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Banja Rathnov – Galleri &
Kunsthandel
I en retrospektiv udstilling, der er
en hyldest til gadefotografiet og
hverdagen, vises fotografier af
blandt andre Gregers Nielsen, Ole
Brask, Roald Pay og Lilian Bolvinkel,
der også er kendt som Delta Foto-
graferne. »Fotografierne skildrer
det moderne liv i storbyen og på
stranden. Mennesker på gaden, på
café... – livet som sådan«, lyder be-
skrivelsen.
Delta Fotograferne - Dengang i
60’erne. Til 30. september. Banja
Rathnov Galleri & Kunsthandel, Told-
bodgade 9, Kbh. K. 
WWW banjarathnov.com

Carlsberg Byens Galleri &
Kunstsalon
Kunstnerne Peter Bonde og Melou
Vanggaard mødes i udstillingen ’So-
me Old Bullshit’, der åbner i sidste
uge i Carlsberg Byen. Udstillingen
»tager sit udgangspunkt i kunstner-
nes gemte og glemte ideer og vær-
ker«.
Some Old Bullshit. Til 3. september.
Carlsberg Byens Galleri & Kunstsa-
lon. Pasteursvej 14, 1. sal, Kbh. V. 
WWW carlsbergbyen.dk

Cisternerne
Den japanske arkitekt Hiroshi Sam-
buichis ’The Water’ har skabt »en
helligdom for mødet mellem luf-
ten, lyset og vandet under jorden i
Søndermarken på Frederiksberg«.
Totalinstallationen er en fortolk-
ning af den japanske helligdom It-
sukushima, der også er på Unesco’s
verdensarvliste. 
Hiroshi Sambuichi: The Water.
Til 2. februar. Cisternerne,
Søndermarken, Frb.
WWW cisternerne.dk

Dansk Arkitektur Center
Det danske bidrag til den seneste ar-
kitekturbiennale i Venedig kan
frem til oktober opleves i Dansk Ar-
kitektur Center. 

Udstillingen, der består af mere
end 130 arkitekturmodeller, video-
installationer og talks med blandt
andre professor Jan Gehl, giver et
indblik i dansk arkitekturs sær-
præg, og den »stiller skarpt på, hvor-
dan danske arkitekter sammen
med planlæggere, politikere og byg-
herrer i deres daglige arbejde forny-
er den danske tradition for at tænke
og bygge samfund og samfundsin-
stitutioner med mennesket i cen-
trum«. 
Art of Many and The Right to Space.
Til 1. oktober. Dansk Arkitektur Cen-
ter, Strandgade 27B, Kbh. K.
WWW dac.dk

Danske Grafikeres Hus
Under Cph Art Week kan gruppeud-
stillingen ’Grafik – En Sensation Hos
Danske Grafikere’ opleves i Danske
Grafikeres Hus. Udstillingen er
skabt i samarbejde med Clausens
Kunsthandel, og de medvirkende er
blandt andre Ole Sporring, Mette
Winckelman, Frans Jacobi, Gudrun
Hasle og Elsa Nielsen. Værkerne er
udvalgt af bestyrelsen i Danske Gra-
fikere.
Grafik – En Sensation Hos Danske
Grafikere. Til 3. september. Danske
Grafikeres Hus, Sølvgade 14, Kbh. K.
WWW danskegrafikere.dk

Den Hirschsprungske Samling
P.S. Krøyer (1851-1909), Vilhelm Ham-
mershøi (1864-1916) og Anna Peter-
sen (1845-1910) er alle repræsenteret
på Den Hirschsprungske Samlings
udstilling ’Lyd i mørket. Musik i bil-
ledkunsten', en udstilling, der viser,
hvordan blandt andre de førnævnte
kunstnere har formidlet billed-
kunstnere og musikeres møder
gennem musikken.

Musik som motiv i billedkunsten
sås ofte i 1800-tallet, og på udstillin-
gen, der består af samlingens egne,
men også indlånte værker, vises ek-
sempelvis portrætter af komponi-
ster og musikeres musikalske aften-
selskaber og baller, og »ofte er det
ved lampelys, så fornemmelsen af
høresansen forstærkes i det bløde

mørke, som kunstnerne fremkalder
med den mørke ende af paletten«. 
Lyd i mørket. Musik i billedkunsten.
Til 27. august. Den Hirschsprungske
Samling, Stockholmsgade 20, Kbh. Ø.
WWW hirschsprung.dk.

