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bedste 
kunstudstillinger 
i København10 årets  

Årets  
  gensyn

Siden Louise Bourgeois i en  
alder af 70 blev kanoniseret af den 
internationale kunstverden, har det 
ikke manglet på udstillinger af den 
franskfødte billedhugger med en 
svaghed for edderkopper. Alligevel 
var det en stor glæde, at Louisiana – 
igen – havde arrangeret en omfangs
rig udstilling med kunstneren med 
et uopslideligt materiale i sindets 
kældre. Udstillingen fokuserede på 
Louise Bourgeois’ såkaldte celler, der 
for de lestes vedkommende er en 
slags mentale rum med traumatiske 
historier. Undertiden også edder
kopper. Udstillingen kan ses frem til 
26. februar.

Årets 
klassiker

Den franske maler Paul Gauguin 
(18481903) var en rastløs rejsende. 
Både i verden og i kunsthistorien. 
For hvad kunne han inde, som han 
kunne bruge til at blive sig selv og 
vise verden sin storhed? Med en dy
namisk og diskret pædagogisk præ
senteret udstilling tog Glypto teket 
den besøgende rundt i Gauguins ver
den, fortalte om hans inspirations
kilder og viste hans resultater.  Endnu 
en gang var det muligt at sende en 
taknemmelig hilsen til brygger Carl 
Jacobsen, hvis midler og mål gjorde 
Glyptoteket til et museum, der kan 
låne hos andre af verdens bedste 
museer.  

Årets  
undergrund

Det kan ikke have let for billedhugge
ren Eva Koch at skulle skabe et værk 
til Cisternerne i Søndermarken efter 
to så markante og vellykkede udstil
linger som først Christian Lemmerz’ 
i 2014 og dernæst Ingvar Cronham
mars i 2015. Men det lykkedes på 
fornem vis for Eva Koch at anvende 
det tidligere vandreservoir – i sig selv 
et meget vanskeligt sted at udstille 
– som ramme for en både poetisk 
og sørgmodig fortælling om krig og 
dens ofre. Med små virkemidler som 
enkle billeder præcist projiceret på 
vægge og søjler blev værket til en 
slags eviggyldig fortælling om det at 
være menneske.

Årets  
hjem

Ordrupgaard har gennem en række 
udstillinger fokuseret på kunstner
par, og på hvordan kunstnerpar har 
indrettet deres hjem. Både som 
selviscenesættelse og som et mere 
eller mindre uopslideligt motiv. Lige 
rundt om kunstneren selv. For den 
mandlige kunstner – for det var 
han dengang – en mulighed for at 
male salgbare portrætter af mor 
og barn. For Vilhelm Hammershøis 
vedkommende: Kvinde uden barn. 
Men placeret optaget af stille huslige 
sysler i dårende smukke rum. Kvin
den som et objekt i rummet. Ligesom 
bordet, stolene, klaveret, kommoden 
og støvkornenes dekorative dans i 
sollyset.

Årets 
kvinde

Udover at samle er kunstmuseernes 
fornemste rolle at kaste nyt blik på 
fortiden, pege på forudsætninger og 
kvaliteter og revurdere pionererne. 
Med udstillingen om Niki de Saint 
Phalle lykkedes det igen Kunst
museet Arken at skabe en dynamisk 
præsentation af en af de skikkelser 
i 1960erne og omegn, der på mange 
måder ik betydning, men også stod 
i skyggen af generationens store 
mandlige kunstnere. Det lykkedes 
også museet at formidle et facetteret 
billede af Niki Saint Phalle (1930
2002) som både feminin feminist og 
strategisk oprører. Men først og frem
mest billedkunstner. 

Årets 
personlige

Statens Museum for Kunst viste 
blandt meget andet en tematisk 
udstilling om begrebet intimitet i 
perioden 17301930. Det blev dermed 
fortællingen om, hvordan periodens 
kunstnere fortolkede de normer, de 
former for selviscenesættelse og den 
moral eller mangel på samme, der 
navnlig forandrede sig i det borger
skab, der var kunstnernes kunder. 
Billederne viste blandt andet idealet 
om soliditet og omsorg, tradition og 
trofasthed – men også kødets lyst 
når det praktiseres i andres skød end 
familiens. Udstillingen belyste også, 
hvordan intimitet skildres i et billede 
– på en intim måde.

Årets 
overraskelse

I 2006 åbnede en privat kunsthal 
på Papirøen. Copenhagen Contem
porary, der er støttet af en række 
privatpersoner og fonde, er et forsøg 
på at afklare, om der i hovedstads
området er kundeunderlag til en 
ikkeofentlig kunsthal med ambition 
og længerevarende udstillinger af 
store installationer. Copenhagen 
Contemporary, der indtil videre 
har lokalerne til udgangen af 2017, 
kom imponerende fra start med 
blandt andet en større udstilling af 
Bruce Naumann, en af verdens mest 
enerverende kunstnere, samt Ragnar 
Kjartansson, der er et af tidens bety
delige internationale navne. 

Årets 
morsomste

Pist Protta hedder Danmarks mest 
morsomme og uforudsigelige kunst
tidsskrift. Det udkommer fuldstæn
digt uregelmæssigt. Undertiden 
springes nogle af numrene over, for 
at det skal gå hurtigere, og til gen
gæld udgives så forsiderne, så man 
kan se, hvad man er gået glip af. Tids
skriftet og forlaget bag det var emnet 
for en udstilling på Charlottenborg 
– og udstillingen afspejlede meget 
præcist redaktionens anarkistiske 
arbejdsform, det tilsyneladende 
tilfældighedsbaserede redigerings
princip. Og så den redaktionelle linje: 
Morsom og uforudsigelig.  

Årets 
Kirkeby

Intet kunstår uden en udstilling 
med Per Kirkeby. Mindst én. Udover 
en glimrende udstilling af Kirkeby
graik i Møstings Hus var det i 2016 
blandt andet Kunstforeningen 
Gl. Strand, der fejrede national
klenodiet. »Avantgardens blå« søgte 
at indkredse nogle af de påvirkninger, 
som dengang i 1960erne gjorde Per 
Kirkeby til en radikal billedkunstner. 
I tiden var avantgarden – bortset fra 
Kirkeby – færdig med maleriet, og så 
måtte den arbejde med alle mulige 
andre materialer og herunder happe
nings. Siden ændrede kunstverdenen 
sig. Men Kirkeby beholdt arven fra 
avantgarden i sit værk.

Årets 
skæve perle

Den stærkt sanselige og efektfulde 
stilperiode, barokken, var udgangs
punktet for en in udstilling i Gl. 
Holtegaard med det indbyggede 
spørgsmål: Minder tiden i 1600 
tallet om vores? Er der en parallel i 
de næsten vulgære ophobninger af 
forbrugsgoder dengang og nu? Og 
så samtidig den stadige påmindelse i 
billedkunsten om, at man skal huske, 
at man skal dø, og at der ingen lom
mer er i ligklæder. »Frydefuld gysen« 
sammenstillede på begavet vis en 
række udsøgte værker fra dengang 
og nu og bidrog til opfattelsen af, 
at formsproget er måske nyt. Men 
temaerne de samme.


