 UNIVERSELT

FRA DEN INDRE VERDEN
TIL DET YDRE RUM
Louisiana. Museum of Modern Art
Gl. Strandvej 13, Humlebæk
Tirs.-fre. 11-22, lør.-søn. 11-18
Fra 13. september 2018 til 20. januar 2019

Efterårets store Louisiana- udstilling udgør en fantastisk rejse til og omkring
Månen, vores nærmeste nabo i universet, og den markerer 50-året for den
første bemandede månelanding. På den ene side er Månen symbol på romantiske længsler – på den anden side er den et naturligt første stop for
rummissioner. I moderne vestlig kunst er Månen et gentagende motiv for
kunstnerisk undersøgelse og fortolkning – et betydningsladet ikon, hvor det
ydre rum og den indre verden mødes. Louisianas udstilling undersøger,
hvordan tilsyneladende modstridende kulturelle impulser vikles sammen i
Månens nyere historie.

 SURREALISME

DEN GLEMTE KUNSTNER
Gl. Holtegaard
Attemosevej 170, Holte. Tirs.-søn 12-17, tors. 12-20
Fra 24. august 2018-13. januar 2019
Gl. Holtegaards store efterårsudstilling præsenterer
den første soloudstilling i mange år med den danske surrealist Rita Kernn-Larsen (1904-1998). Gennem 1930’erne opnåede hun – som én af få andre
samtidige, kvindelige kunstnere – stor international
anerkendelse i intellektuelle og kunstneriske miljøer. Soloudstillingen iscenesættes af den danske
samtidskunstner Kirstine Roepstorff (f. 1972), som
senest har markeret sig på Venedig Biennalen i
2017, og den kaster fornyet lys over Kernn-Larsens
univers.

 ARKITEKTUR

HIP HURRA
FOR UTZON
Utzon Center
Slotspladsen 4, Aalborg
Tirs.-fre. 11-17, lør.-søn. 10-17
Til 21. oktober

Det hele begyndte i Aalborg i 1918. Da kom
Jørn Utzon til verden, og her i 100-året for hans
fødsel er der samtidig 10-års jubilæum for Utzon Center. Derfor hyldes Danmarks mest betydningsfulde arkitekt nogensinde i hele 2018
med udstillinger og arrangementer i Aalborg og
rundt om i verden. De mange aktiviteter, samlet
som ’Utzon100’, omfatter bl.a. tre udstillinger,
hvoraf én vises i både Aalborg, København, Sydney og Bruxelles. Hertil kommer et internationalt magasin, film, konferencer, foredrag, musik, nytænkende digital formidling og legende
undervisning til børn i skoler og fritiden. 2018
er et Utzon-100 år fyldt med oplevelser, høj
faglighed og leg for alle aldersgrupper.
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