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Kulturlivet efterlyser klar udmelding om genåbning
Museerne kan efter
planen åbne 21. april,
mens biograferne skal
vente til 6. maj. Men om
det overhovedet giver
mening at åbne til den tid,
afhænger af de gældende
restriktioner, som ingen
endnu kender.
Kulturens brancheorganisationer savner klar
besked fra politikerne.

coronakrisen
JESPER LINDSTRØM
JØRGENSEN
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G

enåbningsplanen for det danske
samfund, der sent mandag aften
faldt på plads mellem et bredt
flertal i Folketinget, placerer nok en gang
kulturlivet bagest i køen. Biograferne og
teatrene har udsigt til at kunne holde
åbent fra 6. maj, mens museerne kan lukke publikum ind fra 21. april.
Hos biograferne finder man priorite-

ringen forventelig, men beklagelig. Direktøren for Danske Biografer, Lars Werge, forstår dog ikke, at man fortsat bliver
slået i hartkorn med andre kulturtilbud,
der ifølge ham må være forbundet med
en langt højere smitterisiko.
»Vi vidste godt, at vi ikke stod allerforrest i køen – så det her er ligesom inden
for det forventelige. Vi har vænnet os til,
at vi bliver rangeret på linje med arrangementer, hvor man synger og danser, men
det er ikke rimeligt. Vi mener ikke, det er
farligt at gå i biografen«, siger Lars Werge.
Men når man vælger at placere jer der i
genåbningskøen, hænger det vel helt simpelt sammen med en vurdering af de sundhedsmæssige risici ved at lade jer åbne?
»Det hænger sammen med, at Kulturministeriet har grupperet os i forskellige
sektorer. Men at vi er grupperet sammen
med eksempelvis spillesteder og indendørsidræt, giver ikke mening i forhold til
smitterisiko«.
Genåbningsplanen er forhandlet på

plads mellem alle Folketingets partier
bortset fra Nye Borgerlige, som forlod forhandlingerne i protest mod det coronapas, der skal fungere som præmis for en
lang række af genåbningerne. Med passet
skal de enkelte borgere kunne påvise, at
de enten er vaccineret, tidligere har været
smittet eller har en negativ coronatest,
der er højst 72 timer gammel. Og selv om
Lars Werge heller ikke er entydig begejstret for ideen om et coronapas, håber
han på, at det kan blive passet, der sikrer,
at biografer ikke blot åbner 6. maj, men
gør det under meningsfulde vilkår.
»Vi håber, at coronapasset vil betyde, at
restriktionerne ikke bliver værre, end de
var, da vi senest blev lukket ned. Dengang
var der krav om 1 meters afstand. Det kunne vi leve med. Hvis der nu pludselig bliver krav om 2 meters afstand, giver det
ganske enkelt ikke mening at åbne. De vilkår kan biograferne ikke fungere under.
Så der mangler vi stadig en afklaring«.
At definitionen af afstandskravet bliver

altafgørende, er man enig i hos Organisationen Danske Museer. Museerne må ifølge genåbningsplanen holde åbent fra 21.
april, men de efterlyser som biograferne en afklaring
på, hvilke restriktioner det bliver
Vi bliver
under.
rangeret på
»Nu har museerlinje med
ne en måned til at
arrangementer, sikre
optimale
hvor man
smitteforanstaltninger før genåbsynger og
danser, men det ningen. Vi kan dog
i genåbningser ikke rimeligt ikke
planen se noget
Lars Werge,
om afstandskrav,
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og det kan blive en
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dring, hvis det nuværende afstandskrav bibeholdes. Hvis
det for alvor skal give mening for størsteparten af vores museer at åbne, skal vi lan-

de på et areal- og pladskrav som før nedlukningen«, siger organisationens direktør, Niels M. Jensen.
Også teatrene, der som biograferne må
åbne 6. maj, efterlyser svar på, hvordan restriktionerne bliver under genåbningen.
»Vi havde håbet, at man var kommet
længere ned i detaljerne, når man har
brugt så lang tid på at forberede det her,
så man allerede nu kunne sige, hvor mange vi må lukke ind, når vi må åbne. Er vi på
niveau med efteråret – det vil sige med 1
meters afstand og dermed omkring 40
procents belægning – ser det godt ud«, siger Peter Mark Lundberg, direktør i brancheforeningen Dansk Teater, men tilføjer:
»Bliver kravet 2 meter, vil det være rigtig svært at åbne for de fleste. Så vi håber,
at vi i denne uge og senest inden påske får
en plan for, hvor mange vi må lukke ind,
så vi ved, hvor mange billetter vi må sælge«.
jesper.lindstroem@pol.dk
torben.benner@pol.dk

Overblik:

Museer åbner
med nye
udstillinger
Publikum kan glæde sig til om
en måneds tid at se værker af
Troels Wörsel, Emil Nolde,
Damien Hirst og mange andre.
SOFIA PALNER KLOCH

M

ens teatre og biografer må vente til maj,
kan landets museer åbne igen fra 21.
april. Men hvad venter publikum, når
de slår dørene op? Her er en oversigt:

Louisiana
På Louisiana i Humlebæk vil der være hele fire
nye udstillinger, når museet åbner 21. april: Portrætserien ’An American Index of the Hidden and
Unfamiliar’ af den amerikanske kunstner Taryn
Simon, en udstilling med den amerikanske billedkunstner og filmfotograf Arthur Jafa, malerier
af Troels Wörsel og udstillingen ’Mor!’ med værker, der centrerer om moderskabet.

