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Udsti l l ing 
K U N S T E N  A T  V Æ R E  M O R
Mor og mor-rollen fylder i øjeblikket – både i littera-
turen, på film og tv og på de sociale medier. Og nu 
slår Louisiana dørene op til en stor udstilling, som 
også er tilegnet mor. Gennem malerkunst fra flere 
århundreder undersøges mor-figuren og de mange 
forandringer, hun – og kvinden generelt – har været 
igennem kulturelt og socialt. Alice Neel, Egon Schie-
le og Henry Heerup er blandt de kunstnere, der er 
repræsenteret på udstillingen, og værkerne spænder 
fra religiøse Madonna-portrætter til postfeministisk 
punkpoesi.
Mor! Louisiana, 27. januar-30. maj.

Roman 
M A N D  M I D T  I  L I V E T
Norske Geir Gulliksen har tidligere spiddet parforholdet i 
"Historie om et ægteskab", som var nomineret til Nordisk 
Råds Litteraturpris i 2015, og nu er han tilbage med en 
roman, der også handler om (svære) relationer mellem 
mennesker. Henning er midaldrende, da han bliver skilt – 
ikke for første gang – og da han samtidig bliver fyret fra 
sit fede reklamejob, fordi han har opført sig upassende 
over for en kunde, befinder han sig pludselig i ingen-
mandsland. Hvem er han, og hvad vil han med resten af 
sit liv? Da han forelsker sig i en mand, bliver både hans 
identitet og hans synspunkter udfordret, og han må gen-
opfinde den mand og det menneske, han er.
Geir Gulliksen: Den jeg skulle blive. Udkommer 3. februar på Gutkind.

Fotokunst
T I D E N S  T A N D
Gl. Holtegaard har 
tradition for at indlede 
året med en fotoudstil-
ling. Og sådan er det 
også i år, hvor museet 
slår dørene op til en 
stor udstilling om den 
danske fotokunstner 
Trine Søndergaard. Trine 
Søndergaard er bl.a. 
kendt for sine billeder af 
kvinder med forskellige 
traditionelle hovedbe-
klædninger, og hendes 
værker kredser ofte 
om temaerne tid og 
tidløshed. 
Gl. Holtegaard. 5. februar -

 5. april.

Ser ie 
F O R T I D E N  V E N D E R  T I L B A G E
Anna er 10 år, da hendes søster og søsterens klassekammerater forsvin-
der sporløst. Som voksen vender mareridtene om tragedien tilbage, og 
Anna sætter alt ind på at finde ud af, hvad der egentlig skete dengang. 
Danica Curcic spiller hovedrollen i Netflix’ nye danske serie "Equinox",  
som får de små hår til at rejse sig, mens mystikken breder sig.
Tilgængelig på Netflix.

Musik 
L Y D E N  A F  R O 
Når pulsen skal ned, er det 
oplagt at skrue op for musikken 
... altså med måde, naturligvis. 
Den danske duo Made in Wood, 
der består af bassisten Bastian 
Sjelberg og pianisten Jonas Berg, 
har lavet albummet "Ease", der 
består af en række numre spillet 
af kun kontrabas og klaver. Det 
er enkelt, roligt og giver én lyst 
til at læne hovedet tilbage, lukke 
øjnene i og ørerne op. 
Se mere på madeinwoodmusic.com.
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