
The Chironium
– en udstilling af Lisa Jeannin og Rolf Schuurmans 

Fernisering og gong-session fredag d. 16. marts kl. 17-20.
Udstillingsperiode: 17. marts – 3. juni 2018.

Med statementet “as above so below” slår kunstnerne Lisa Jeannin og Rolf
Schuurmans tonen an for udstillingen The Chironium, der åbner d. 16. marts.
Nysgerrighed, naturens intelligens og sammenhænge mellem mikro- og
makrokosmos er udgangspunktet for deres finurlige og underfundige praksis. Med
udstillingen vil Lisa Jeannin og Rolf Schuurmans vise os, hvordan et nutidigt
alkymistisk verdensbillede tager sig ud i en samtidskunstnerisk sammenhæng. Det
er første gang, at parret udstiller sammen på dansk grund. 

Lisa Jeannin og Rolf Schuurmans interesse for alkymi begrænser sig ikke til et kunstnerisk
projekt, men er for dem en livsindstilling og en måde at anskue verden på. Naturen og



planternes helbredende egenskaber er et af omdrejningspunkterne for udstillingen, men er
i endnu højere grad en del af deres hverdag, hvor de dyrker deres egne urter og brygger
eliksirer fra deres afsides hjem i skoven i det nordligste småland i Sverige. På udstillingen
vil man bl.a. kunne opleve et helt nyt alkymistisk apotek med et rigt udvalg af eliksirer med
forskellige helbredende eller styrkende egenskaber.
 
Titlen ”The Chironium” henviser til den usædvanlige asteroide-komet Chiron, som er helt
central for udstillingens tematik. Chiron er opkaldt efter kentauren Chiron fra græsk
mytologi, der var kendt for sin evne til at helbrede andre, men selv måtte leve med et
uhelbredeligt sår og derfor blev kaldt ”the wounded healer”. Efter sin død blev Chiron
ophævet til stjernetegnet Skytten. Asteroide-kometen Chiron har fået en del
opmærksomhed blandt fagfolk på grund af sit usædvanlige, kaotiske og uregelmæssige
kredsløb sammenlignet med andre planeter. Da den først blev opdaget i 1977 – og stadig
er i udvikling – er den svær at kategorisere og er derfor endnu genstand for forundring.
 
Til hver planet i solsystemet findes et slags meditationsinstrument kaldet en gong, som
besidder helende vibrationer. Til selve ferniseringen kan man deltage i en Chiron-gong-
session udført af Lisa Jeannin. Tonen i hver enkelt gong er baseret på frekvenser fra de
tilsvarende himmellegemer i vores solsystem, såsom jorden, solen og månen. Alle er
velkomne til at deltage og opleve Chiron-gongens helbredende kræfter.
 
For yderligere information kontakt udstillingsinspektør og presseansvarlig Kit Leunbach på kl@denfrie.dk
eller +45 23326870.
 

Om kunstnerne: 
Lisa Jeannin er født i Uppsala, Sverige, i 1972 og uddannet fra Malmö Kunstakademi
og the Art Academy of s'Hertogen Bosch i Holland.
Rolf Schuurmans er født i Oss, Holland, i 1972 og uddannet fra the Art Academy
of Tilburg, Holland. Begge bor og arbejder i Hakebo, Sverige. Kunstnerparret har
sammen skabt en række komplekse installationer og performances og har en
imponerende række solo- og gruppeudstillinger bag sig – internationalt såvel som
nationalt.
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