Afhentningstilbud,
jkOffice Glostrup.
Kig forbi vores nye showroom på Fabriksparken 19-21, 2600 Glostrup.
Åbningstid: Mandag - torsdag kl. 9:00 - 17:00, fredag kl. 9:00 - 16:00.
I vores showroom finder du et udvalg af nye og secondhand møbler.
Lige nu! Afhentningstilbud på udvalgte møbler til vanvittige priser.
Spar op til 60% ift. vores vejledende udsalgspriser.
Antal af hver model er begrænset.
HERMAN MILLER AERON CLASSIC
Secondhand designikon, model B.
Graphit stel og stort mesh.
Med for- og bagudtilt. Inkl. lændestøtte.

HERMAN MILLER MIRRA
Secondhand Herman Miller
Mirra i lys grå, med ryg i plast og
meshsæde. For- og bagudtilt.

EAMES VITRA LA FONDA
Skalstol med sort forside polstring
og firpas fod, model La Fonda.
Secondhand.

KEVI 2537 KONTORSTOL - 2 STK
En ægte dansk designklassiker.
Sort integralskum og fod i børstet
stål. Sæt på 2 secondhand stole.

Statens Museum for Kunst
Når Statens Museum for Kunst i København åbner 21. april, er det blandt andet med en stor ny
udstilling om mestermalerne Ernst Ludwig
Kirchner og Emil Nolde. Frem til 6. juni kan du
også se Jesper Justs installation ’Circuits
(Interpassivities)’ på museet.

ARoS
ARoS genåbner med en stor udstilling om en række toneangivende afrikanske samtidskunstnere
under titlen ’This is not Africa – Unlearn what you
have learned’. Fra 8. maj kan du desuden opleve
en ny stor udstilling om den danskpolske maler
Elisabeth Jerichau-Baumann på museet.

Arken
Når kunstmuseet Arken i Ishøj åbner, vil du kunne opleve udstillingen ’Guld og magi’, hvor en
lang række værker lige fra Nationalmuseets gyldne skatte til nogle af vor tids største kunstnere,
blandt andre Damien Hirst og Subodh Gupta, bliver udstillet.

Trapholt
På Trapholt i Kolding kan du fra 21. april blandt
andet se ’Grænseløse Sting’ af tekstilkunstneren
Iben Høj, en omfattende Arne Jacobsen-udstilling
, udstillingen ’Seniornotater – midt i en covid-tid’
og soloudstillingen ’Kryptomania’ med Mie Mørkeberg.

PRIS (5.995 ex. moms)
Excl. moms (6.125)

4.900

EAMES VITRA EA 207
Soft Pad konferencestol, model
EA 207 i sort læder og stel af
forkromet stål. Secondhand.

PRIS (4.195 ex. moms)
Excl. moms (4.494)

3.595

EAMES VITRA EA 108
Konferencestol, model
EA 108 i hvid mesh og stel af
forkromet stål. Secondhand.

PRIS (5.195 ex. moms)
Excl. moms (5.494)

4.395

A300 COMFORT KONTORSTOL
Kvalitets kontorstol med mange
indstillingsmuligheder. Sæde og ryg
er polstret med sort møbelstof.

PRIS (2.390 ex. moms)
Excl. moms (1.063)

850

INFRA LOWBACK KONTORSTOL
En kvalitets kontorstol med de
vigtigste indstillingsmuligheder og
et pænt og enkelt design.

Kunsten
I den smukke arkitekttegnede Alvar Aalto-bygning i Aalborg vil du kunne se to nye udstillinger:
’Toyin Ojih Odutola – Modvægtens teori’ og ’The
American Way – Louisiana på Kunsten’. Den nigerianske kunstner Toyin Ojih Odutola kan opleves
indtil 30. maj, og de udlånte amerikanske værker
fra Louisianas samling kan ses indtil 8. august.

Brandts
På Brandts i Odense vil der blandt andet være en
kortfilmsinstallation fra Odense International
Film Festival, en udstilling om den danske stumfilmstjerne Asta Nielsen og fotoudstillingen ’Se
mennesket’ med »en bred vifte af perler fra Kunstmuseum Brandts’ store samling«.

PRIS (12.995 ex. moms)
Excl. moms (12.994)

10.395

PRIS (7.395 ex. moms)
Excl. moms (7.744)

6.195

PRIS (1.895 ex. moms)
Excl. moms (2.063)

1.650

PRIS (1.095 ex. moms)
Excl. moms (1.188)

950

Gl. Holtegaard
På Gl. Holtegaard forvandler billedkunstneren
Jesper Just fra 21. april museet til en totalinstallation med soloudstillingen ’Seminarium’, der kan
opleves indtil 4. juli.
sofia.p.kloch@pol.dk
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