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Kunstruten
I Danmark findes nogle få geografiske plet-
ter, hvor kunstnere flokkes. På grund af lyset. 
På grund af naturen. Fordi de her finder kolle-
ger indenfor alle kunstgenrer. 

En sådan plet er Langeland - og har været det 
siden 1960’erne, da de første kunstnere - auto-
didakte såvel som akademiuddannede drog 
på landet for at lade sig inspirere af naturen og 
lyset. Derfor rummer Langeland også mange 
kunstoplevelser, både i værkstederne og atelie-
rerne hos øens kunstnere og kunsthåndværke-
re, i det offentlige rum, hvor mange skulpturer 
er rejst gennem tiden og Danmarks længste 
kunstudstilling - Kunsttårnene, der folder sig ud 
fra nord til syd, samt i TICKON, som siden 1993 
har opbygget en samling af Land Art værker af 
anerkendte kunstnere fra hele verden.

Alt dette har vi samlet i en kunstrute og i denne 
folder kan du læse om den del af ruten, som går 
gennem Tranekær.

Kunstruten i Tranekær
Kunstruten i Tranekær har fokus på kunst skabt 
af naturens materialer, såkaldt Land Art. Den 
4 km lange rute starter ved Jan Axel Starups 
Galakse og tager dig gennem slotsbyen og 
ind i Land Art Parken TICKON, som omkranser 
Tranekær Slot. Parkens kunstinstallationer og 
skulpturer er skabt af nogle af verdens mest an-
erkendte kunstnere indenfor genren. På turen 
kan du lytte til fortællinger om udvalgte værker. 

God tur!

Projektet er støttet af midler fra:
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Tranekær

Kunstruten
til os alle ~ sammen

Værker på ruten
Galakse
Kunstner: Jan Axel Starup

TICKON

A Hill of Contemplation
Kunstner: Herman Prigann

Tranekær Varder
Kunstner: Chris Booth

ET LYDÅR
Kunstner: Gunner Møller Pedersen

Lyttekreds
Kunstner: Alfio Bonanno

Mellem Blodbøg og Eg
Kunstner: Alfio Bonanno

Migration Avium
Kunstner: Jussi Heikkilä

Enhjørningehorn
Kunstner: Jørn Rønnau

Organic Highway
Kunstner: Mikael Hansen

Hidden power
Kunster: Antti Ylönen

Diamond Mines
Kunstner: Dan Snow

The Maze of the great Oak of 
Denmark within Stone Ship - 
1001 Young Trees
Kunstner: Alan Sonfist

Linden Cloud Chamber
Kunstner: Chris Drury

Stillested 2
Kunstner: Britt Smelvær
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Landskabet og kunsten
Det langelandske landskab har gennem tiden 
fungeret som både trækplaster og inspiration for 
kunstnere og kunsthåndværkere, og ofte afspej-
les det lokale landskab også i kunstnernes værker.  

Øens landskab er noget helt særligt og består af 
16 forskellige landskaber. De 16 landskaber kan 
inddeles i fire typer; kystlandskab, menneske-
skabt landskab, bakkelandskab og skovagerland-
skab. 

Kystlandskabet er et resultat af vind- og strøm-
forhold, som sammen har skabt varierede og 
foranderlige landskaber langs øernes kyster.

Det menneskeskabte landskab har landsbyer 
og herregårde sat deres præg på gennem årtier. 
Herregårde skaber store og åbne landskaber med 
få afgrænsingerne, hvorimod landsbyer skaber 
mange små afgrænsninger i form af hegn, veje 
og bygninger. 

Bakkelandskabet er præget af 1000 runde 
hatbakker, som kan ses overalt i landskabet og er 
noget helt særligt for den langelandske natur.

Skovagerlandskabet. Ingen andre steder på Lan-
geland spiller skovene så stor en rolle i landska-
bet, som i Nordlangelands skovagerlandskab.
Her ligger skove og dyrkede marker skiftevis
som brede bælter på tværs af øen.

På kunstruten beskriver vi det landskab, du står 
i, så du oplever de særlige kendetegn og måske 
kan genkende disse i kunsten. 

