
 
 
 
PRESSEMEDDELELSE                                                                                             21. marts 2013 
 
Toves Salon 
Nils Viga Hausken (NO/DK), Running Lemon 
Fernisering fredag den 5. april kl. 17-20 
Udstillingen vises til den 26. april 2013 
 
Kunsthal Charlottenborg fungerer som midlertidigt hjemsted for Toves Galleri, der i den 
forbindelse har skiftet navn til Toves Salon.  
 
Fredag den 5. april kl. 17.00 åbner Toves Salon en udstilling med den dansk-norske 
kunstner Nils Viga Hausken, der har specialiseret sig i korsstingsbroderi. 
 
Baggrund 
Det kunstner- og kuratordrevne udstillingssted Toves Galleri - Vesterbro conTemporary Workout 
Space holdt indtil for nyligt til i en halvtom butiksarkade med (næsten) samme navn. Gruppen har 
de seneste 2,5 år arrangeret udstillinger med afsæt i den unge samtidskunst og en interesse for 
kuratoriske eksperimenter. 
Det blev i februar klart, at Toves Galleri ikke længere kunne beholde sit lokale på Vesterbro, og 
Toves har efterfølgende fået stillet Salonen på Charlottenborg til rådighed i 3 måneder for her at 
realisere et udvalg af de allerede programsatte udstillinger og har i den anledning skiftet navn til 
Toves Salon – Charlottenborg Temporary Exhibition Space. 

Running Lemon 
Running Lemon er en kurateret solo-udstilling med et udvalg af værker af Nils Viga Hausken, der 
spænder over en periode på mere end 20 år, hvoraf flere vises for første gang i dansk kontekst. 
Nils Viga Hausken er særligt optaget af den langsomme tid og byder højhastighedslivet trods ved 
de sidste 12 år udelukkende at have arbejdet med korsstingbroderiet. Der opstår et særligt spænd 
mellem pop og eksistens, mellem det digitale og det analoge, når det uskarpe billede af en digitalt 
fotograferet og stærkt pixeleret citron på 3 meter slidsomt manes frem; gigant-pixel for gigant-pixel, 
hver især bestående af hundredevis af korssting.                                                                                                                  
Sammen med broderierne vises skulpturen Runner – et tidligere værk i Hauskens karriere – en 
amputeret atlet, der iklædt ergonomisk harnisk er fastfrosset i øjeblikket før sit fatale fejltrin. Det 
næste skridt er et mytologisk fald ned i afgrunden. 

Nils Viga Hauskens fysiske værker i udstillingen Running Lemon suppleres af en virtuel spejling af 
udstillingsrummet, et slags digitalt fodnoteapparat, hvor virkeligheden kommenteres, refereres og 
associeres i et subjektivt lag produceret af Toves Salon. Ved at associere videre på værkerne, 
deres kontekst og den tid de er skabt ud af, indtræder de i et flow af information markeret ved et 
nedslag i tidsånd og teknologi lige nu.   
I Toves Salons salonophængning hænger værkerne ikke side om side af hinanden, men 
overlappende i tid, rum og betydning. 

Toves drives af:  
Simon Damkjær, Anna Frost, Hannah Heilmann, Honza Hoeck, Uffe Isolotto, 
Christian Jeppsson, Jacob Jessen, Rasmus Høj Mygind, Sandra Vaka Olsen og 
Pind 
 



Støtte  
Udstillingsprogrammet er støttet af Statens Kunstråd og Københavns Kommunes 
Billedkunstudvalg. 
 
Presse 
For pressehenvendelse kontakt venligst Toves Salon: mail@tovesgalleri.net 
 
Eller Helle Bøgelund: + 45 33 74 46 33 / helleh@kunsthalcharlottenborg.dk 
 
Fotos kan downloades fra kunsthallens hjemmeside: 
www.kunsthalcharlottenborg.dk 
 
Øvrige udstillinger på Kunsthal Charlottenborg 
Leigh Ledare, til 12. maj 2013  
Forårsudstillingen 2013, til 12. maj 2013 
POST – skiftende kunstnere hver måned frem til 31. januar 2014 
 
Åbningstider og priser 
Tirsdag til søndag 11 – 17, onsdag fra 11 – 20  
Kunsthallen holder åbent i hele påsken (inklusive 2. Påskedag, mandag d. 1. 
april) 
Voksne 60 kr. / Studerende 40 kr. / Pensionister 40 kr. / Grupper 40 kr.  
Årskort 150 kr. 
 
Adresse 
Kunsthal Charlottenborg, 
Nyhavn 2,  
1051 København K 
Information: + 45 33 36 90 50 
www.kunsthalcharlottenborg.dk 


