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Kunst gør en forskel. Kunst influerer på omgivelserne og de 
mennesker, der færdes i miljøet. Kunsten kan medvirke til 
at brande virksomheden og forbedre arbejdsmiljøet. Nyere 
forskning viser endvidere, at den kan øge indlæring og 
fremme helbredelse. Man må dog være opmærksom på, 
hvilke målgrupper man har, og hvad man ønsker med 
udsmykningen. Det kan vi hjælpe jer med!
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GMWUDSMYKNING 
-

GMW udsmykning udspringer af Galerie Møller Witt, 
der gennem mere end tyve år har lavet udsmyknings-
opgaver for små og store institutioner og virksomheder.

Vi har begge en stor kærlighed til kunst og fokus 
på kunstens betydning for omgivelserne. Vi sætter 
tilfredsheden hos vores kunder højt og kender 
betydningen af at finde netop den kunst/kunstner, 
der er bedst egnet til en given opgave.

HVAD TILBYDER VI? 
-

Udvikling af kunststrategi og -manual
-

Udvælgelse og integrering af relevant kunst i både  
ny byggeri og eksisterende arkitektur
-

Håndtering og vurdering af eksisterende samling: 
nyophæng ning, frasalg m.m.
-

Rådgivning i forbindelse med fundraising
-

LONE SCHUBERT
-

Mag. art. i kunsthistorie 
-
 
Museumsinspektør på Horsens Kun-
stmuseum (2005 - 2011)
-

Censor for Kunsthistorie på AU  
(2006 - 2014)
- 

Kunstkonsulent med erfaring  
in den for kunststrategiudvikling, 
fundraising, bygningsintegrerede 
udsmykninger, nyophængninger 
m.m. 
-

T. (+45) 22851196
lone@gmw.dk

LARS MØLLER WITT 

- 

Galleriejer siden 1992
-

Velorienteret i dansk og  
interna tional samtids kunst
-

Stor erfaring med integrering af kunst i 
private og offentlige virksomheder
-

Bredt netværk i kunstverdenen  
nationalt og internationalt
-

T. (+45) 20892949
Info@gmw.dk
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Skagen Skipperskole
-
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AVPD
Skagen Skipperskole
-

Ved nybyggeri er det ofte den bedste løsning 
at tænke kunsten ind fra starten, så den 
bliver en del af det samlede udtryk og under-
støtter de værdier og grundlæggende tanker, 
der er med byggeriet og med bygningens 
funktion. 

AVPD’s udsmykning af den nybyggede Skip-
perskole i Skagen er inspireret af lyset over 
Skagen og Skipperskolens maritime kultur. 
Udsmykningen knytter sig således både til 
skolens og byens identitet, historie og særlige 
kendetegn. 

I Light Tower vil lyset over Skagen få tårnet 
til at ændre udseende fra de helt lyse til de 
mørke nuancer, og som forbipasserende vil 
man opleve, at tårnet altid fremstår forskel-
ligt. 

KUNSTNER
AVPD
Aslak Vibaek, f. 1974
Peter Døssing, f. 1974
-
BESTILT AF
Skagen Skipperskole  
Kommission, Skagen og
Bygningsstyrelsen
-
ÅR
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Malene Landgreen  
iNANO
-

Med udgangspunkt i den særlige abstrakte 
“nanoverden“ har Malene Landgreen skabt en 
udsmykning specielt til Aarhus Universitets 
tværvidenskabelige center for nanoteknologi 
(iNANO).

Udsmykningen beriger bygningen med en 
æstetisk kompositon af former og farver. 
Udsmykningen fungerer desuden som way-
finding element eller fyrtårn – dette gør sig 
særligt gældende for de tre bemalede ind-
sugningsrør foran iNANO centeret.

KUNSTNER
Malene Landgreen, f. 1962
-
BESTILT AF
Aarhus Universitets  
Center for nanoteknologi,
Aarhus
-
ÅR
2013
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Descending Structure
-
CASE #3
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Troels Aagaard  
Descending Structures
-

Troels Aagaards udsmykning hos Københavns 
Energi gør flere ting. Den understøtter i høj 
grad det faktum, at det handler om energi, 
da Troels både i farve og struktur etablerer 
visuelle energier. 

Udsmykningen er lavet specifikt til stedet. Det er 
maleri på lærred og væg. Overskridelsen af lærre-
dets ramme gør, at værket indtager rummet. 

Udsmykningen beriger omgivelserne med dyna-
mik og energi, og influerer positivt på de menne-
sker, der færdes i dem. 

KUNSTNER
Troels Aagaard, f. 1970
-
BESTILT AF
Københavns Energi,  
Ørestaden, København
-
ÅR
2009



GMW UDSMYKNING © GALERIE MØLLERWITT 2014CASE #3 – Troels Aagaard / Descending Structures



GMW UDSMYKNING © GALERIE MØLLERWITT 2014

KONTAKT 
-

Christiansgade 18
DK-8000 Aarhus C

info@gmw.dk
www.gmw.dk

Lone Schubert
T. (+45) 22851196
ls@gmw.dk

Lars Møller Witt
T. (+45) 20892949
Info@gmw.dk

LIVSTILSCENTERET I BRÆDSTRUP
v. hospitalsdirektør Lisbeth  
Holsteen Jessen

REGIONSHOSPITALET  
HORSENS 
Kvindehuset, Den blå café, 
Administrationen m.m.
v. hospitalsdirektør Lisbeth  
Holsteen Jessen

SKIPPERSKOLEN
v. Statens Kunstfond og Skagen 
Skipperskole

SKJERN BANK 
Hovedsæde i Skjern
v. bankdirektør Per Munck 

SYDBANK
Store Torv i Århus
v. arkitekt Sonja Dollerup
 
TELENOR
Frederikskaj, København v.  
bygningschef John Holm ,
Hovedsæde, Aalborg
v. bygningschef John Holm

REFERENCER 
-

DANFOSS
Hovedsæde i Nordborg
v. arkitekt Berit Christensen og 
schmidt, hammer, lassen architects

DFD 
Odense ,Gentofte, Lyngby, Horsens 
og Skovlunde 

DANSK NEUROFORSKNINGSCEN-
TER (DNC)
Aarhus Universitetshospital
v. Johannes Klitgaard Jakobsen

EGÅ GYMNASIUM 
Egå
v. rektor Eigil Dixen

EEGHOLM
Hovedsæde i Sønderborg v.  
direktør Erling Duus 

GORISSEN FEDERSPIEL 
Hovedsæde, København  
v. adm.chef Allan Tolbøll 

HOSPICE RØNDE
v. Ny Carlsbergfondet

iNANO 
v. Bygningsstyrelsen