Tranekær godslandskab
Historiens betydning for landskabets udseende er 
særlig tydelig omkring Tranekær Slot. Her vidner 
de store dyrkede marker, lange alléer, møllen og 
de velbevarede huse i Tranekær om et landskab, 
der er præget af fortidens magtfulde generatio-
ners brug og påvirkning.

Tranekær Godslandskab er karakteriseret ved 
store dyrkede marker og afgræssede lavbundsa-
realer, omgivet af store skove med markante bryn.

Landskabet er præget af den historie, der knytter
sig til Tranekær Slot og forvaltningen af godset.
Marker, skove og slottet har en stor skala og land-
skabet er enkelt med en tydelig struktur og stort
set uden forstyrrende tekniske anlæg.
Terrænet veksler mellem store flader med enge,
dyrkede marker og markante hatbakker i to
rækker, parallelt med øens længderetning.

Oplev landskabets kendetegn
Tranekærs slot, kirke, slotspark, ladegård, mølle 
og by er et unikt kulturmiljø, som understøttes af 
det omkringliggende landskab med alléer, sten-
diger og store skove.  

 

Tranekær Slot
Tranekær Slot er det ældst beboede 
hus i Danmark, og med dets place-
ring og flotte røde farve står slottet 
skarpt i det smukke landskab. 

Den nuværende familie på Trane-
kær Slot er 13. generation. Vejen for slægten til slottet 
gik gennem datidens rigeste arving og et skandaløst 
bryllup.
 
Hør historien om det skandaløse bryllup og slottets hi-
storie i podcasten ’Lyden af Tranekær’. Brug QR-koden
eller besøg langeland.dk/lyden-af-langeland
 

Medicinhaverne
Oplev Nordeuropas største samling af medicin-
planter. Besøg Medicinhaverne - en stor me-
dicin-botanisk park med knapt 650 forskellige 
planter.
 
I Medicinhaverne er der planter for folk med fod-
sved, for de tissetrængende og for dem med dår-
lig hals. Nogle planter vokser vildt i naturen, nogle 
er almindelige i private haver, og en del er ikke 
særligt kendte, men alle har de været tilskrevet 
medicinsk betydning. Medicinhaverne er skabt af 
og drives af frivillige.

 

Tranekær
Sammen med Tranekær Slot danner det helt særlige 

og unikke landskab, skabt af isen for 
20.000 år siden, rammerne om den 
autentiske Tranekær by.

Tranekær kan i gamle sagn spores til-
bage til Næssekongen af det nordlige 
Langeland, Kong Tran, som menes at 

have lagt navn til byen. Et andet charmerende bud på 
navnets oprindelse er de mange tranepar, som yngler 
i området.

Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1760-1832), også 
kaldet Generalen, ønskede en helt unik by omkring 
Tranekær Slot. Hans interesse for kunst og kultur udvik-
lede i den grad byen, og han bragte flere udenlandske 
arbejdere og kunstnere til byen, hvis efterkommere 
stadig findes på Langeland.

Find flere oplevelser i Tranekær på 
langeland.dk/tranekaer

Tranekær

Viser Kunstruten nord til syd på cykel

Viser Kunstruten nord til syd i bil

Den orange streg viser Kunstruten

Den sekskantede markør viser hvor du finder 
et værk i byrummet. På bagsiden af folderen 
kan du læse mere om værket. 

Den orange markør viser hvor du kan besøge 
en kunstner eller kunsthåndværker i deres 
åbningstid. 

1

Ruten
Kunstruten i Tranekær er ikke skiltet, så vi vil 
anbefale at bruge din telefon som GPS. Du 
finder den digitale rute ved at besøge dette 
link: langeland.dk/kunstruten-tranekaer 
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A Hill of Contemplation
Kunstner: Herman Prigann
Opført: 1995

Den tyske kunstner Herman Prigann har skabt et 
værk, hvor man som menneske selv er i konstruktiv 
dialog med naturen.

