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Guide til design i 2018:
Her er årets bedste udstillinger
Tank hjernen op med
inspirerende former,
farver og designhistorier
på landets museer, der
står klar med spændende
udstillinger. Vi har plukket
en håndfuld ud, som især
er værd at besøge.
Magtens smykker
…er også titlen på en udstilling, som
Koldinghus holder 5. maj til 30. september
i anledning af stedets 750-års jubilæum.
Her vises overdådige og kongelige
smykker, der fortæller om magtens historie
og stil fra 1268 frem til i dag. Så kan det
nok være, at vielsesringen blegner en
smule.

Inspirerende Japan

Se mere på Koldinghus.dk.
Foto: Nicolai Appel

Keramikeren Picasso
’Picasso Keramik’ hedder Skandinaviens første
udstilling af en stor del af Pablo Picassos
omfattende keramik, der vises frem på Louisiana
fra 1. februar til 27. maj, 2018. Ud over at male,
klippe, tegne og lave skulpturer var Pablo
Picasso nemlig også en utrolig dygtig keramiker
med sit helt eget formsprog og brug af glasurer.
Se mere på Louisiana.dk
Foto: PR

’Learning from Japan’ hedder udstillingen, der har varet et stykke tid på
Designmuseum Danmark, og som du
enten bør gense eller opleve for første
gang, inden den tages ned 30. juni 2018.
Japan har gennem tiden været en vigtig
inspirationskilde for danske kunsthåndværkere og designere takket være deres enkle og
alligevel symbolfyldte og stramt detaljerede
formsprog. Udstillingen stiller skarpt på, hvad
vi har lært af japanerne.
Se mere på designmuseum.dk.
Foto: PR

Af Julie Vöge redaktion@boligen.dk

Fritz_Lang_Frau_im

Langsomme fotografier
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Månelanding

’Hvorsomhelst og intetsteds’. Fotokunstneren
Tove Kurtzweil (f. 1938) er fra en tid før
photoshop og hurtige mobilskud. Hendes
motiver er nøje udvalgt og langsomt fremkaldt i et mørkekammer, hvor omhyggelighed
og gedigent håndværk er kodeord. Kurtzweils
sanselige fotografier kan opleves fra 19. januar
til 2. april, 2018.

’Kay Bojesen – Humørbomben i Dansk Design’
er titlen på en udstilling om den afdøde og
velholdte kunsthåndværker (1886-1958), der
egentlig var uddannet sølvsmed, men fik
succes, da han kastede sig over at lave
trælegetøj. De fleste kender i dag træaben og
flodhesten, der som en masse af Bojesens
andre figurer er samlerobjekter. Udstillingen
åbner til september 2018.

Er du som så mange andre fascineret af de
danske slotte og af kongefamilien, så skynd
dig op af sofaen. Lige nu kan du nemlig se de
kongelige repræsentationslokaler i virkeligheden. Mærk stemningen i rummene, og hør,
hvordan det foregår, når der holdes gallamiddage eller nytårskur, og se Riddersalens
storslåede gobeliner på én time lang omvisning. Muligheden er kun en realitet her i januar,
så book hurtigt besøget på Christiansborg.dk

’Månen’ hedder Louisianas helt store udstilling
i 2018, der begynder 13. september, og som
leder op til 50-året for den første bemandede
månelanding. Udstillingen varer indtil 20.
januar 2019, og den blander kunst, film,
litteratur, arkitektur, design, naturhistorie og
historiske objekter.

Se mere på Glholtegaard.dk. Foto: PR
Se mere på Trapholt.dk.
Foto: PR

Foto: Thorkild Jensen

Se mere på Louisiana.dk.
Foto: PR

