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SAINT-ÉMILIONAFTEN
Lørdag den 13. oktober 2018 kl. 18.30

En særlig temaften med en lækker menu.  
Nyd efterårsaftenen med din familie og  
gode venner.

Vi har fundet en gammel klassiker frem  
og holder Saint-Émilion aften med lækre  
retter og smuk havudsigt. 

Så tag vennerne eller familien med  
og nyd en dejlig aften ved vandet.

Bestil bord i god tid på  
www.charlottenlundfortet.dk  
eller på telefon 3962 2263

Vi glæder os til at se jer

Teamet på Charlottenlund Fortet

Stegt jomfruhummer 
Selleripuré, vaniljesyltet selleri, ørredrogn, salturt & dild

Glaseret svinekæbe 
Pufet svær, syltet rødkål, tyttebær & coniteret kartofel

Flat Iron 
Stegt jordskok, rødbedesyltede perleløg,  
oksesauce & blød timian 

Havgus 
Stegt frugtbrød, stikkelsbær & hvid chokolade

Butterdej 
Æble, karamel & yoghurtiscreme 

APERITIF,  
5 RETTER & VIN

  850,-  
 (pr. pers)

Skaldyrsfad på 

Restaurant l’Alsace

Nyd et forfriskende skaldyrsfad på Restaurant 

l’Alsace, der i københavnerkredse er kendt som et 

legendarisk spisested og kan bryste sig af et stort 

stampublikum. Glæd dig bl.a. til klassisk fi skesuppe, 

hvidvinsdampede blåmuslinger, atlanterhavsøsters, 

jomfruhummer m.m. Begrænset antal. Pris pr. person.

Køb senest 18. september 2018 på spotdeal.dk

Fra

275,-

SÆRPRIS

Luksustapas & choko-

ladekage hos Lundgren V.I.P.
Slå dig ned hos hyggelige Lundgren 

V.I.P på Vesterbro og nyd en masse 

små, sydlandske delikatesser og 

chokoladekage til KUN 99 kr. Glæd 

dig bl.a. til sortfodsskinke, 6 slags ost, 

chornichons, chokoladekage og meget 

mere.

Køb senest 20. september 2018 på spotdeal.dk

99,-

Normalpris

Spar

199,-

50%

Det hvide slot 

ved havet

Det hvide slot ved Flensborg Fjord 

er et enestående romantisk sted at 

holde en miniferie. I lyse og komfor-

table rammer kan I slappe af og nyde 

lækker mad, wellness og ikke mindst 

hinanden.

Køb senest 25. september 2018 på spotdeal.dk

Fra

2.250,-

Normalpris

Spar

4.065,-

44%

FOR 2

PERSONER,

2 NÆTTER

SPOTdeal tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

Se alle vores andre gode tilbud på spotdeal.dk

- en del af JP/Politikens Hus

11. september 2018 2. sektion 19

FREMTIDENS PSYKIATRI 
håb og drømme fra en pårørende

Foredrag af landsformand  
Knud Kristensen.  
19. september 2018 kl. 19-21

KNUD KRISTENSEN vil som pårørende og landsformand 
for SIND og medlem af Skizofreniforeningen, komme med 
nogle bud på hvordan fremtidens psykiatri gerne måtte 
se ud.

Som overskriften antyder, vil buddene være baseret på 
håb og drømme, men forhåbentlig ikke helt uden relation 
til virkeligheden. Der vil blive tid til spørgsmål.

Mødet arrangeres af: 
Bedre Psykiatri, lokalafdeling Lyngby-Taarbæk/Rudersdal 
i samarbejde med SIND-Gladsaxe-Gentofte-Lyngby samt 
Skizofreniforeningen.

Sted:  
Christianskirkens menighedslokale 
19. September 2018 Kl. 19-21

Christian X ś alle 122, 2800 Kgs. Lyngby

Alle er velkomne - gratis adgang
Tilmelding til mødet på: lyngby@bedrepsykiatri.dk

KUNST "Jeg har altid været vild
med hende."

Ordene kommer med efter-
tryk og stor troværdighed fra
direktør på Gl. Holtegaard,
Maria Gadegaard. Og kvinden,
hun taler om, er Rita Kernn-
Larsen, hvis værker til den 13.
januar kan ses på udstillings-
stedet Gl. Holtegaard.

"Da jeg var 14 år gammel,
lejede mine forældre et hus i
St. Jeannet i Sydfrankrig. Det
viste sig at være Rita Kernn-
Larsens hus. Jeg husker, hvor
fascinerende det var, at alle de
mørke vægge var beklædt
med værker, som hun havde
skabt. Det lagrede sig i min hu-
kommelse, og da jeg kom til
Gl. Holtegaard for fem år si-
den, var jeg opsat på, at vi skul-
le lave en udstilling med hen-
de," fortæller Maria Gade-
gaard.

Egentlig havde hun plan-
lagt, at udstillingen skulle væ-
re i 2016. Men det viste sig, at
det var svært at finde frem til
Rita Kernn-Larsens datter, der
kunne være nøglen til forståel-
se af kunstneren og hendes
værker. Alle spor endte blindt. 

"Museer i ind- og udland
vidste, at vi ledte efter datte-
ren. Og så en dag kontaktede
Statens Museum for Kunst os.
De har en del værker af Rita
Kernn-Larsen og havde erfaret,
at datteren havde solgt et værk
til Centre Pompidou i Paris.
Herefter gik et detektivarbejde
i gang med at finde datteren
og de mange værker, vi gerne
ville vise. Det har taget det me-
ste af et år," fortæller Maria Ga-
degaard.