Tre gamle, flerstammede bøgetræer danner ram-
men om Herman Priganns værk, ’A Hill of Contem-
plation’. Værket ligger på en bakketop, men er ikke 
alene en bakke til refleksion, den omfatter også en 
skålformet fordybning foret med sten (eller løv), der 
er ideel til meditation. 

Med udsigten til himlen, til forårets sarte lysegrønne 
løv, sommerens mørkere intense og tætte grønne 
bladhang, til efterårets flammende kulører i rød-gu-
le farver - eller til de grafisk tegnede nøgne grene i 
vintertiden, føles Herman Priganns skål som et sted, 
hvor man som menneske selv er i konstruktiv dialog 
med naturen. 

Tranekær Varder
Kunstner: Chris Booth
Opført: 1998

’Tranekær Varderne’ viser, hvordan natur-kunst også 
i forfaldet bevarer sin æstetiske integritet (den ene 
ud af to oprindelige Tranekær Varder er intakt).

Varderne bestod af to lange egepæle rammet ned 
i jorden. Ligesom det er/var skik på New Zealand at 
opbygge høstakke omkring sådanne pæle, brugte 
også den new zealandske kunstner Chris Booth 
egepæle som centrum for sine stakke af grene, der 
presses sammen af en gennemboret kampesten.

Den stadigt eksisterende varde består af smågrene, 
som langsomt formulder og fører stenen ned ad 
mod jorden. Den anden, hvor nu kun Booths udhug-
gede sten ligger tilbage, var hurtigere forgængelig, 
da den udelukkende bestod af tynde lodrette rafter.

ET LYDÅR
Kunstner: Gunner Møller Pedersen
Opført: 2019

’ET LYDÅR’, regnes for hovedværket  
blandt Gunner Møller Pedersens  
kompositioner. Fem år tog det at fuldende værket, 
der i tolv satser - hver af en varighed på 30 minutter 
- beskriver årets gang i lyd. 

Det elektroakustiske værk af lyde er rumlig musik, 
der opleves som en forlængelse af naturens egen 
musikalitet. Fuglene synger med i koret, frosten 
lægger sin klingende stemme til, ligesom vinden 
giver sit besyv med, når satserne afspilles. Naturen 
medvirker således aktivt i musikken.

Gunner Møller Pedersen beskriver det sådan: 
“Månedens musik er en organisk, rumlig lydverden, 
der spiller sammen med og udvider oplevelsen af 
naturen og stedet. Det er en både fysisk og mental 
oplevelse, som skærper sanserne for såvel lyd som 
det visuelle”.

LYT TIL KUNSTEN  
Hør Gunner Møller Pedersen fortælle om værket.

Herman Prigann 
Herman Prigann, født 1942 i Recklinghausen, Tysk-
land, død 2008 på Mallorca, Spanien. Studerede 
maleri og byplanlægning i Hamborg og har under-
vist på Bauhaus i Dessau. Han boede og arbejdede 
til sin død på Mallorca. I starten var hans udstillinger 
kombineret med happenings, senere blev det ilden. 
Hans hovedværk udførte han i 1992 på Sprengel 
Museum, Hannover: Med en bred og høj vold af 
træstammer og jord, 50 meter i diameter og med 
indgange i de fire verdenshjørner, skabte han vær-
ket “Ring der Erinnerung”, som henover den gamle 
grænse forbinder Øst- og Vesttyskland. 

Gunner Møller Pedersen & Alfio Bonanno
Samarbejdet mellem Gunner Møller Pedersen og 
Alfio Bonanno startede for mange år siden. Første 
gang var i 1985 ved en stor levende udstilling ’A 
Sound Year’ på Fundacio Joan Miró i Barcelona. Her 
skabte Alfio Bonanno gennem en hel måned en 
udstilling i konstant forandring, en billedlig gen-
nemgang af et års forløb, i visuel dialog med Gunner 
Møller Pedersens elektroakustiske musik.

Senere har de to kunstnere lavet adskillige bil-
led-koncerter: Alfio Bonanno har skabt billeder og 
skulpturer, mens Gunner Møller Pedersens musik 
fyldte rummet. Begge kalder de samarbejdet for en 
yderst vellykket symbiose, som altså nu har fået sin 
blivende fortsættelse i TICKON.

