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Hito Steyerl: Factory of the Sun, 2015. Installationsview fra Venedig Biennalen. © Hito Steyerl & Andrew Kreps
Gallery, New York. Foto: Manuel Reinartz

kunsten.nu/?p=91568

Kunsthal Charlottenborg
8 dec – 19 feb 2017 Hito Steyerl: Factory of the Sun
Hito Steyerls videoinstallation Factory of the Sun blev første
gang vist på sidste års kunstbiennale i Venedig, og siden har
det visuelt stærke og meget omtalte værk været udstillet på en
række udstillingssteder i USA og Europa. Nu er turen kommet
til Skandinavien, nærmere bestemt Kunsthal Charlottenborg,
der åbner dørene for installationen den 7. december.
Fernisering onsdag 7 dec kl 18-20
Tranen
10 dec – 29 jan 2017 Jesper Carlsen: Brick & Mortar
Tranen præsenterer soloudstillingen Brick & Mortar med den
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danske kunstner Jesper Carlsen. I denne udstilling er blandt
andet Tranen som udstillingsrum genstand for Carlsens
undersøgelse. Udstillingsrummet er oprindeligt tegnet af
Henning Larsen Architects og Jesper Carlsen arbejder med
den formgivende streg og med idéskitsen til rummet
materialiseret som en vægtløs vektorskulptur.
Fernisering fredag 9 dec kl 17-19
Martin Asbæk Gallery
9 dec – 7 jan 2017 Ebbe Stub Wittrup: Figures of
Perception
Martin Asbæk Gallery præsenterer soloudstillingen Figures of
Perception med den danske samtidskunstner Ebbe Stub
Wittrup. Wittrup arbejder med menneskets
perceptionsopfattelse og hvordan vi ser virkeligheden. I
udstillingen indgår fx en serie af støbte, hvide gibsfigurer,
samt en værkserie af fotos af disse figurer, der er opstillet og
fotograferet fra forskellige vinkler og dermed leger med vores
opfattelse af størrelse og form.
Fernisering fredag 9 dec kl 17-19

Helene Vestergaard: Stofcenter

Vestjyllands Kunstpavillon
10 dec – 15 jan 2017 Helene Vestergaard: Lysende
paranoia i hjemmet
På Vestjyllands Kunstpavillon kan man opleve kunstneren
Helene Vestergaard, der på udstillingen Lysende paranoia i
hjemmet vil præsentere værker tilbage fra tiden før hun
startede på Det Fynske Kunstakademi og frem til i dag.
Helene Vestergaard arbejder med maleri og collage og
benytter sig af hverdagens billedvrimmel til at demonstrere
noget, som mange af os frygter; nemlig at gå egne veje og
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ikke følge normerne.
Fernisering lørdag 10 dec kl 14-16
KH7 Artspace
8 dec – 22 dec I’m Every Woman
KH7 Artspace præsenterer gruppeudstillingen I’m Every
Woman med kunstnere fra England, Tyskland og Danmark.
Udstillingen vil på forskellig vis undersøge temaer som
inklusion, gennemsigtighed og det feminine, men værkerne vil
også trække tråde til hinanden og til rummet.
Fernisering torsdag 8 dec kl 17-20

kunsten.nu er din bedste kilde til viden om samtidskunsten i Danmark. Vi debatterer og informerer på tværs
af genrer og landsdele så du altid er opdateret om den aktuelle kunst.
Støttet af Statens Kunstfond
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