
...

Torsdag 16. marts 2017 IBYEN POLITIKEN 21

Banja Rathnov Galleri og
Kunsthandel
Der er både helt små og intime
værker og storskalaværker af Sten-
se Andrea Lind-Valdan i udstillin-
gen 'Knebel' hos Banja Rathnov
Galleri og Kunsthandel, der åbner i
morgen. Stense Andrea Lind-Val-
dan er uddannet fra Det Kgl. Dan-
ske Kunstakademi, og den aktuelle
udstilling er hendes anden større
af slagsens i galleriet. 

'Knebel' består af »værker, der
har slået sig«, hvilket for eksempel
betyder værker lavet på lærred af
dynebetræk, på gammelt og krøl-
let papir, udtørret og krakeleret
maling, og i udstillingen forholder
Stense Andrea Lind-Valdan sig til
eksistentielle spørgsmål om tros-
forhold, moderskab og dødsdrift.
Stense Andrea Lind-Valdan: Knebel.
17. marts-29. april.
Banja Rathnov Galleri og Kunsthandel,
Museumsbygningen, Kastelsvej 18, Kbh. Ø.
WWW banjarathnov.dk

Bredgade Kunsthandel
Johan Abeling, Daniel Goldenberg,
Lino Lago, Bente Olesen Nyström,
Håkan Nyström, Niels Erik Skovbal-
le og Külli Suitso er navnene på de
deltagende kunstnere i udstillin-
gen 'Realistisk set', der kan opleves
hos Bredgade Kunsthandel. I ud-
stillingen tager kunstnerne hver
på deres måde fat i begrebet virke-
lighed, hvilket resulterer i en ræk-
ke malerier, der måske nok kan be-
skrives i realistiske termer, men
som alt afhængig af beskueren vil
få forskellige forklaringer.
Realistisk set. Til 25. marts. 
Bredgade Kunsthandel, 
Bredgade 69, Kbh. K.
WWW bredgade-kunsthandel.dk

Christian Andersen Gallery
I galleriet i Københavns nordvest-
kvarter åbner en soloudstilling
med tegninger af tyske Till Meger-
le, der er uddannet fra kunstakade-
mier i Tyskland samt i Wien, og
som i år også deltager i Drawing Bi-
ennal 2017 i London. 
Till Megerle: Supreme. 
17. marts-6. maj. Christian Andersen Gal-
lery, Bispevej 29, Kbh. NV.
WWW christianandersen.net

Copenhagen Contemporary
I sidste uge åbnede installationen
'Timekeeper' på Copenhagen Con-
temporary på Papirøen. Kunstne-
ren bag installationen er Sarah Sze,
og hendes værk er »et flimrende og
klikkende univers af genstande or-
ganiseret efter et helt særligt sy-
stem, nemlig det, der hersker på et
arbejdsbord og i dette tilfælde
kunstnerens eget fra atelieret«. Det
består af spejle, træ, rustfrit stål,
billedprojektioner, der cirkulerer
på rummets vægge, lamper, stole,
sten og blinkende skærme. Sarah
Sze er fra USA, og hun er udstillet
på blandt andet Museum of Mo-
dern Art i New York, Guggenheim
Museum i New York, og Fondation
Cartier i Paris.
Sarah Sze: Timekeeper. Til 3. sept. 
Copenhagen Contemporary, 
Trangravsvej 10-12, Kbh. K. 
WWW cphco.org

Den franske ambassade
Ni danske kunstnere udstiller for
tiden på den franske ambassade i
Det Thottske Palæ fra 1683. ’Carte
Blanche’ er navnet på udstillingen,
der består af værker af Ann Louise
Andersen, Peter Callesen, Jeanette
Ehlers, FOS, Lise Harlev, Hessel-
holdt & Mejlvang, Peter Land, Cho-
ki Lindberg og Tina Maria Nielsen.
Natalia Gutman har kurateret ud-
stillingen, der blandt andet byder
på »en overdimensioneret multi-
farvet badebold i musiksalonen,
rødbedefarvede lænker ned gen-
nem trapperummet og bronzemo-
biler tabt på gulvet og henlagt i en
vindueskarm«.

De udstillede værker er skabt til
ambassadens rum, og der er både
humoristiske, alvorsfulde og san-
selige værker, som alle forholder
sig til ambassaden som fænomen.
Der er gratis entré til udstillingen,
men der er obligatorisk tilmelding
via www.billetto.dk.
Carte Blanche // 9 danske kunstnere
på den franske ambassade.
Til 1. april. Den franske Ambassade,
Kongens Nytorv 4, Kbh. K.
WWW ambafrance-dk.org

Den Hirschsprungske Samling
P.S. Krøyer (1851-1909), Vilhelm
Hammershøi (1864-1916) og Anna
Petersen (1845-1910) er alle repræ-
senteret på Den Hirschsprungske
Samlings udstilling ’Lyd i mørket.
Musik i billedkunsten’, en udstil-
ling, der viser, hvordan blandt an-
dre de førnævnte kunstnere har
formidlet billedkunstnere og mu-
sikeres møder gennem musikken. 