Jussi Heikkilä
Jussi Heikkilä er født i 1952 i Jyvaskylä i Finland. 
Uddannet billedhugger. Siden 1980’erne har globale 
fuglestudier været centrum for Heikkiläs kunst, der 
kan opleves i mange af verdens lande. 

Jørn Rønnau
Jørn Rønnau, født 1944 i Danmark. Autodidakt 
billedhugger med træ som speciale. Hans motiver 
er dyr og mennesker, ord eller symboler og kun 
sjældent abstraktioner. 

Mikael Hansen
Mikael Hansen, født 1943 i Danmark. Uddannet 
grafiker. Som Alfio Bonanno hører også han til 
blandt pionererne indenfor Land Art/naturkunst/
stedsspecifik kunst. Arbejder mest med naturens 
egne materialer, men bruger også andet, hvis der er 
behov for det. I så fald dog kun i et på forhånd tids-
begrænset interval, hvorefter det fjernes igen.

Antti Ylönen
Antti Ylönen, født 1957 i Juva, Finland. Uddannet på 
kunstskoler i Tornio og Helsinki, Finland. Gennem 
årene har han arbejdet med internationale projekter 
i Spanien, Tyrkiet, Indien samt flere i Japan, hvor han 
bl.a. har skabt en skulptur til Minamisoma Concert 
Hall. Foruden skulptur arbejder han med fotogra-
fi, som han beskriver som fotografiske malerier. 
Hovedtemaet i hans værker er tid og følelser, hvilket 
også meget godt beskriver TICKON-bidraget: Følel-
sen af, at noget er på spil, uden at vide, hvornår det 
sker. 

Dan Snow
Dan Snow, født 1951 i USA, uddannet på Pratt Insti-
tute for Art and Design, Brooklyn, New York. Som én 
af meget få amerikanere er han desuden uddannet 
Dry Stone-bygger - d.v.s. engelsk uddannet i disci-
plinen at bygge med sten uden brug af bindemid-
ler som mørtel og cement, men udelukkende ved 
hjælp af stenenes egen vægt og form. Han har mod-
taget flere priser for sit håndværk, som han bruger i 
sine kunstprojekter.

Britt Smelvær
Britt Smelvær er norsk, men født i Skotland i 1945. 
Hun er udannet i Formning fra Statens Lærerskole i 
i Oslo, og blev siden professor ved Bergen Kunsthøj-
skole. Hun har altid eksperimenteret med natur-
materialer og har beriget både Danmark, Norge, 
Storbritannien og Indonesien med store kunstpro-
jekter. Britt Smelvær har boet i Danmark hele sit 
voksne liv - dels i en lejlighed i København, dels i et 
hus på Langeland.

Chris Drury
Chris Drury er englænder, men født på Sri Lanka i 
1948. Uddannet på Camberwell School of Art i Eng-
land. Hans foretrukne form er domen, halvkuplen, 
som han har eksperimenteret med i kunstværker 
over hele verden. Sommetider fjerner han selv alle 
spor af sine værker, så de for eftertiden kun eksiste-
rer på fotos. Andre gange får hans halvkupler, der 
ofte har Østens stupaer som forbillede, lov at blive 
stående. Som f.eks. hans værk, ”Linden Cloud Cham-
ber” i TICKON.

Alan Sonfist
Alan Sonfist, født 1946 i South Bronx, har især arbej-
det i USA, men også i Tyskland, Brasilien, Frankrig 
og Italien - både med naturkunst og med skulpturer 
og projekter, der synliggør det oprindelige landskab.

Chris Booth 
Chris Booth arbejder altid stedsspecifikt og ofte 
med sten. Hans værker får derfor et meget kraftfuldt 
udtryk. Også han blev under besøget på Langeland 
inspireret af øens fortid.

