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Overraskende samarbejde skal gøre kunsten mangfoldig.
Kunsthal Charlottenborg og Tiger udgiver børnekunstbog.
Flemming Quist Møllers seneste kunstprojekt på Kunsthal Charlottenborg er
nu tilgængelig som kunstbog på Kunsthal Charlottenborg og i landets
Tigerbutikker.
Egentligt er det vel ikke så mærkværdigt? Kunsthal Charlottenborg udstiller
kunst, der udspringer af og udfordrer samtiden. Tiger er med deres nutidige
design blevet et af Danmarks største væksteventyr. Begge lever de i og af
tidens ånd. Nu indleder de en fælles mission og vil gøre kunsten tilgængelig
for den brede befolkning.
Lennart Lajboschitz, stifter af Tiger tilføjer ”Tigers intention er at tilbyde
oplevelser som kan røre og overraske. Vi ønsker at tage det bedste fra
kulturinstitutionerne og få det ud til den bredere befolkning” ”Vi synes, det er
fantastisk at kunne tilføje dette lille kunstværk til vores butikker, så man nu
kan få et nyt eventyr med næste gang, man besøger Tiger”... ”Flemming
Quist Møller, rummer en mangfoldighed og appellerer til store som små.
Derfor syntes vi, at hele Danmark skulle have glæden af at opleve Flemmings
nye kulturskat - det skal ikke kun være forbeholdt museumsgæsterne i
København.
“Jeg synes, det vigtigste gennem mine år som tegner har været den brede
appel, uanset om man er barn eller voksen”
siger Flemming Quist Møller.
Fakta: Plakatapetet – af Flemming Quist Møller
Genoplev Snuden, Jungledyret Hugo og Cykelmyggen, når de sammen

drager på eventyr i en 140 siders farverig fantasiverden.
Du kan også tage på opdagelsesrejse ind i Flemmings Quist Møllers
kunstneriske inspirationskilder, hvor du kan møde ‘de mestre’, der har
begejstret ham i løbet af hans lange karriere.
Bogen kan fra 1. september købes i din lokale Tigerbutik for 100 kroner
inklusiv to entrébilletter til Kunsthal Charlottenborg.
Får dit barn kunst nok?
Du kender sikkert Snuden, Cykelmyggen Egon, Jungledyret Hugo, Bennys
badekar. Gennem de sidste 12 måneder har Flemming Quist Møller
præsenteret en ny plakat i forhallen til Kunsthal Charlottenborg. Til sammen
udgør plakaterne et kæmpe tapet - derfor navnet “Plakatapetet”. Udstillingen
bliver nu til en kunstbog med små eventyrvers, der underholdende supplerer
billedkunsten. Bogen er på 140 sider og indeholder ud over eventyrdelen
også en opdagelsesrejse ind i Flemmings Quist Møllers kunstneriske historie,
hvor du kan møde ‘de mestre’, der har inspireret ham i løbet af hans lange
karriere. Det folkelige er imidlertid helt centralt.
Vi ønsker at bryde rammerne for hvorledes kunst kan formidles
“Vi er enormt glade for samarbejdet,” siger Jacob Fabricius, direktør af
Kunsthal Charlottenborg. “Som kulturinstitution er vores mål jo ikke kun at nå
dem, der kommer til museet - vi vil også gerne nå bredere ud og vise, hvad
kunst også er. Sammen med Tiger er det lykkes at skabe noget stort, nå
bredt ud til publikum og samtidig bryde rammerne for hvordan kunst kan
formidles.
Kunsthal Charlottenborg
Kunsthal Charlottenborg er et af de største og smukkeste udstillingssteder for
samtidskunst i Europa, hvor der præsenteres et ambitiøst udstillingsprogram
suppleret med aktiviteter som artist talks, performances, koncerter og
videovisninger. De mange forskellige aktiviteter retter sig mod et bredt
publikum både i og omkring København, og gør Charlottenborg til dét
centrale samlingspunkt for samtidskunst i byen. “
Tiger
Visionen om at få kunsten ud til den brede befolkning er ikke ny for Tiger.
Under navnet Tiger Music har de stiftet eget pladeselskab, som primært
fokuserer på Jazz udgivelser http://www.tiger-music.com. Desuden har Tiger
indledt en række kulturelle initiativer, såsom en verdensomspændende

fotokonkurrence, Tiger Camera http://www.tigercamera.com og indgik
tidligere på året samarbejde med CPH:DOX. Tiger har i dag 330 butikker i
mere end 20 Lande og markedsføres med referencer til dansk design,
værdier og historie.
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