Designmusem Danmark
Japan har gennem tiden været en
vigtig inspirationskilde for dansk
kunsthåndværk og design. Det sæt-
ter Designmuseum Danmark fokus
på i udstillingen ’Learning from Ja-
pan’, som rummer forskellige tema-
er – fra naturmotiverne i den japan-
ske kunst, arkitektur og mode til be-
lysning, møbler og borddækning.
Alt sammen inspireret af mødet
med japansk kunst og håndværk,
men nu integreret i dansk design.
Learning from Japan.
Til 24. september. Designmuseum
Danmark, Bredgade 68, Kbh. K.
WWW designmuseum.dk

Det Grønlandske Hus
I en ny udstilling i Det Grønlandske
Hus har tegning været omdrej-
ningspunkt for de syv kunstnere
Ivalo Abelsen, Ivan Burkal, Lisbeth
Karline Poulsen, Miki Jacobsen, Mi-
ke Lynge, Naja Abelsen & Pierre An-
dré Auzias. ’Tegn og billede’ er nav-
net på udstillingen, der er en del af
Cph Art Week. 
Tegn og billede. Til 28. september. 
Det Grønlandske Hus, 

Løvstræde 6, Kbk. K.
WWW sumut.dk

Fotografisk Center
I gruppeudstillingen ’Herbarium –
fotografi & botanik’ arbejder sam-
fundskunstnere som Camilla Berne,
Nanna Debois-Buhl, Jaako Kahilani-
emi og Ulrik Hetoft i skæringspunk-
tet mellem mellem fotografi og bo-
tanik. Det kommer blandt andet til
udtryk i »elektromikroskopiske
scanninger af mikroalger, [...] bille-
der af den invasive kudzuplante og
[...] nærbilleder af rodsystemer«.
Herbarium – fotografi & botanik.
Til 3. september. Fotografisk Center,
Staldgade 16, Kbh. V. 
WWW fotografiskcenter.dk

Galleri Kant
Tuukka Tammisaaris soloudstilling
’Mise en place’ er åbnet i Galleri
Kant. Det er Tuukka Tammisaaris
første soloudstilling i Danmark, en
udstilling, der består af nye maleri-
er og tegninger og værker, som både
er figurative og abstrakte, og hvor
»farverne er mættede, og paletten er
hentet fra jorden og floraen. Tekstu-
ren i overfladen er stoflig og grov, og
ofte overlapper figurerne og lagene
hinanden i det enkelte værk. Geo-
metriske former og mønsterdan-
nelser er karakteristiske træk samt
fragmenter og forvandlinger af no-
get genkendeligt«.

OVERSØISK. ’Kolonihistorier – magt og afmagt’ hedder en ny udstilling på Gl. Holtegaard, hvor man kan se Fritz Melbyes maleri 'Charlotte Amalie', en by på øen Sankt Thomas. Foto: Jørgen Als
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Tuukka Tammisaari: Mise en pla-
ce. Til 23. september.
Kunstnerne Shaun Ellison, Marlon
Wobst og Siro Cugusi kan ligeledes
opleves i en udstilling hos Galleri
Kant, nemlig i gruppeudstillingen
’Whet ya whistle’, hvor »kroppen og
det kropslignende er et fællesom-
drejningspunkt« for alle tre kunst-
nere, som finder inspiration i såvel
hverdagen som i middelalderens
freskomalerier og tribal art. 
Whet ya whistle. Til 23. september.
Galleri Kant, St. Kongensgade 3, 
Baghuset, Kbh. K. 
WWW gallerikant.dk

Galleri Tom Christoffersen
’Shooting’ og ’Shoot’ er navnene på
to værker, som for tiden udstilles i
Galleri Tom Christoffersen. Stig
Brøggers ’Shooting’ fra 1969 består
af en række sort-hvide fotografier af
kunstneren »iscenesat som offer for
et løsskydende kamera og fotogra-
fen som den hyrede lejemorder«. 