Chris Booth, født 1949, i New Zealand, uddannet 
på Canterbury University School of Fine Arts, New 
Zealand. Har bl.a. udført stedsspecifikke arbejder i 
Australien, USA, England, Irland og Italien.
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Lyttekreds
Kunstner: Alfio Bonanno
Opført: 2020

I forbindelse med opsætningen af Gunner Møller 
Petersens kvadrofoniske lydværk, ET LYDÅR, i par-
ken i 2020, blev også vennen og arbejdskollegaen 
Alfio Bonanno sat i sving med at markere den bedst 
tænkelige position for at lytte til de tolv satser af den 
elektroniske musik.

Det blev til værket Lyttekreds, der består af en cirkel 
af store kampesten, centreret om en midte af to lidt 
større sten.

Alfio Bonanno udvalgte nøje stenene lokalt og fik 
både manuel og maskinel hjælp til at få dem place-
ret nøjagtig som han ville.

Mellem Blodbøg og Eg
Kunstner: Alfio Bonanno
Opført: 2001

Efter den heftige orkan i 1999 valgte  
Alfio Bonanno, der er den egentlige initiativtager til 
TICKON, selv at bidrage til skulpturparken. Resul-
tatet blev værket ’Mellem Blodbøg og Eg’, der som 
et gigantisk overflødighedshorn skabt af brændte 
lærkestammer fæstnet på stålringe, hælder store 
kampesten ud fra sit indre.

Orkanen betød nemlig, at flere værker led døden 
- ikke i forfaldet og den langsomme og smukke 
død, som er en del af cyklussen for Land Art og den 
stedsspecifikke naturkunst, men derimod i den 
abrupte halshugning forårsaget af vindens hærgen. 

Når Alfio Bonanno arbejder med stedsspecifik kunst 
er den første - og måske vigtigste - opgave at finde 
den rette placering. Ofte mener han, at det faktisk 
foregår omvendt: At det er stedet, der finder ham. 
Således også denne lysning, lige før skoven bliver 
tættere og skovbunden mere sumpet. 

For det er ikke alle steder, der har brug for symbi-
osen mellem kunst og natur. Nogle områder skal 
ifølge Bonanno forblive uforstyrrede og hemmelig-
hedsfulde, og det er da også netop vekselvirkningen 
mellem naturens eget udtryk og det menneske-
skabte, der er TICKON’s helt store force.

Men stedet, hvor ’Mellem Blodbøg og Eg’ er place-
ret, er der et naturligt rum for såvel et topografisk 
som et botanisk eksperiment, og med sin størrelse 
er det gigantiske “kræmmerhus” derfor med til at 
pirre nysgerrigheden og aktivere relativitetsbegre-
bet.  

LYT TIL KUNSTEN
Lyt med når lyddokumentarist Helle Ansholm Ras-
mussen og kunstformidler Sara Line Batson Matzen 
i fællesskab med Alfio Bonanno giver en levende 
introduktion til Alfio Bonannos værk ’Mellem blod-
bøg og eg’.

Migration Avium
Kunstner: Jussi Heikkilä
Opført: 1993

I TICKON står otte sandsten med indhuggede 
fugleportrætter, forsynet med de latinske navne og 
nogle af dem yderligere med data på observationer 
af fuglene i Tranekær-området.

Fuglene er omdrejningspunkt for næsten al Jussi 
Heikkiläs kunst, fordi han finder inspiration i, at disse 
vingede væsner krydser grænser uden at bekymre 
sig om landegrænser, politiske grænser, økonomi-
ske grænser eller religiøse grænser. 

Med de otte portrætter i sten lagde Jussi Heikkilä et 
benspænd for sig selv, idet observationerne skulle 
behandles på fem niveauer: Det personlige, det lo-
kale, det fælles, det nationale og det internationale.  
Først og fremmest skulle han selv have set fuglene 
indenfor TICKON’s område, men så skulle de også 
være ringmærket i Danmark, og have været kontrol-
leret og registreret i et andet land.

Alle stenene står intakte i parken.

