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PAPIR – EN TVÆRKULTUREL STEMME,  
SILKEBORG BAD 
Udstillingens sigte er at kommentere det håndlavede papirs re-
næssance og globale bevægelse, hvor papir ikke blot er den fysi-
ske understøttelsesflade for den skabende meddelelse, men også 
dens kompositionsrum, udtrykkets hemmelige laboratorium. Ud-
stillingen kan opleves frem til d. 8. januar 2023. Sudipta Das, Soaring 

to Nowhere. Pressefoto

Highlights

KIM ADLER,  
FORMATION  
GALLERY &  
GAS9GALLERY
Multikunstneren Kim Richard 
Adler Mejdahl (kendt fra 
Kunstnerkolonien) springer 
ud som lortekunstner i udstil-
lingen Shit Talk. Med et ønske 
om at udfordre de æstetiske 
kvaliteter, vi normalt bruger vi 
til at definere det vellykkede 
kunstværk, præsenterer Mej-
dahl nye stand-up-værker, 
der arbejder med humor som 
en kunstnerisk værdi. Forma-
tion Gallery og Gas9Gallery 
18. november – 22. december 
2022.
Shit Talk. Pressefoto: Morten 

Jensen og Kim Mejdahl

LABORATORIUM FOR MØRKE, SOPHIENHOLM
Med udstillingen ”Laboratorium for Mørke” har Sophienholm in-
viteret teaterfolkene Katrine Wiedemann og scenograf Maja Ravn 
til at lave en kunstnerisk undersøgelse af mørket og et oplevelses-
rum i det vidunderlige mulm, der indhyller Sophienholm om vinte-
ren. 29 november – 19 februar 2022. 
Adler arbejder primært med videoværker og ofte i en form, hvor 
musikken er i fokus. Udstillingen der fylder begge gallerier vises 
frem til d. 8. januar 2023 Foto: Maja Ravn

Af Redaktionen
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MAD MAD MAD, GL. HOLTEGAARD
Udstillingen præsenterer barokmaleri og helt ny 
dansk samtidskunst side om side. Den kredser om 
mad – og mad i overflod, om guilty pleasures, ma-
dens sanselige fryd, dekadente, luksuriøse målti-
der, der får mundvandet til at løbe, men også om 
deres vrangsider. Udstillingen vises frem til d. 12. 
februar 2023. Rolf Nowotny, ’SCAAR’ (2022), ’MAD MAD 

MAD’. Gl. Holtegaard. Foto: David Stjernholm

SANSEUDSTILLING, BRANDTS
Sanseudstillingen Flødedrøm x Pølseskind på Brandts er et overflødig-
hedshorn af sanseindtryk og en hyldest til fantasien, når den tager børn 
og voksne med på en opdagelsesrejse ind i madens forunderlige uni-
vers. De to scenografer, Anne Oddershede og Mina Lejbølle, står bag 
årets udstilling der vises frem til d. 13.8 2023. Anne Oddershede og Mina  

Lejbølle, sanseudstillingen Flødedrøm x Pølseskind, Brandts. Foto: Anne Bæk

MAMMA ANDERSSON & TAL R, 
KUNSTEN
To af Nordens mest markante samtidskunstnere 
dykker ned i skizofren kunstners værker. På Kun-
sten kan du fra d. 14. oktober 2022 til 10. april 
2023 opleve en række helt nye værker af Tal R og 
Mamma Andersson, som er inspireret af C. F. Hill 
(SE), og de værker, han skabte, mens han led af 
skizofreni. Tal R og Mamma Andersson under forberedel-

serne til udstillingen. Foto: Diana Aud


