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Det sker Inspiration

SØNDAG DEN 16. OKTOBER 2022

Carl-Henning Pedersen &
Else Alfelts Museum har
til huse i en bygning,
der i sig selv er et
besøg værd. Arkivfoto:
Liv Møller Kastrup

Udstillinger
GRØNLAND

COBRA

SLURP

Omdiskuteret udstilling kommer til Faxe
Da designer Jim Lyngvild tidligere på året skulle
præsentere sin udstilling “INORROOQ” på museer
rundt om i Grønland, blev den to dage før åbningen
på Ilulissat Kunstmuseum droppet og beskyldt for
kulturel appropriation. Den omdiskuterede udstilling,
der er frit inspireret af den grønlandske natur og
kulturhistorie, blev dog også mødt med velvilje og
endte med at blive udstillet på otte grønlandske
museer. Nu kan man opleve udstillingen i Faxe,
hvis kalkbrud har dannet baggrundstæppet for
ﬂere af udstillingens fotograﬁer.

Skelsættende Biennale
På Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum
kan man lige nu opleve de værker, Henry Heerup
og Carl-Henning Pedersen havde med til
Venedigbiennalen i 1962. Deltagelsen ved netop
denne biennale var afgørende for de to malere, hvis
kunst blev modtaget med hidtil uset international
opmærksomhed. Kunstnerne var begge medlemmer
af den danske gruppe COBRA og er kendte for deres
farverige og avantgardistiske malerier, inspireret
af den nordiske billedtradition, som blandt andet
kendes fra middelalderens kalkmalerier.

Dekadente måltider
På tværs af historiens skel har kunstnere
brugt måltidet som symbol, handelsvare og
identitetsmarkør. I udstillingen “MAD MAD MAD”
på Gl. Holtegaard præsenteres fem barokmalerier,
der danner udgangspunkt for ﬁre danske
samtidskunstneres fortolkninger. Værkerne kredser
om maden som udtryk for dekadence, overﬂod og
sanselig fryd, men undersøger også vrangsiderne ved
den privilegerede verdens måltidskultur og sætter
spørgsmål om overforbrug og forgængelighed til
debat ved at undersøge maden med et fornyet blik.

Geomuseum Faxe, Faxe
7. oktober 2022 - 31. august 2023

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, Herning
2. april - 23. december

Gl. Holtegaard, Holte
19. august 2022 - 12. februar 2023

NATURSKILDRING

PENGE

BRØL

Landskaber fra øst til vest
Gennem et udvalg af værker fra kunstnere på tværs
af østlige og vestlige kulturer har Kunsten i Aalborg
frembragt udstillingen “Sky to the East, Sky to
the West”, der undersøger naturlandskabet som
katalysator for historiefortælling og metaforer.
Udstillingen viser, hvordan naturen skildres ud fra
kunstnernes egne erfaringer, politik, erindringer
og miljø. De udvalgte værker strækker sig fra
1930’erne til i dag og omfatter malerier, skulpturer
og installationer af kunstnere som Ai Weiwei,
Mark Rothko, Tetsumo Kudo og Gerhard Richter.

Hit med gysserne
Den 28. september slog Nationalmuseet i
København dørene op for deres nye permanente
udstilling “KA-CHING - Show me the money”, der
undersøger pengenes historie fra alskens leder og
kanter. Foruden Nationalmuseets samling af nogle af
verdens ældste pengeskatte, kan du prøve museets
store pengespil, hvor din evne til at investere kan
udløse en tur i et vaskeægte pengebad. Med
udstillingen ønsker museet at sætte fokus på,
hvordan penge styrer vores liv, hvordan fremtiden
for vores penge ser ud og hvad værdi egentlig er.

Før dinosaurerne
Naturama sætter med deres særudstilling
“Fortidens Monstre” fokus på de dyr, der levede før
dinosaurerne kom til og stjal opmærksomheden.
På formidlings- og videnscentret kan hele familien
opleve farverige kæmpepadder, salamandere og
monsterøgler med mærkelige gevækster; alle dyr,
der levede for 270 millioner år siden, men uddøde
i verdens hidtil største masseuddøen. Nu vækkes
fortidens monstre til live i imponerende modeller
af dyrene i deres fulde ﬁgur – måske med et brøl,
hvis man kommer tæt nok på.

Kunsten, Aalborg
25. maj - 23. oktober

Nationalmuseet, København
Fra d. 28. september

Naturama, Svendborg
9. februar - 30. november