Enhjørningehorn
Kunstner: Jørn Rønnau
Opført: 1993

Et døende egetræ i TICKON er blevet mange voksne 
og børns yndlingsværk.
Træet omformede Jørn Rønnau til en enhjørnings 
spiralsnoede horn, så publikum kan være i tvivl om, 
hvorvidt enhjørningen er ved at rejse sig eller ved at 
synke.

Et horn der stikker op bliver nok mest betragtet som 
fallisk, men selv mener Jørn Rønnau, at enhjørnin-
gehornet til stadighed vil forbinde sig mere og mere 
til det feminine. 

Rønnaus arbejde foregik ved, at han fik bygget et 
stillads rundt om træet, hvorefter han begyndte 
formningen af hornet oppefra.

I en efterårsstorm i 2022 væltede Enhjørningehornet 
desværre. 

Organic Highway, 1995, 2002, 2011
Kunstner: Mikael Hansen
Opført: 1995, 2002, 2011

Mikael Hansens motorvej er slet ikke så lang, som 
den ser ud, men benytter sig af perspektiv-princip-
pet om gradienter. Vejen bliver altså smallere og 
smallere, selvom den giver indtryk af at have samme 
bredde.

Mikael Hansen skabte værket i 1995, men har været i 
TICKON flere gange siden for at reetablere. TICKON’s 
Venner har ligeledes tilbagevendende opgaver med 
at få grenene til at følge den oprindelige linje, fjerne 
nedfaldende materiale og rette kanterne op.

Selv betragter Mikael Hansen naturkunst/Land Art 
som en mulighed for at skabe et nyt rum i naturen, 
et rum, der giver plads til nye fortolkninger af såvel 
selve rummet som af de materialer, der anvendes - 
her altså grene.

At han netop med sit værk illuderer en motorvej, for-
klarer han med, at vi paradoksalt nok føler os mere 
trygge ved noget så genkendeligt som en menne-
skeskabt vej fremfor naturens eget vildnis og kaos. 

Hidden power
Kunster: Antti Ylönen
Opført: 2021 

Oktober 2021 var kold, regnfuld, blæsende - ikke 
vejr for hunde og mennesker. Men for den finske 
kunstner Antti Ylönen, der kommer fra Oula i det 
nordlige Finland, var efterårets flammende farver en 
altoverskyggende fordel. 

Allerede året forinden havde han udvalgt en pla-
cering, der ville optimere værkets visuelle effekt, 
nemlig en bakke i ly af skoven. Med stort gravear-
bejde - både med skovl og maskine, blev bakken 
udhulet, og en gigantisk sten fra TICKON-området 
blev fragtet til og lagt til rette.

Intentionen er, at det skal se ud som om stenen er 
ved at sprænge sig vej ud af bakken, men da sikker-
heden er væsentlig, når publikums nysgerrighed 
bl.a. får dem til at kravle op på stenen, valgte Antti 
Ylönen i samråd med bestyrelsen at sikre laget med 
rionet og beton. Efter støbningen blev laget gjort 
naturligt igen med jord, blade og rødder.

Titlen “Hidden Power” hentyder både til den kraft 
stenen repræsenterer, men også til stenen som et 
altseende øje.

The Maze of the great Oak of Denmark 
within Stone Ship - 1001 Young Trees
Kunstner: Alan Sonfist
Opført: 1993

En hyldest til Danmark
Af det oprindelige værk ligger kun stenene tilbage - 
de vil til gengæld blive der til evig tid og til stadig-
hed få publikum og måske senere arkæologer til at 
tro, at dette er en skibssætning fra bronzealderen, 
jernalderen eller vikingetiden.

Kunstnerens tanke med sin installation var da også 
en hyldest til Danmark - til netop vore oldtidsgrave, 
men også til den stolte danske eg. Derfor blev der 
indenfor stensætningen plantet ikke færre end 1001 
små egetræer - endda stod træerne i formation som 
et egeblad, der var markeret med marksten. I dag 
er der stadig bevoksning indenfor de store kampe-
sten, men ikke længere egetræer, som ikke trives 
på pladsen nedenfor bakken. I stedet har naturlig 
bevoksning overtaget rollen som repræsentanter for 
Danmark. 

