Afgang 2016 præsenterer den nyeste kunst fra Det Kgl.
Danske Kunstakademi i Kunsthal Charlottenborg
Man kan opleve den nyeste kunst fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, når
Kunsthal Charlottenborg den 2. juni åbner dørene til den traditionsrige afgangsudstilling. Denne årligt
tilbagevendende eksamensudstilling for dimittenderne fra Kunstakademiet i København byder på
modige kunstværker, der tager favntag med Kunsthallens grandiose gallerier, infiltrerer forskellige
andre kunstarter og reflekterer over kunstens rolle både i udstillingen og i mødet med verden
udenfor.
Udstillingsperiode: 3. juni - 7. august.
Fernisering: Torsdag 2. juni kl. 19-22
Pressevisning: Onsdag 1. juni kl. 11

34 unge kunstnere deltager i Afgang 2016. De udstiller værker både i Kunsthallens smukke
ovenlyssale og udenfor; på bygningens ydre, hvor slottets slidte balkon vil få en 'make-over' samt i
husets gård, hvor der blandt andet vises et stort værk skabt i samarbejde med elever fra Holbæk
Kunsthøjskole. Der vil desuden blive vist værker i kunsthallens foyer, boghandel og i
Kunstakademiets traditionsrige festsal.
Dristige værker der sætter rammerne på spil
Afgang 2016 omfatter værker, der spænder vidt i udtryk, formater og materialer. Man kan blandt
andet opleve en pop-musikalsk performance, som omsætter ny økonomisk teori til karaoke og et
værk, der består af en systematisk koreografi udviklet med strategier fra moderne dans. Udstillingen
inkluderer tillige et enormt værk, der genskaber et træs livscyklus, et monumental projekt i sort vævet
uld, skulpturelle fantasier i hvid gips og coole slikskulpturer. Ligeledes byder Afgang 2016 på nye
forhandlinger af maleriet - både ultra realisme og frie strøg i den helt store skala.
Rektor for Billedkunstskolerne, Sanne Kofod Olsen, udtaler: ”Jeg er altid enormt spændt på at se
afgangsudstillingen. For det første glæder jeg mig til at se de studerendes værker, og for det andet
afspejler afgangsudstillingen altid de nyeste tendenser i samtidskunsten. Hvad sker der i kunsten, og
hvad optager den unge generation af kunstnere? Udstillingen er et pejlemærke for, hvad der sker i
vores tid.”
Direktør for Kunsthal Charlotteborg, Michael Thouber, siger: ”Det er en uhyre spændende årgang af
unge kunstnere, som jeg glæder mig til at følge mange år frem. Det er ikke bare min, men hele

Danmarks chance for at få et indblik i de nye kunstneriske talenter og deres holdninger.”
Tradition og fornyelse
Udstillingen præsenterer kunst skabt af helt unge talenter fra Danmarks ældste Kunstakademi, som
åbnede dørene 1754, og i dag viderefører en tradition for at fostre kunstnere af international klasse.
Tidligere studerende inkluderer Olafur Eliasson, Ann Lislegaard, Jeppe Hein, Kirstine Roepstorff og
Danh Vo.
De udstillede i Afgang 2016 er:
Mattias Agerskov, Moa Alskog, Hannah Anbert, Magnus Andersen, Benedikte Bjerre, Rune Bosse,
Ann Sophie von Bülow, Jonas Georg Christensen, Mathias Dyhr, Biba Fibiger, Anne Nora Fischer,
Dina Friemuth, Matilde Westavik Gaustad, Una Gunnarsdottir, Esben Gyldenløve, Christine Overvad
Hansen, Anders Hergum, Troels Nøhr Holmstrøm, Sofie Kondrup, Anne Kristin Kristiansen, Lucas
Wichmann Melkane, Anna Moderato, Anne Sofie Nielsen, Mads Bech Nielsen, Nanna Anike
Nikolajsen, Mateusz Nowak, Philip Pilekjær, Alexandra Reimann, Cecilie Skov, Martha Svihus,
Rikard Thambert, Jonas Theis, Mathias Toubro, Tinne Zenner.
Afgang 2016 er arrangeret i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis
Billedkunstskoler og kurateres af Rhea Dall og Mathias Kryger.
Fakta om Afgang 2016
Udstilling for afgangselever ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
3. juni - 7. august.
Fernisering torsdag 2. juni kl. 19-22
Pressevisning onsdag 1. juni kl. 11-12
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