
 

 
 
 
Pressemeddelelse              København, 12. september 2019 
 

Nu slår Kunsthal Charlottenborg dørene op for Art & Porn i København  

Art & Porn markerer 50-året for billedpornografiens frigivelse og viser, hvordan forholdet mellem 
porno og kunst har udviklet sig de seneste fem årtier. Hvad betyder det, når man fra den ene dag 
til den anden rykker grænsen for, hvad man som borger kan opleve i det offentlige rum? 
Udstillingen er skabt i samarbejde med ARoS og præsenterer en række nye værker, når den åbner 
på Kunsthal Charlottenborg. 
 
Udstillingsperiode: 5. oktober 2019 – 12. januar 2020  
Fernisering: 4. oktober kl. 18-22 
Pressevisning: 3. oktober kl. 10-12  
 

 
 
Kunsthal Charlottenborg præsenterer i samarbejde med ARoS gruppeudstillingen Art & Porn. 
Udstillingen viser udviklingen i kunsten fra 1960ernes legalisering af billedpornografien, til den 
nuværende fjerdebølgefeminisme og sætter fokus på, hvordan det har påvirket kunsten at lovgivningen 
om pornografi blev ændret.  
 
På udstillingen deltager en lang række danske og internationale kunstnere: Marina Abramović, 
Matthew Barney, Katja Bjørn, Monica Bonvicini, Mike Bouchet, Marco Brambilla, Jeff  Burton, 
Ursula Reuter Christiansen, Larry Clark, Elmgreen & Dragset, Valie Export, Jesper Fabricius, Biba Fibiger, 
Tom of Finland, Wilhelm Freddie, Suzette Gemzøe, Susan  Hinnum, Kuki Jijo, William E. Jones, 
Vika Kirchenbauer, Per Kirkeby, Jeff Koons, Arthur Køpcke, Peter Land, Hans Henrik  Lerfeldt, Linder, 
Sarah Lucas, Maja Malou Lyse, Zanele Muholi, Gaspar Noé, Bjørn Nørgaard & Lene Adler Petersen, 
Pipilotti Rist, Carolee Schneemann, Cindy Sherman, Annie Sprinkle & Beth Stephens, Sam Taylor-
 Johnson, Wolfgang Tillmans, Betty Tompkins, Anna Uddenberg, Amalia Ulman, Lawrence Weiner. 
 
Pornografi som spejling af samfundets frigørelse 
Med på udstillingen i København er de nye kunstnere Vika Kirchenbauer, som udfordrer beskuerens ofte 
kønnede forståelse af seksualitet, samt Kuki Jijo og Zanele Muholi, hvis værker er med til at sætte 
fokus på den massive censur, som størstedelen af verden stadig er underlagt. I kontrast til dette 
præsenteres også en række yngre kvindelige kunstnere som fx Maja Malou Lyse, der netop har været 
aktuel med DR2 programmet ’Sex med Maja’, som bruger sit køn og nogle af pornoens virkemidler i 
kampen for kvindens ret til at bestemme over og udstille deres egen krop. Dette foregår ikke mindst på 
sociale medier, hvor kunstnerne konstant udfordrer den mediecensur, som store private virksomheder 
som Instagram og Facebook udøver over for deres brugere. 
 
Det komplekse forhold mellem sex, porno, kunst og samfund både før og nu, løber som en rød tråd 
gennem Art & Porn. Udstillingen er skabt i samarbejde med ARoS samt kurateret og organiseret af 
Erlend G. Høyersten, Lise Pennington, Gry Stangegård Schneider, Rasmus Stenbakken, Anne Mette 
Thomsen og Michael Thouber. 



 
Udstillingen på Kunsthal Charlottenborg er støttet af 15. Juni Fonden, Augustinus Fonden, Knud 
Højgaards Fond, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond. 
 
Fakta om udstillingen 
Art & Porn 
5. oktober 2019 – 12. januar 2020 
Fernisering 4. oktober kl. 18-22 
Pressevisning 3. oktober kl. 10-12 
90 kr. (gratis entré til ferniseringen) 
Læs mere om udstillingen. 
 
Fotokreditering 
Zanele Muholi, Being (T)here, 2009. Documentation of intervention, red light district, Amsterdam. 
Photo by Sean Fitzpatrick. ©Zanele Muholi 
 
Sarah Lucas, Eros, 2013. Cast concrete, crushed car, installation SITUATION Absolute Beach Man 
Rubble. Whitechapel Gallery, London, 2013 ©Sarah Lucas. Courtesy Sadie Coles HQ. 
 
Valie Export, Aktionshose, Genitalpanik, 1969. Photo on aluminum, ©Valie Export, Bildrect Wien, 2019. 
Photo by Peter Hassmann. Courtesy Valie Export. 
 
Pressemateriale 
Pressemateriale, herunder billeder i høj opløsning, kan hentes på kunsthallens hjemmeside under 

beskrivelsen af udstillingen: kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/art-porn/ 
 
Hashtag til udstillingen: #artandporn #kunsthalcharlottenborg 
 
For yderligere oplysninger og materiale kontakt venligst 
Jeannie Møller Haltrup  
Kommunikationsansvarlig, Kunsthal Charlottenborg 
jmh@kunsthalcharlottenborg.dk / (+45) 3374 4629 
 
www.kunsthalcharlottenborg.dk 
www.facebook.com/charlottenborg.kunsthal 
www.instagram.com/kunsthalcharlottenborg 

www.twitter.com/charlottenborg 

www.vimeo.com/user13552023  
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