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Bredspektrede udstillinger

Hvor: Sophienholm, Nybrovej 40, Kgs. 
Lyngby
Hvad: Metamorphoser. Udstillingen 
er en samling af kunstneriske ytringer 
i en samtid, hvor alt er til forhandling, 
kan forvandles og morfes, hvor det 
biologiske og det digitale fusioneres, 
hvor køn og identitet transformeres, 
og hvor vi forsøger at fi nde en samhø-
righed med naturen.
Hvem: Sif Itona Westerberg, Nanna 
Abell, Johanne Helga Heiberg, Ama-
lie Smith, Christine Overvad Hansen, 
Kinga Bartis og Helene Nymann.
Hvornår: til 9. november

Når vejret viser sig fra sin barske side, er det godt at vide, at der lokalt er mange 
muligheder for at søge indendørs og lade sig inspirere, forblænde og forundres af både 
nutidige og ældre tiders kunstnere  

Hvor: Øregaard Museum, Ørehøj Allé 
2, Hellerup
Hvad: Halmstad Gruppen. Den svenske 
kunstnerkreds Halmstadgruppen blev 
dannet i 1929 af seks kunstnere med 
samme vision: at udforske og etablere 
den moderne kunst i Sverige. Gennem 
fem årtier giver de et unikt indblik i et 
visionært tankeunivers med en altdo-
minerende præmis om at følge egne 
ambitioner og drømme.
Hvem: Sven Jonson, Waldemar Lorent-
zon, Stellan Mörner, brødrene Axel Olson 
og Erik Olson, Esaias Thorén.
Hvornår: 9. okt.-28. maj 2023

Hvor: Gl. Holtegaard, Attemosevej 
170, Holte
Hvad: MAD MAD MAD -– i barok og 
samtidskunst. Udstillingen præsenterer 
barokmaleri og helt ny dansk samtids-
kunst. Udstillingen kredser om mad – 
og mad i overfl od, om guilty pleasures, 
madens sanselige fryd, dekadente, luk-
suriøse måltider, der får mundvandet til 
at løbe, men også om deres vrangsider. 
Hvem: Felice Boselli, Pieter Claesz, 
Emily Gernild, Gillis van Hulsdonck, 
Silas Inoue, Abraham Mignon, Rolf 
Nowotny, Frans Snijders, Anna Stahn. 
Hvornår: til 12. februar 2023

Hvor: Ordrupgaard, Vilvordevej 110, Ordrup
Hvad: Vilhelm Lundstrøm. Farvens og for-
mens fornyer. Udstillingen belyser Lund-
strøms udvikling fra de unge år som kun-
stens ”enfant terrible” til de modne år som 
professor ved kunstakademiet. Lundstrøms 
navn er synonym med dansk modernisme, 
og det er ikke uden grund, for han prægede 
sin generation – herunder også møbelarki-
tekten Finn Juhl, hvis hus i dag er en del af 
Ordrupgaards samling.
Hvem: Vilhelm Lundstrøm. 
Hvornår: til 15. januar 2023 pb