Også amerikanske Chris Burden
har skydningen som tema i det kon-
troversielle og eksperimentelle
værk ’Shoot’ fra 1971. I værket lader
Burden sig skyde i armen af sin assi-
stent.
Shooting – Shoot. Til 9. september.
Galleri Tom Christoffersen byder og-
så på en udstilling med værker af
den amerikanske forfatter William
S. Burroughs, blandt andet kendt
for ’Nøgen frokost’ fra 1967. Udstil-
lingen består af kollager, tegninger
og Burroughs’såkaldte shotgun pain-
tings, og de er alle blevet til i perio-
den 1982-1996.
William S. Burruoghs: Paintings &
Drawings. Til 9. september. Galleri
Tom Christoffersen, Skindergade 5,
Kbh. K.
WWW tomchristoffersen.dk

Gl. Holtegaard
Det er ikke ovre med udstillinger
foranlediget af 100-året for salget af
Dansk Vestindien. I udstillingen ’Ko-
lonihistorier – magt og afmagt’ sam-
stilles ældre kunst med samtids-
kunst for at forsøge at svare på,
hvordan Danmarks rolle som kolo-
nimagt blev skildret i kunsten den-
gang, og hvordan samtidskunstner-
ne i dag bearbejder kolonimagten. 

Udstillingen indeholder ældre
værker, kulturhistorisk materiale
samt samtidskunst fra både ind- og
udland. Blandt de bidragende
kunstnere finder man blandt andre
La Vaugh Belle, C. W. Eckersberg, Jea-
nette Ehlers, Fritz Melbye, John Kør-
ner og Yinka Shonibare. 
Kolonihistorier – magt og afmagt.
Til 30. december. Gl. Holtegaard, At-
temosevej 1970, Holte.
WWW glholtegaard.dk

Hans Alf Gallery
Erik A. Frandsens blomster er i cen-
trum i en ny udstilling med nye ma-
lerier af den danske kunstner. ’Nye
arbejder/Flower Angles’ er titlen på
udstillingen bestående af værker,
der alle portrætterer blomster, der
»dissekeres og forvrænges gennem
minutiøse skift i perspektiv og an-
grebsvinkel«. 
Erik A. Frandsen: Nye Arbejder/Flo-
wer Angles. Til 7. oktober. Hans Alf
Gallery, Holbergsgade 8, Kbh. K.
WWW hansalf.com

Kunstforeningen GL STRAND
Værker af mumitroldenes moder,
Tove Jansson, præsenteres for første
gang i en stor udstilling i Danmark.
Udstillingen byder på kunstnerens
surrealistiske malerier fra 1930’er-
ne, modernistiske og eksperimente-
rende værker fra 1940’erne og
1950’erne samt lyriske værker fra
1960’erne og 1970’erne. Derudover
er der illustrationer, arbejder på pa-
pir – herunder arbejdet med mumi-
troldene – og malerier på lærred.
Udstillingen giver desuden et ind-
blik i Tove Janssons private liv, og
kunst- og designgruppen Company
har skabt et mumiunivers.
Tove Jansson: Kunst, kærlighed og
mumitrolde. Til 3. september.
Kunstforeningen GL STRAND, Gl.
Strand 48, Kbh. K.
WWW glstrand.dk

Nikolaj Kunsthal
Billedkunstner Eske Kath og musi-
ker Nanna Fabricius Øland, der la-
ver musik under navnet Oh Land,
står bag ’Skibet’, kunsthallens nye,
store værk for både børn og voksne.
Værket er bygget af containere i tre
etager, eller tre dæk med hver sit
perspektiv, som det er muligt at gå
på opdagelse i. 
Eske Kath og Oh Land: Skibet. Til 7.
januar 2018. Nikolaj Kunsthal, Nikolaj
Plads 10, Kbh. K.
WWW nikolajkunsthal.dk

Ny Carlsberg Glyptotek
Flere end 200 værker fra Glyptote-
kets egen samling er i centrum i ud-
stillingen ’Fransk maleri’, der for-
tæller historien om og viser udvik-
lingen i 150 års malerkunst – fra
1800 til 1950 fortalt i omvendt kro-
nologisk rækkefølge.

Manet, Degas, Monet, Cézanne og
Gauguin er alle repræsenteret med
både »berømte mesterværker og
sjældent sete hovedværker«. Ifølge
Ny Carlsberg Glyptotek er udstillin-
gen »den til dato mest omfattende
og ambitiøse visning af Glyptote-
kets samling af fransk malerkunst«. 