Blandingen af natur og kultur er typisk for Alan 
Sonfist. Han vil med sin kunst bevise, at naturen er i 
stand til at tage over. Midt i forureningen - som f.eks. 
på en losseplads - tilføjer han muld og planter træer. 

Diamond Mines
Kunstner: Dan Snow
Opført: 2011

Da Dan Snow kom til TICKON for at bygge værket 
Diamond Mines, fik han noget af en udfordring. 
Selvom han er mesterlig stenbygger med certifika-
ter, er sten i Danmark og sten i England væsensfor-
skellige. I England er stenene brudsten. I Danmark 
er markstenene runde. 

Men den amerikansk-engelsk uddannede kunstner 
gav ikke op. Og som alle hans værker rundt om i ver-
den, blev også Diamond Mines en stringent kompo-
sition, da byggeriet stod færdig en efterårsdag i 2011.

På en vestvendt skråning omgivet af store bøge-
træer og med udsigt til det røde slot er Diamond 
Mines opbygget med nitten indre rum indeholdt i 
en rombeform, hvis ydre vægge skråner ned mod 
rombens spids.

Dan Snow byggede sit værk med helt lige linjer og i 
alt 85 vinkler, skæve såvel som rette.

Stillested 2
Kunstner: Britt Smelvær
Opført: 2002

Når solen skinner og strålernes varme fanges af de 
grå skiferflader i den flade hulning, som danner 
’Stillested 2’, ved både mennesker og får, hvor der er 
godt at være. Og regner det, samles regnvandet til 
en lille sø i hulningens bund - klar til at spejle solen, 
når den atter dukker frem. Eller til at stille tørsten for 
parkens fårehold. 

At sidde på skifersten - både i varm sol og i vinteren 
- at sidde og være ”lykkelig og lille i den store natur”, 
som hun siger, er dét element, hun har taget med 
sig fra sit fædreland. 

De tretten tons skifer, som danner Stillested 2, er fra 
Otta Skifer i Gudbrandsdalen og fragtet til TICKON. 
Lidt mod principperne om den stedsspecifikke 
kunst, men ifølge Britt Smelvær handler det også 
om at tage noget, en gave, med hjemmefra, når 
man skifter land. 

Linden Cloud Chamber
Kunstner: Chris Drury 
Opført: 2019

Tro mod sin favoritform, halvkuplen 
eller domen, byggede Chris Drury i sommeren 2019 
TICKON’s mest modstandsdygtige værk, Linden 
Cloud Chamber: Et stort ’camera obscura’, der 
udefra ligner en lille gravhøj, og som sådan også er 
bygget om en krans af store kampesten.

En sneglegang leder beskueren ind i værket - for 
det er nemlig selve hemmeligheden ved Linden 
Cloud Chamber - at “kamerahuset” er så stort, at 
man går ind, lukker porten efter sig og sætter sig på 
den lille bænk, parat til at få en magisk oplevelse.

I løbet af et par minutter materialiserer billedet af 
træerne udenfor sig på de runde vægge. Langsomt 
bliver konturerne tydeligere og tydeligere, indtil 
også himlens blå eller grå, stammernes brune og 
bladenes grønne farve giver sig til kende.

Billedet står på hovedet og stammer fra en lille linse 
i rummets loft, der sender lyset og dermed billedet 
ned på de hvide vægge og det hvide gulv. Jo mere 
sol og lys, desto skarpere billede. Men selv en grå 
vinterdag giver oplevelser. 

LYT TIL KUNSTEN
Lyt med når lyddokumentarist Helle Ansholm Ras-
mussen og kunstformidler Sara Line Batson Matzen 
i fællesskab med kulturjournalist Iben Friis Jensen 
giver en levende introduktion til Chris Drury’s værk 
”Linden Cloud Chamber”.
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Alfio Bonanno
Alfio Bonanno er en internationalt anerkendt sici-
liansk-født Land Art kunstner, fotograf og billed-
kunstner.

