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Dette værk handler om, at 
gøre din dag lidt bedre. Du 
bliver mødt af et kæmpe 
stort kompliment, som du 
kan spejle dig i. Værket har 
tidligere udsmykket hegnene på 
Frederiksberg, Kongens Nytorv 
og Enghave Brygge. 

Kitt Kjølhede har lavet flere 
værker på Byens Hegn, og 
hendes gennemgående tema er 
komplimenter. 

I værket ‘Dansende hænder’ har 
PRWND ladet sig inspirere af 
de cambodjanske apsaraer og 
deres karakteristiske dans, hvor 
hænder er et centralt element.

PRWND har udsmykket flere 
Byens Hegn, blandt andet 
hegnet på Mozarts Plads.

Malakkai har udfoldet sit 
drømmende farverige univers 
på Ny Ellebjerg. 

I dette værk fokuserer Malakkai 
på vores forhold til naturen.

Anton Ian Nielsen arbejder 
på et værk med fokus på 
mangfoldighed. 

Glæd dig til at opleve en række 
portrætter af lokale i stor skala 
og med fokus på områdets 
historie. 

Evaf Stengade har legt med foto 
af passagerer i metrotog.

‘Subterranean Spaces’ 
af Eva Stengade

‘Snake’ af Makulator aka 
Johan Sonne Amhild

‘Snake’ af. Makulater ved Johan 
Sonne Amhild er et over 100 
meter langt værk, der snor sig 
på hegnet ved Ny Ellebjerg 
station. Det kan ses både tæt 
på og langt fra. Gå en tur op 
på s-togsperronen og se hele 
værket.

‘Citymountains’ af               
Nowhereland

‘Citymountains’ er et langstrakt 
landskab inspireret af storbyer, 
der har bjerge som bagrund, 
hvor end man befinder dig. 
Kunstnerne vil gerne have den 
forbipasserende til at tænke 
over naturen uden for byen. 


