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2001, som kan ses på Nikolaj Kunsthal. Derudover viser de også en masse af hans andre værker,
deriblandt hans nyeste værk, gangsterparodien The Swap.
Et andet af hans af hans tidligere værker, der også er værd at bemærke er Global Soap; der består af
en lang række closeups taget fra sæbeoperaer som er klippet sammen, så de giver en helt ny
betydning.
Husk at afsæt et par timer til udstillingen, da der er meget. Jeg skal i hvert tilfælde tilbage og se mere.

Peter Land: The Secret Agent, 2017. Plastic, air, 2,3 x 2,3 m. Foto: Henrique Hinnerfeldt
DEN FRANSKE AMBASSADE
Det Thottske Palæ, Kongens Nytorv 4, 1050 København K
Carte Blanche // 9 danske kunstnere på den Franske Ambassade
Ann Louise Overgaard Andersen, Peter Callesen, Jeannette Ehlers, FOS, Lise Harlev,
Hesselholdt & Mejlvang, Peter Land, Choki Lindberg, Tina Maria Nielsen. Kurator: Natalia
Gutman
11.03.2017 - 01.04.2017
En kæmpe badebold, mobiltelefoner i bronze og rødbedefarvede sukkerknalder er blandt andet noget
af det man kan se på udstillingen Carte Blanche, som foregår på Den Franske Ambassade.
Man møder allerede det første værk på gaden, FOS' værk Hypernormalization, en stor port af brændt
træ. Når du skal ind på ambassaden bliver du guidet igennem security, skal vise billed-ID, og aflevere
alt hvad du har i lommerne, som var det i lufthavnen. Sikkerhed og kunst flyder sammen.
Alle værkerne er lavet specifikt til lokalerne. Der er både værker med stor humor og værker med
større alvor som f.eks. minder os om vores fortid som kolonimagt. En rigtig god udstilling. Det er
forfriskende at se, et ellers for offentligheden lukket land, som åbner op og inviterer kunsten og
offentligheden indenfor.
Mere af dét, tak.
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