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I 2017-2018 lavede en kunstner en stor skulptur i parken ved KunstCentret Silkeborg Bad. 
Den er der ikke længere, men du kan se en film om den.  
Kunstneren, der skabte skulpturen, hedder Callum Morton (født 1965). Han bor i Australien.  
Han kaldte sit kunstværk for Sisyphus. Skulpturen var speciel af flere grunde: 
 
• Den var meget stor - faktisk 4 m. høj  
 
• Den bevægede sig - det så ud som om det skete af sig selv (men der lå lidt teknik bagved)   
 
• Den lignede en kæmpestor sten. Den var lavet af både flamingo, cement og glasfiber og malet 
   til sidst i farver der ligner stens. 
 
• Der var nogle kendte ansigter på de fire sider. Bl.a. ham der var præsident i USA og 
   Nordkoreas leder - nogen der har indflydelse på om befolkninger lever i frihed eller ej.  
 
• Publikum kunne gå langs med skulpturens bane og kigge. Man kunne faktisk kun opleve 
   skulpturen helt rigtigt, hvis man fulgtes lidt med kuglen når den bevægede sig.  
 
• Det tog 5 min. at trille op, og det tog også 5 mi at trille ned.  
   Det vil sige, at det gik så langsomt, at man fik god tid til at tænke over tingene imens. 
   Det ville kunstneren gerne have at vi gjorde.           
 

Kunstneren var både inspireret af Sisyfosmyten, og af området på Silkeborg Bad, der har en lang 
historie. Han har også tænkt på at fortolke Sisyfosmyten ’omvendt’ på den måde, at det måske 
kan være okay at få at vide, hvad man skal lave - sådan som Sisyfos fik det. Det grundlæggende 
spørgsmål er om man er ufri/eller udfolder sig frit i de opgaver, man har i tilværelse. 
 

 

Sisyfos er navnet på en mand i en gammel fortælling, 

som mange siden gammel tid har kendt til. 

Fortællingen kaldes en myte. 

Manden Sisyfos var kommet til at gøre noget som 

guderne syntes var forkert.  

Derfor gav guderne ham en straf, nemlig at han igen 

og igen skulle udføre den samme handling: Trille en 

stor sten op på toppen af et bjerg. Når han så var 

nået helt op, trillede den ned igen.  

Og så måtte han starte forfra. Igen og igen.  

Derfor kalder man i dag også noget som man gør igen 

og igen uden at nå i mål for sisyfosarbejde.  


