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Har I også fået ryddet lidt op under corona?

Kom til Virum vi har 

LOPPEMARKED 
VED VIRUMHALLERNE

Geels Plads 40 2830 Virum kl. 9-14
Søndag 29/8 - 12/9 - 26/9

Stader reserveres på  
www.loppeportalen.dk

Læs mere på hjemmesiden Loppemarked  
ved Virumhallerne.

Lej en plads inkl. bord 300,00 kr.

Indendørs loppemarked 24. oktober
stadesalget starter den 10. september

Mød Gl. Holte Kirke og biskop Peter Birch 
på Rudersdal Folkemødedag

Lørdag den 4. september kl. 9.30 - 16.00 på 
Havarthigaarden

Havarthivej 6
2840 Holte

Få den reneste luksus om natten med 
denne moskus sommerdyne. Dynens 
kamre er designet således, at dynen 
optimalt tilpasser sig kroppens naturlige 
facon. Vælg mellem 2 størrelser. Også 
mulighed for tilkøb af lækker pude.

Køb senest 27. august 2021
på spotdeal.dk

Moskus sommer-
dyne eller pude

599,-

Normalpris Spar

1.100,- 45%
Fra

SPOTdeal tager forbehold for
eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?
Ring til SPOTdeal på 65 45 56 52

UDSTILLING Mécanique Moder-
ne hedder Gl. Holtegaards 
kommende udstilling med 
værker af Gösta Adrian-Nils-
son kendt under kunstnernav-
net GAN (1884-1965), danske 
Franciska Clausen (1899-1986) 
og franske Fernand Léger 
(1881-1955). 

Alle tre var banebrydende 

modernister, hvis veje kryd-
sedes i 1920’ernes Paris, hvor 
de var en del af det internati-
onale avantgardemiljø. Det 
er første gang de tre kunstne-
re vises sammen på en udstil-
ling med fokus på deres kunst-
neriske arbejde op igennem 
1920’erne. 

De tre kunstneres motiver 

Søde sømænd og muskuløse maskiner
Franciska Clausen, Skruen, (1926). 
Museum Salling kunst

kredser på forskellig vis om 
opstillinger og scener med 
geometriske grundformer. 
Fascinationen af maskiner, 
mekanik og den industrielle 
virkelighed er gennemgående 
sammen med opmærksomhe-
den på det moderne storbyliv 
og mennesker i kubistiske og 
konstruktivistiske opløsnin-
ger. 

Der er også forskelle hos de 
tre kunstnere. Hvor Clausen og 
Légers nøgternt lægger fokus 
på maleriets og motivernes 
form og udtryk, og helt und-
går at maleriet bliver histo-
riefortællende, ser man hos 
GAN en mere følelsesladet og 
dramatisk tilgang, der bærer 

fortællende elementer og en 
mere personlig investering i 
værkerne, der for manges ved-
kommende indeholder en helt 
unik blanding af avantgardi-
stiske formeksperimenter og 
homoerotisk ladede motiver. 
Han kredser ofte om sømænd 
og maskinarbejdere med 
muskuløse kroppe, alt sam-
men i en tid, hvor homoseksu-
alitet fordømmes og straffes.

Både GAN og Franciska 
Clausen høstede stor anerken-
delse blandt deres internatio-
nale ligemænd i avantgardens 
internationale kredse, men 
oplevede begge – lidt forskudt 
i tid – at blive helt underkendt 
ved deres hjemkomst til Nor-
den. 

Kreativt værksted
Med bløde vægfarver, dybblå 
gulvtæpper, puffer i metal-
kæder og metervis af tæt gar-
din sætter den danske billed-
kunstner Maiken Bent  scenen 
i udstillingen. 

Udstillingen ledsages af et 
omfattende og rigt illustreret 
katalog, der udgives i samar-
bejde med forlaget Strandbe-
rg Publishing. 

Gl. Holtegaard tilbyder 
under hele udstillingsperio-
den et kreativt værksted, der 
knytter sig til udstillingen. 
Her vil børn såvel som voksne 

kunne lege og eksperimente-
re med at bygge små skulptu-
rer af geometriske former og 
maskinelle dimser. 

Udstillingen bliver des-
uden suppleret af et arran-
gementsprogram, der byder 
på både billedkunstkurser og 
workshops for store og små, 
performanceværket TECHNO 
af billedkunstner og kompo-
nist Ragnhild May, talks med 
blandt andet kunstkritiker 
Mathias Kryger og billedkunst-
ner Rasmus Myrup under tit-
len Søde sømænd og musku-
løse maskiner – GAN og seksu-
aliteten. 

Oplev også kunsten gen-
nem det korte, gratis omvis-
ningsformat Kunst & Cider, 
samt kunsthallens Art- og 
Garden Walks. Programmet 
offentliggøres løbende på Gl. 
Holtegaards hjemmeside.

peb

Værker af tre modernister fra 20’ernes 
internationale avantgardemiljø vises for 
første gang samlet på en udstilling

HVAD

MÉCANIQUE 
MODERNE 
Hvem:  Gösta Adrian-Nilsson, 
Franciska Clausen, Fernand 
Léger
Hvornår:  27. august-9. 
januar 2022
Hvor: Gl. Holtegaard, Atte-
mosevej 170Søde sømænd og 
muskuløse maskiner


