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Pia Müller-Light har med 
forårsudstillingen været med 
på alle landets censurerede 
udstillinger. Privatfoto

HISTORIE
 
SkandERbORg: Museet på 
Adelgade lukker som udstil-
lingssted 17. januar. Museet 
har i flere år været presset 

dels på arbejdsplads, udstil-
lingsplads samt placeringen 
i byen, og derfor flytter mu-
seet adresse til Jernbanevej 9 
i Skanderborg.

Et Museum på Perron 1 er 
ikke set før, og museet glæ-

der sig til de nye rammer, 
hvor der kan fortælles hi- 
storier på nye måder for 
mange flere mennesker. Det 
bliver nemt at komme til og 
fra museet med både bus  
og tog lige udenfor, og selv-

følgelig på gåben eller i bil.
Den nye bygning har et 

stort potentiale, og i den 
kommende tid arbejdes der 
på et mulighedsstudie af, 
hvad museets formål er, samt 
hvilken værdi museet skaber. 

Der vil være diverse work-
shops og events, som arbej-
der med Museum Skander-
borgs fremtid, og muligheds-
studiet ventes færdigt til maj.

Flytningen betyder også, at 
der bliver meget mere plads 

til store udstillinger, som ek-
sempelvis Holger Blom ud-
stillingen.

Sidste åbningsdag på Adel-
gade 5, 17. januar, er der gratis 
adgang til museet kl. 10-18 og 
afskedsreception kl. 16.

Museum flytter på perron

kunST
hans Petersen 
hap@stiften.dk

aaRHuS: To århusianske 
kunstnere er med på Forårs-
udstillingen på Charlotten-
borg i København. Den er en 
af landets fem statsanerkend-
te, censurerede udstillinger, 
og de fleste kunstnere be-
tragter det som et stort skul-
derklap at blive optaget der.

De to er Pia Möller-Light 
og Pernille Lærke Andersen.

- Med denne her har jeg 
været med på alle landets 
censurerede udstillinger, si-
ger en glad Pia Möller-Light, 
der før har søgt ind på Forårs-
udstillingen uden at komme 
gennem nåleøjet.

- Når det ikke lykkes, bli-
ver man stædig, og så forsø-
ger man igen, siger hun, der 
har fået optaget værket "Swe-
ets Vol. 1", der består af fem 
små skulpturer, fremstillet af 
et par gamle strømpebukser 
og sukkerstivelse.

- Det begyndte med, at vi 
i kunstnergruppen Plan C 
havde en fælles udstilling om 
sokker, og jeg forsøgte at give 
dem sukkerstivelse, som det i 
mange år har været en kvin-
dedyd at bruge. Jeg blev gre-
bet af materialet og virknin-
gen og har siden forsøgt mig 
med rigtig mange, og jeg er 
ikke færdig endnu, siger Pia 
Möller-Light, der har værk-
sted i Aarhus midtby.

Hun har været med på dis-
se censurerede udstillinger: 
Kunstnernes Efterårsudstil-
ling på Den Frie, København 
(2011), Kunstnernes Påske-
udstilling i Kunsthal Århus 

(2011, 2013, 2016), Kunstner-
nes Sommerudstilling i Ti-
strup (2011, 2012, 2013) og 
Nordkraftudstillingen (2012) 
i Aalborg.

kunst af affald
Pernille Lærke Andersen, 27 
år, laver kunst af affald. Det 
er sådan en skulptur, hun 
har fået med på Forårsud-
stillingen.

- Det er en forgyldt tinaf-
støbning af ruten, jeg går, når 
jeg samler affald. Med en po-
se i hånden går jeg ruten fire 
gange om ugen og samler af-
fald op. Skulpturen viser ru-
ten oven på et kort over Aar-
hus, siger den 27-årige kunst-
ner, der sluttede uddannel-
sen på Århus Kunstakademi 
sidste år og nu underviser på 
Odder Højskole og arbejder 
i sit atelier på Den Blå hest i 
Højbjerg.

- Det er første gang, jeg sø-
ger om at komme ind, så jeg 
er meget glad for og stolt 
over, at det er lykkedes. Det 
er en stor ære, siger hun, der 
havde sendt tre ting ind og 
fik den ene optaget.

Forårsudstillingen åbner 2. 
februar på Charlottenborg, 
der ligger lige ved Nyhavn.

kunst af affald og stivede strømper 
på prominent udstilling
To århusianske kunstnere har været med på Forårsudstillingen på Charlottenborg.

Pernille Lærke laver kunst ud 
af affald, som hun indsamler  
i Aarhus. Værket her er  
med på Charlottenborg.  
foto: flemming Krogh

 
 
Pia Möller-Lights værk er 
lavet af strømper, der har fået 
sukkerstivelse. Privatfoto

 zCharlottenborg 
Forårsudstilling 2019 
vises 2. februar-10. marts 
i Kunsthal Charlottenborg 
i København. Udstillingen 
arrangeres af 
Charlottenborg Fonden.

 zKunsthallen er et af de 
største og smukkeste 
steder for samtidskunst  
i Nordeuropa og har til huse 
i et nederlandsk barokpalæ, 
der er en tilbygning til det 
historiske Charlottenborg 
Slot, som også huser 
Det Kongelige Danske 
Kunstakademi. Siden  
1883 har bygningen 
præsenteret samtidskunst  
i unikke omgivelser, 
designet til formålet efter 
fransk forbillede.

 zDen endelige liste over 
udstillere er endnu ikke klar.

 

FakTa
FORåRSudSTIllIng

• Få et tilbud indenfor 24 timer
• Ingen opgaver er for små eller for store
• Din sikkerhed - vores styrke

Telefontid man-fre: 08.00 - 16.00 • Ring på 86 94 31 15 • www.galtenturistbusser.dk


