
Side 134     Magasinet Kunst

Af Camilla Nielsen 

HIGHLIGHTS

ASTRID SVANGREN, 
GL. HOLTEGAARD
Når billedkunstneren Astrid Svan-
gren indtager Gl. Holtegaard, kan 
man som gæst glæde sig til at 
opleve udtryksfulde installationer. 
Med sine værker blander Svangren 
organiske materialer med plastik og 
folie. Udstillingens tilsyneladende 
æstetiske uorden vil danne en smuk 
kontrast til museet. Udstillingen 
vises fra d. 8. maj frem til d. 30. juni 
2019. Astrid Svangren, Sustainable order/ 

from life to self/ a garden, a city, the uni-

verse or a forest/ the red goddess or the 

gold colored goddess, (2018) / Galleri Chris-

tian Andersen. Foto: Malle Madsen

Highligts

PER BAK JENSEN, GALLERI BO BJERGGAARD 
I udstillingen ”Aftenland” bliver det usynlige synligt i fotograf Per Bak Jensens 
værker. Med stor respekt for det afbillede fanger Bak Jensen det store i det 
små med sine forunderlige billeder. Natur og kultur mødes, når naturens vildt-
voksende former forenes med menneskeskabt geometri. Udstillingen vises 
frem til d. 15. juni 2019. Galleri Bo Bjerggaard, Aftenland, 125 x 165 cm.

WILLIAM SKOTTE OLSEN, HEART
I udstillingen ”Bevidst koks” bliver publikum mødt af vilde farver, stirrende 
maskelignende ansigter, flyvende gæs og lange rækker af huse i Skotte Ols-
ens festlige værker. Udstillingen vil vise et bredt udvalg af hans værker og 
gæsterne vil for første gang kunne opleve hans skurvogn fra Christiania. Ud-
stillingen kan ses frem til d. 8. september 2019. Heart, William Skotte Olsen, Violin og 

Fuldmåne. Venligst udlånt af Trine og Peter Veistrup.
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FRA PHILLIPSEN TIL SALTO, DAVIDS 
SAMLING 
I ”Fra Philipsen til Salto” kan gæsterne se eller gense 
en række danske værker fra C.L. Davids eksklusive 
samling. Udstillingen vil fremvise malerier, skulpturer 
og keramik udført af nogle af Danmarks største kun-
stnere fra perioden 1880 til 1950. Fra Philipsen til 
Salto kan ses fra d. 24. maj 2019. Svend Hammershøi, ”Ege 

ved Vordingborg”, 1917, B 304 Davids Samling.

LIU XIAODONG, LOUISIANA 
I foråret kan publikum på Louisiana få 
et indblik i livet fra verdens nordligste 
børnehjem i Uummannaq samt af den 
lokale fangerkultur, når Liu Xiaodongs 
billeder udstilles. Xiaodong er kendt 
for sine intense malerier, som skildrer 
mennesker i den moderne verden med 
en stor malerisk nerve og umiddelbar-
hed. Udstillingen kan ses frem til d. 10. 
juni 2019. Liu Xiaodong, Smeltende isbjerg, 

2018, Olie på lærred, 300 x 400 cm, I kunstner-

ens eje. © Xiaodong Studio, courtesy Faurschou 

Foundation. 

ART & PORN, AROS
Udstillingen ”Art & Porn” sætter fokus på, hvordan billedpor-
nografiens frigivelse har påvirket kunsten. Art & Porn er et 
samarbejde mellem ARoS og Kunsthal Charlottenborg og 
markerer 50-året for billedpornografiens frigivelse i Danmark. 
Udstillingen kan ses fra d. 29. maj frem til 8. september 2019. 
Wilhelm Freddie, Sex-Paralysappeal 1936.