Alfio Bonanno er blandt de mest indflydelsesrige 
nulevende kunstnere, når det kommer til eksperi-
menterende kunst i naturen. Han har skabt store 
stedspecifikke værker i hele verden og i Danmark 
anses han som pioner indenfor denne kunstret-
ning. Bonanno er manden bag TICKON – Tranekær 
Internationale Center for Kunst og Natur – hvor de 
besøgende kan opleve Land Art af både danske og 
internationale kunstnere. Parken blev i 2005 optaget 
på en international liste over de 50 mest betyd-
ningsfulde skulpturparker i Europa. 
 
 

Galakse
Kunstner: Jan Axel Starup 
Opført: 1985

27 kampesten, 7000 brosten og 1000 strandsten, så 
mange sten består Jan Axel Starups store instal-
lation af. Det tog Starup et halvt år at placere alle 
stenene og intentionen var at skabe en galakse med 
centrum i Tranekær.

Værket snor sig som en spiral og indeholder mange 
symboler med referencer til både fortid og nutid, 
heriblandt en trane (for Tranekær Kommune – Lan-
geland var tidligere delt i tre kommuner: Rudkøbing 
Kommune, Sydlangeland Kommune og Trane-
kær Kommune), en runeindskrift, et askeblad og i 
spiralens centrum står en skålformet sten, der kan 
fortolkes som et øje vendt mod universet.

Hele installationen er 12 gange 15 meter stor.
Værket blev afsløret af Dronning Margrethe i 1985.

Jan Axel Starup 
Jan Axel Starup har boet på Langeland siden 1969. 
Han har en undersøgende tilgang til sin egen 
kunstpraksis, hvor han bl.a. arbejder med maleri, 
tegning, grafik, videokunst og skulpturer. Starup 
sammenligner selv sin arbejdsform med en opda-
gelsesrejsendes i junglen, der uden at have garanti 
for et brugbart resultat, ufortrødent drives fremad 
af en indre kraft. Måske opnår han at erobre indsigt 
– måske ikke. Væsentligt for arbejdsprocessen er det 
derfor, at kunstneren bruger tid på at afsøge sine 
randområder – og komme videre i sine værker ved 
hele tiden at overskride nye personlige grænser.
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TICKON
Parken og slottet tilhører familien Ahlefeldt-Laurvig, 
som i 1993 overdrog parkens udsmykning til TICK-
ON – Tranekær Internationale Center for Kunst Og 
Natur. Siden da har over 20 danske og internationale 
kunstnere af høj klasse skabt deres værker i selve 
parken.

I slotsparken kan du opleve såkaldt Site-specific Art 
– en kunstform, som indebærer, at de ofte gigan-
tiske kunstværker bygges på stedet af organisk 
materiale, bl.a. træ, jord og sten. Dermed skabes 
værker, som på forunderlig vis indgår i naturen, men 
som samtidig er underlagt naturens nedbrydende 
kræfter for, på et tidspunkt, helt at forsvinde. Med 
andre ord, ud over stor skønhed oplever man livets 
cyklus i kunstnerisk form. 
 
Af samme grund kan i dag kun ses 14 af de oprinde-
lige værker, da hele grundidéen er, at værkerne ikke 
skal vedligeholdes og repareres. I stedet kommer 
helt nye kunstværker løbende til, med hjælp fra 
forskellige fonde.
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Kunstruten i Tranekær

Kunstruten i Tranekær har fokus på kunst, skabt 
af naturens materialer, såkaldt Land Art. 

Den 4 km lange rute starter ved Jan Axel Sta-
rups Galakse og tager dig gennem slotsbyen og 
ind i Land Art Parken TICKON, som omkranser 
Tranekær Slot. Parkens kunstinstallationer og 
skulpturer er skabt af nogle af verdens mest an-
erkendte kunstnere indenfor genren. 

LYT TIL KUNSTEN &  
KUNSTNERNES Ø

Undervejs på Kunstruten kan du lytte til pod-
casts, som gør dig klogere på værkerne og 
kunstnerne bag. 
 
Brug QR-koden udfor værket eller besøg 
langeland.dk/lyt-til-kunsten
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