: Når jeg ser det røde maleri, når jeg møder om morgenen, 
så er det ligesom at så er jeg i gang og dagen rigtigt startet. Det giver vildt meget energi!  Til ferniseringen 
sagde hun: Det er jo helt forkert, at du ikke er her mere. 

Souschefen Jesper sagde:  Det er altid fint, når vi har folk på besøg til møder.- Så starter vi altid med at 
få en snak om billedet i foyeren og kulturby 2017-projektet og så er der ligesom allerede skabt en god 
dialog med de folk, som kommer her. 

Han sagde også: Et billede som det, kan man jo blive ved med at opleve noget i  i mange år ud i fremtiden. 
Det bliver man aldrig færdig med.  

Pedellen Søren sagde: Nu har jeg pludselig fået lyst til at gå på arbejde igen for det er altid spændende at 
se, hvad der er sket med maleriet, om morgenen, når jeg kommer. 

Og piccolinen Betina Stoubye sagde: Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det vil blive, når du ikke er 
her mere.- Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. 

TDC’s hovedkvarter i Slet 
Chefarkitekt Lene Colding sagde:  Nu sidder jeg altid på den side af bordet, så jeg kan kigge på maleriet. 

På TDC i Slet råbte posten ind af vinduet: Hold op, hvor ser det godt ud! 

En anden medarbejder udtalte: Det er så forfriskende at få noget turkis herind alt er gul og grønt efter 
Friis og Moltkes recept og det virker så tungt på os alle. 

Lise fra kantinen sagde:  Hvor i virksomheden skal du så male næste gang? Tænk at man kan byde folk 
at være i sådanne rum - Jeg vil virkelig ønske, at du fortsætter med at male i den anden ende af rummet, 
så det også kan blive bedre 

Rahdji udtalte: Vi var så spændte , da stilladset blev flyttet, så vi endelig kunne se billedet. Spændingen 
blev større dag for dag, når vi sad og spiste fordi vi kun kunne se stilladset! 

  

Under udarbejdelse ved TDC og Danfoss 
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7) Udtalelse Fhv. Museumsdirektør på ARoS Jens Erik Sørensen 
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8) Udtalelse Museumsdirektør på Høst-museet Jens Henrik Sandberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museumsdirektør Oluf Høst-museet 
Fhv. Museumsdirektør, Herning Kunstmuseum 