34 private udlånere har stil-
let i alt 86 værker til rådighed
for udstillingen. Resten kom-
mer fra museer i ind- og ud-
land.

Rita Kernn-Larsen, der blev
født i Hillerød i 1904, var en
moderne kvinde, og hun op-
nåede stor international aner-
kendelse. Hendes uddannelse

startede på Det Kgl. Danske
Akademi, men hun kedede sig
bravt her og tog som 25-årig til
Paris. Det var i 1929, og det var
her, alt skete.

I Paris uddannede hun sig
hos den anerkendte billed-
kunstner Ferdand Léger, og
hun blev en del af det progres-
sive kunstmiljø.

Ven med Picasso

Rita Kernn-Larsen var surrea-
list og hendes billedverden er
befolket af sensuelle, mystiske
og organiske figurer. Hun
kredser om kvindekøn, erotik
og sanser i en surrealistisk
drømmeverden, hvor munde,
øjne, næser, hænder og krops-
lignende former oftest ses frit
svævende i rum, hvor tid og
sted synes opløst.

Rita Kernn-Larsen havde
mange og store udstillinger i
både Paris, London og New
York.

Hun kendte alle tidens cen-
trale personligheder, også Pa-
blo Picasso.

"Hendes mand havde mødt
Picasso på stranden og invite-
rede ham hjem til middag. Ri-
ta var vist god til at lave mad. 

Og det var Picasso, der in-
spirerede hende til at kaste sig
over keramikken.

Forbindelsen til Picasso ud-
møntede sig også i en fælles
udstilling i Oslo i 1952," for-
tæller Maria Gadegaard

Frem af glemslen

Rita Kernn-Larsen var ifølge
Maria Gadegaard, der rent fak-
tisk har mødt kunstneren, et
meget beskedent menneske,
der ingen ide havde om, at
hun skulle blive berømt. 

Men det blev hun. I løbet af
1930erne udstillede hun hyp-
pigt både i Danmark og inter-
nationalt side om side med
blandt andre Salvador Dalí,
Marcel Duchamp, Max Ernst,
Joan Miró og Meret Oppen-
heim. 

Og så blev hun glemt igen.
Næsten. 

Randers Kunstmuseum
havde en stor udstilling i 1995
med hende, og i 2017 udstille-
des flere af hendes værker hos
Guggenheim i Venedig.

Men nu sørger Gl. Holte-
gaard og Kunsten Museum of
Modern Art Aalborg, der viser
udstillingen i foråret 2019, for,
at hun atter kommer frem i
lyset med flere end 100 værker
fordelt på både malerier, colla-
ger, skitser og keramik fra pe-
rioden 1920erne-1980erne. 

"Rita Kernn-Larsen var en
moderne kvinde, og derfor vil
vi her på Gl. Holtegaard også
gerne udfordre den gængse

udstillingsmodel. Det har vi
gjort ved at lade den danske
billedkunstner Kirstine Roeps-
torff skabe et udstillingsde-
sign, hvor der blandt andet er
malet på væggene og opstillet
skærme," siger Maria Gade-
gaard.

Udstillingen er støttet øko-
nomisk af Augustinus Fonden,
Spar Nord Fonden, A.P. Møller
og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene For-
maal, Ny Carlsbergfondet, 15.
Juni Fonden, Aage og Johanne
Louis-Hansens Fond, Statens
Kunstfond og Fonden af 28.
Februar 1970

"Det har været et detektivarbejde at finde frem til de mange vær-
ker af Rita Kernn-Larsen," siger direktør Maria Gadegaard, der si-
den, hun for 5 år siden kom til Gl. Holtegaard, har ønsket at lave
en udstilling med den danske surrealist. Foto: Pernille Borenhoff

Rita Kernn-Larsen kommer atter frem i lyset
Gl. Holtegaard viser flere end 100
værker af den danske surrealist Rita
Kernn-Larsen, der udstillede verden
over sammen med tidens største nav-
ne. Senere blev hun glemt

Af Pernille Borenhoff

Rita Kernn-Larsen, 'Selvportræt (Know Thyself)', 1937. Solomon
R. Guggenheim Foundation, Venedig.

FAKTA

Arrangementer
V 18. sep. kl. 17. Mai Mis�edt: Avantgardens glemte

kvinder 
V 2. okt. kl. 17. Asger Schnack: Rita Kernn-Larsen og

de danske surrealister 
V 23. okt. kl. 17. Kristo�er Ørum og Maria Bordor�:

Surrealisme i samtidskunsten
V 13. nov kl. 17: Tine Byrckel: Om det irrationelles

nødvendighed 
V 4. dec. kl. 17: Kurator walk & talk 

FAKTA

Kort om Rita Kernn-Larsen 
Født 1904 i Hillerød
Flytter til Paris i 1929
Begynder i 1930 på Académie Moderne som elev
hos Fernand Léger
Fra 1934 en aktiv del af den surrealistiske bevægelse
omkring kunstnersammenslutningen Linien i Dan-
mark
Udstiller blandt andet i København, New York, Paris
og London
Bor i London under krigen
Flytter senere til Sydfrankrig
Dør i Danmark 1998