Ud over malerier udstilles en ræk-
ke tegninger samt mindre skulptu-
rer, og på ’Fransk maleri’, der breder
sig over tre etager, er der tillige vær-
ker af blandt andre Giacometti, Max
Ernst og Victor Vasarely.
Fransk maleri. Til 31. december.
Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads
7, Kbh. V.
WWW glyptoteket.dk

OK Corral
Berit Dröse og Maja Gro Gundersen
har kurateret udstillingen ’Geo-
graphy of the Senses’ med værker af

Leah Beeferman, Veronica Rigét,
Jens Settergren og Berit Dröse selv.
Hvornår har man rigtigt kontakt til
det, man retter sin opmærksomhed
imod? Det er et af de spørgsmål,
som bliver forsøgt besvaret i en ud-
stilling, hvor kunstnerne beskæfti-
ger sig med krop, sansning og mate-
rialitet.
Geography of the Senses. 
Til 9. september. OK Corral, 
Rolighedsvej 9, Frb.
WWW okcorral.dk

Overgaden Institut for Sam-
tidskunst
’Vestindiske Forestillinger’ hedder
en ny udstilling på Overgaden – In-
stitut for Samtidskunst. Her kan
man opleve Jacob Kirkegaard og
Niels Lyhne Løkkegaards lydinstal-
lation, skabt specifikt til stedet. I et
grønligt lyst, der skal gøre det ud for
såkaldte green screens, og som skal
igangsætte lytterens egen forestil-
ling om Dansk Vestindien, opleves
et lydunivers optaget fra nutidens
Jomfruøer.
Vestindiske Forestillinger.
Til 22. oktober. Overgaden – Institut
for Samtidskunst, Overgaden Neden
Vandet 17, Kbh. K. 
WWW overgaden.org

Rundetaarn
Billedkunstner Helene Nymann har
udviklet en kunstinstallation til Bib-
liotekssalen. ’Ars Memoria – Memes
til fantasien’ er udstillingens titel,
der består af værker, som »genopli-
ver antikke memoreringsteknikker
og kosmiske spekulationer, der blev
udviklet af den italienske astrolog,
filosof og digter Giordano Bruno i
slutningen af 1500-tallet«. Udstillin-
gen er en del af Cph Art Week. 
Helene Nymann: Ars Memoria - Me-
mes til fremtiden. 
Til 24. september. Rundetaarn, 
Købmagergade 52A, Kbh. K.
WWW rundetaarn.dk

Statens Museum for Kunst
Museets »absolutte mesterværker af
europæisk kunst fra årene 1300-
1800« er centrum for udstillingen
’At krydse grænser’, der undersøger,
hvad der fangede nordiske kunst-
neres interesse, når de rejste mod
syd, og omvendt, hvordan en af de få
kunstnere, der rejste mod nord,
nemlig Cornelius Norbertus Gijs-
brechts, lod sig inspirere af de nord-
ligere himmelstrøg. 

Udstillingen præsenterer des-
uden værker af Andrea Mantegna,
Lucas Cranach den Ældre, Peter Paul
Rubens, Jacob Jordaens, Rembrandt
van Rijn og med flere.
At krydse grænser – Spot på euro-
pæisk kunst 1300-1800. Til 26. no-
vember. 
Der er malerier, tegninger, kobber-
stik og træsnit af fx Albrecht Dürer,
Jan Gossart og Lucas Cranach den
Ældre i udstillingen ’Magt og Af-
magt – Christian II’s billedpolitik’,
en udstilling, der undersøger, hvor-
dan Christian II som den første dan-
ske konge »brugte kunst som red-
skab i sine politiske strategier«.
Magt og afmagt – Christian II’s bil-
ledpolitik. Til 10. september. 
Statens Museum for Kunst, 
Sølvgade 48-50, Kbh. K.
WWW smk.dk
malene.jensen@pol.dk

TEGNING I CENTRUM. Lisbeth Karline Poulsens værk ’Uden titel’ fra 2017 samt en række andre værker af
grønlandske kunstnere udstilles under Cph Art Week i Det Grønlandske Hus. Foto: Det Grønlandske Hus
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