
Dette er min føste kunstbog og min nye kunst i 2017. men kunst venlig hilsen  

Multi-Digital 

kunstner 
„I’m not a Rolling Stone, I’m a Rolling Piece of Art.“ 

 

 

Foto fra Corny-pop-kunst i 2001 



Dette er min føste kunstbog og min nye kunst i 2017. men kunst venlig hilsen  

Kunstbien Klaus Emilius (The Rolling Artist) 
 

Har været fotograf & kunstner i mange år siden 1999 til nu og dette er ikke noget 

jeg ønsker at stoppe med  

Men Kunstnernavnet er inspireret af en overskrift i en gammel Grøn Koncert-avis 

fra 1998 har også været crew.  Med dette er ikke der for jeg er bliven Kunstner 

men fordi jeg elsker at finde på nye ting. Om den dag jeg bliv at gøre det også 

bare. Laver kunst. Uanset om nogen synes om det eller ej. Kunstbien kalder han 

sig 

 

 

Det med kunsten Som 14-årig fik Klaus Emilius at vide, at han har 

muskelsvind. Af typen BMD. Før det havde han ikke rigtig lavet noget med 

kunst. Mest repareret knallerter og cykler. Og gået i skole og på efterskole.   

Kunsten kom, da han var på Egmont Højskolen.  

Der har han været to gange. Først på den internationale linje og så på medier og 

kunst.   ”Det var ikke noget, jeg kendte til – det med kunst. Ikke så meget i 

hvert fald. Jo, altså, jeg kendte lidt til ham Thorsen (Jens Jørgen Thorsen 

red.),” siger Klaus Emilius.    

Århus Kunstmuseum åbnede i efteråret 1999 en udstilling under titlen: 

”Skandaler i Kunsten”. Museet ønskede at udstille nogle af de kunstværker og 

installationer, som havde vakt de største skandaler i det 20. århundrede. Der var 

jeg blandt andet med til at lave en happening foran kunstmuseet i Århus i 

forbindelse med ferniseringen på en udstilling om skandaler i kunsten.   En hel 

flok handicappet blokerede med deres kørestole indgangen for ferniseringsgæsterne i 

protest mod de dårlige adgangsforhold for handicappede.    

Klaus Emilius og de andre kom både i aviserne og i tv.  




