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‘Kompliment til byen’ af Kitt 
Kjølhede

‘Hear no evil, see no evil, 
speak no evil’ af PRWND

‘Portrætter fra Sydhavnen 2’
af Jacoba Niepoort

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. 

Kunstneren PRWND har malet 
dette kendte motiv i en ny 
version, hvor han sender tanker 
til de unge i en coronatid, hvor 
de har været berøvet en stor del 
af deres frihed. 

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

No Title har malet et to delt 
værk med reflektioner over den 
tid med corona vi befinder os i 
lige nu. 
Denne del af værket har sindet 
som omdrejningspunkt.. 
Tankerne er forstenet som 
ældgamle rødder. Måske gået i 
dvale og venter på bedre tider. 

No Title har også malet et værk 
på hegnet ved Enghave Brygge. 

Anden del af værket 
har kroppen som 
omdrejningspunkt. Kroppene 
roterer rundt og rundt i små 
afgrænsede celler, som i en 
tørretumpler. 
En uendelig rotation, hvor 
kroppene håber en dag at kunne 
bryde ud. 

Jacoba Niepoort har, med 
hjælp fra Peter Skensved, 
malet portrætter af lokale i 
stor skala og med fokus på 
områdets mangfoldighed. 

Kunster Jacoba Niepoort er 
bosiddene i Sydhavnen.

Eva Stengade har legt med foto 
af passagerer i metrotog.
Hun har fanget et flow af den 
multikulturelle forsamling af 
mennesker i Subwayen i New 
York. 

Eva Stengade er foruden 
billedkunster også scenograf. 

‘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.

Makulator har stået bag flere 
værker på Byens  Hegn gennem 
tiden. Altid i klare farver. 

‘Not out of the woods yet’  
Del 1. af No Title

‘Not out of the woods yet’ 
Del 2. af No Title