Musik som motiv i billedkun-
sten sås ofte i 1800-tallet, og på ud-
stillingen, der består af samlin-
gens egne, men også indlånte vær-
ker, vises eksempelvis portrætter af
komponister og musikeres musi-
kalske aftenselskaber og baller, og

»ofte er det ved lampelys, så for-
nemmelsen af høresansen forstær-
kes i det bløde mørke, som kunst-
nerne fremkalder med den mørke
ende af paletten«. 
Lyd i mørket. Musik i billedkunsten.
Til 27. aug. Den Hirschsprungske Samling,
Stockholmsgade 20, Kbh. Ø
WWW hirschsprung.dk

Den schweiziske ambassade 
Den schweiziske ambassade i Hel-
lerup er også vært for en udstilling
for tiden. Her er det udstillingen
’The Competition, The Book & The
Table’, der består af tegninger ind-
sendt i forbindelse med Aarhus Ar-
kitektskoles konkurrence ’Dra-
wing of the Year’, som kan ses. Der
har været flere end tusind bidrag
fra hele verden til konkurrencen,
og de bedste vises frem til 12. april
på ambassaden. I forbindelse med
udstillingen vises også en samling
af tegneredskaber, som har tilhørt
nogle af tiden store schweiziske ar-
kitekter.
The Competition, The Book & The
Table. Til 12. april. Den schweiziske Am-
bassade, Richelieus Allé 14, Hellerup.
WWW openembassy.dk

Det Nationalhistoriske 
Museum
1960’ernes Amerika set gennem
fotografen Dennis Hoppers øjne.
Sådan kunne man betegne udstil-
lingen ’Dennis Hopper som foto-
graf’. Udstillingen består af knap
200 fotografier i sort-hvid taget af
Dennis Hopper – bedst kendt som
skuespiller og filminstruktør – og
fortæller historien om et årti fyldt
med »De Sorte Pantere, popart og
hippiekultur«.
Dennis Hopper: Dennis Hopper som
fotograf.
Til 14. maj. Det Nationalhistoriske Mu-
seum, Frederiksborg Slot, Hillerød
WWW dnm.dk

Fotografisk Center
»Som en slags langsomhedens poe-
si bruger jeg mit antikke Zeiss
bælgkamera, når jeg finder mine
motiver og laver fotografier i mør-
kekammeret som i fotografiets
barndom. Men jeg er mobil, rejser
over hele verden og vil med 'Basic'
forsøge at give et billede af det mo-
derne livs mulighed for fordybelse
i et kunstnerisk medie og dermed i
verden«. Sådan siger billedkunst-
ner og fotograf Erik Steffensen om
sin kommende udstilling hos Foto-
grafisk Center, en udstilling, der
præsenterer unikafotografier i
sort-hvid fra de sidste syv år og bil-
leder fra serierne ’Can Lis’, ’New
York’, ’Blue Notes’, ’Dark & Stormy’,
’Kilimanjaro’ og den helt nye ’Pe-
ru’. 
Erik Steffensen: Basic.
18. marts-21. maj. Fotografisk Center, Byg-
ning 55, Staldgade 16, Kbh. V.
WWW fotografiskcenter.dk

Galerie Pi
»Kærligheden til selve opdagelsen
og forestillingen om det, der kun-
ne være«. Det er et væsentligt om-
drejningspunkt i Galerie Pis udstil-
ling 'The most beautiful thing I ha-
ve never seen' med værker af Birgit
Bjerre. 

Hun er uddannet på Det Jyske
Kunstakademi, og i udstillingens
værker forsøger hun at få det, der
ikke findes, men som findes i san-
seligheden, ned på papir.
Birgit Bjerre: The most beautiful
thing I have never seen. Til 25. marts.
Galerie Pi, Borgergade 15 D, Kbh. K.
WWW galeriepi.dk

Galleri Nicolai Wallner
På den midlertidige adresse i
Nordhavn præsenterer Galleri
Nicolai Wallner en soloudstilling
med den amerikanske kunstner
Chris Johanson, der tidligere har

udstillet solo på Malmö Konsthall
og i gruppeudstillinger på Louisia-
na og Berlin Biennalen. Udstillin-
gen ’Infused Paper’ består af nye
tegninger.
Chris Johanson: Infused Paper.
Til 17. marts. Galleri Nicolai Wallner, 
Corkgade 6, Nordhavn
WWW nicolaiwallner.com

Galleri Øckenlund
Der bliver vist nye grafiske værker
af Dorte Øckenholt og Lene Benni-
ke hos Galleri Øckenlund fra 1.
marts. ’Tider & Steder’ hedder ud-
stillingen, der består af fotogravu-
re, linoleumstryk, akvatinteæts-
ning og træsnit. 
Dorte Øckenholt og Lene Bennike:
Tider & Steder. Til 23. marts. 
Kronprinsesse Sofies Vej 6, Frb.
WWW ockenlund.dk

Hans Alf Gallery
Louise Hindsgavls første soloud-
stilling, 'Faste forestillinger', hos
Hans Alf Gallery åbnede i sidste
uge. På udstillingen viser Louise
Hindsgavl, der er uddannet fra De-
signskolen i Kolding på linjen for
keramik og glas, blandt andet en
række helt nye værker, både væg-
hængte og fritstående skulpturer.
Derudover vises fotoserien 'Ouver-
tures', der tidligere er blevet vist på
Trapholt.
Louise Hindsgavl: Faste forestillin-
ger. Til 1. april. Hans Alf Gallery, 
Holbergsgade 8, Kbh. K.
WWW hansalf.dk 

Kunsthal Charlottenborg
'Welcome Too Late' hedder Kunst-
hal Charlottenborgs kommende
udstilling, der fra 18. marts be-
handler begreberne samtid og
samtidskunst »med værker, der
flytter fokus fra øjeblikket til større
tidsperspektiver«. Toke Lykkeberg
har kurateret gruppeudstillingen, 

guide udstillinger

EKSTRAORDINÆRT. Normalt er der adgang forbudt for offentligheden i Det Thottske Palæ, men i forbindelse med kunstudstillingen ’Carte Blanche’ 
på den franske ambassade er der mulighed for at opleve ni danske kunstnere i det historiske hus. Foto: Lior Zilberstein
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