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Miriam Bäckstrøm, The Opposite of Me is I, 2011. Courtesy the artist & Nils Stærk. Foto: Malle Madsen 
 

 

CIRKUS 
 
23. AUG 2019 – 5. JAN 2020 
 
Hvilken betydning har cirkusmotivet haft i billedkunsten de seneste 150 år? Efterårets 
store udstilling på Gl. Holtegaard undersøger den fascinationskraft, der gør, at 
cirkusmotiver stadig findes i samtidskunsten i dag.  
 
Til august skal du i cirkus, når Gl. Holtegaards store efterårsudstilling byder indenfor i 
manegen og præsenterer værker af nulevende såvel som ældre kunstnere fra ind- og 
udland. Med rød- og hvid-stribede vægge rykker cirkusteltet konkret ind på Gl. Holtegaard, 
som et synligt bagtæppe. Scenen sættes, lyden dæmpes og dramatisk belysning skærper 
det fokuserede spotlight, som vi genkender fra manegens højdepunkter. 
 
Gl. Holtegaard kaster med udstillingen CIRKUS nyt lys over udvalgte tematikker omkring 
cirkusmotivet i kunsten helt tilbage fra 1890’erne og frem til i dag. Betydningerne bag 
cirkusmotiverne har ændret sig gennem tiderne, men er aldrig gået af mode. Fra 
avantgardens fascination af det moderne livs spektakulære underholdning, fart, farver og lys 
til den psykologiske og eksistentielle interesse for fx klovnens dobbelttydighed og cirkuslivet 
bag kulissen: eksistenser, der lever på kanten af livet og af samfundet, men som i spotlyset 
viser den polerede og perfekte side af sig selv. Et billede der er relevant i dag, hvor kun de 
lykkelige og glorificerede momenter gengives på de sociale medier. 
 
På Gl. Holtegaards manegeformede forplads møder publikum udstillingens nyeste værk. En 
4,5 meter høj skulptur af den danske billedkunstner Henrik Plenge Jakobsen (f.1967) lavet 



 

 

særligt til udstillingen. Værket Ye are many they are few (2019) er en samfundskritisk og 
punket vagabondversion af klovnen. Indenfor installeres ældre og nye værker side om side. 
Malerier, papirværker, installationer og videoværker fortæller om cirkusmotivets udvikling i 
kunsthistorien fra avantgarden frem til i dag. Alt sammen i et scenarie der understøtter 
fortællingen om cirkusmotivets tematikker gennem kunsthistorien og henleder tankerne på 
barndommens cirkus-erindringer, hvor farver, duft, lyd og lys går op i en højere enhed.  
 
Kunstnerliste 
Miriam Bäckstrøm (SE), Flemming Bergsøe (DK), Vilhelm Bjerke-Petersen (DK), Alexander 
Calder (US), Franciska Clausen (DK), Hans-Peter Feldmann (DE), Leo Gestel (NL), Harald 
Giersing (DK), Isaac Grünewald (SE), Preben Hornung (DK), Henri-Gabriel Ibels (FR), 
Henrik Plenge Jakobsen (DK), Pauline Curnier Jardin (FR), Svend Johansen (DK), Ernst 
Ludwig Kirchner (DE), Pyke Koch (NL), Michael Kvium (DK), Peter Land (DK), Vilhelm 
Lundstrøm (DK), Kees Maks (NL), Paul McCarthy (US), Albert Mertz (DK), Jais Nielsen (DK), 
Robert Storm Petersen (DK), Hans Scherfig (DK), Tal R (DK), Henri de Toulouse-Lautrec 
(FR), Viggo Rivad (DK), J.F. Willumsen (DK) m.fl 
 
Performativt formidlingsprogram 
Udstillingen byder også på et performativt formidlingsprogram under den foreløbige titel; In 
the spotlight. Gl. Holtegaard ønsker at prøve kræfter med et fortrinsvis scenekunstbaseret 
formidlingsprogram funderet i live performance. Ved en række arrangementer vil man 
således kunne opleve fx teatret Mungo Park, cellist Josefine Opsahl, lektor i Teater og 
Performancestudier ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab og forsker i populære 
scenekunstformer Michael Eigtved og en nycirkusartist. Formidlingsprogrammet suppleres 
desuden af mere traditionelle art talks, efterårsferieworkshop for børn og voksne samt Art og 
Garden Walks. Det endelige program bliver offentliggjort på www.glholtegaard.dk primo 
august. 
 
Katalog 
Udstillingen ledsages af et rigt illustreret katalog med artikler, der inddrager og diskuterer 
cirkusmotiver fra forskellige faglige vinkler. Blandt forfatterne til kataloget er kunsthistoriker 
og -kritiker Peter Michael Hornung, kulturkritiker Bo Tao Michaëlis samt Cirkusmuseets tidl. 
direktør, Anja Olsen, der tilsammen fører læseren igennem kultur-, litteratur-, film- og 
kunsthistorien og på allerfineste vis danner bro til cirkusmotiverne i kunsten. 
Udstillingskataloget udkommer samme dag som udstillingen åbner. 
 
Udstillingsåbning 
Der er udstillingsåbning torsdag 22. august fra kl. 17. 
Udstillingen løber fra den 23. august 2019 – 5. januar 2020. 
Åbningstider: Tirsdag-søndag: 12-17, torsdag: 12-20, mandag lukket. 
 
Presse 
For yderligere information kontakt kommunikationsansvarlig Nina Peitersen 
på ninp@rudersdal.dk / 4580 0878 ell. 7268 5892. 
Pressebilleder kan downloades her 
 
 
Udstillingen er støttet af: 

Augustinus Fonden, 15. Juni Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Konsul George Jorck og Hustru 
Emma Jorck’s Fond, Knud Højgaards Fond og Billedhuggeren, Professor Gottfred Eickhoff og hustru, Maleren 
Gerda Eickhoffs Fond. 
 
Statens Kunstfond støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram. 
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