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København, 5. juli 2017

Det bliver et sindssygt efterår på Kunsthal Charlottenborg
Efterårets store udstilling på Kunsthal Charlottenborg bliver med den unikke kunstner
Ovartaci, der var indlagt 56 år på Risskovs psykiatriske afdeling. Samtidig viser
kunsthallen som de første i Danmark soloudstillinger med den fremadstormende norske
performancekunstner Tori Wrånes og den tyrkisk-kurdiske kunstner Ahmet Öğüt. I et nyt
samarbejde med kunstakademiet vises også udstillingen Mediated Matter.
Udstillingsperiode: September 2017 – februar 2018
Ferniseringer: 15. september, 6. december

Efteråret/vinteren 2017 på Kunsthal Charlottenborg står i galskabens og originalitetens tegn. Efterårets
fire udstillinger præsenterer kunstneriske udtryk, der på forskellig vis gør op med det ”normale” og den
traditionelle forestillingsverden.
16. sep 2017 – 14. jan 2018 / Ovartaci & Galskabens kunst. Fernisering: 15 sep kl. 19
For første gang præsenteres det samlede oeuvre af den unikke kunstner, Ovartaci, uden for det
psykiatriske hospital i Risskov ved Århus. Ovartaci er den væsentligste og mest betydningsfulde
eksponent for det, man benævner Art Brut eller outsiderkunst i en dansk sammenhæng. Ovartacis
værker perspektiveres i udstillingen ved at blive sat i sammenhæng med en række præsentationer af
værker af forskellige samtidskunstnere. Kurateret af Mathias Kryger. Læs mere om udstillingen.
16. sep 2017 – 19. nov 2018 / Tori Wrånes. Fernisering: 15 sep kl. 19
Kunsthal Charlottenborg ser frem til at præsentere den første soloudstilling i Danmark med den norske
kunstner Tori Wrånes (f. 1978). Tori Wrånes er især kendt for sine nærmest surreelle installationer og
opsigtsvækkende performances, hvor hun, iklædt særprægede kostumer, bruger sin stemme som
kraftfuldt instrument. Med afsæt i hendes drømmeagtige univers skaber Tori Wrånes en ny, omfattende
lydinstallation til udstillingen på Kunsthal Charlottenborg tilsat film og forunderlige skulpturelle
elementer. Kurateret af Henriette Bretton-Meyer. Læs mere om udstillingen.
16. sep 2017 – 19. nov 2018 / Mediated Matter. Fernisering: 15 sep kl. 19
Mediated Matter er et forskningsprojekt, der har fokus på brugen af 3D-teknologierne i billedkunsten.
Udstillingen er blevet til i samarbejde mellem kunsthalen og kunstakademiet og viser resultater i form
af værker og processer af et 3-årigt projekt støttet af Kulturministeriet. Udstillingen er skabt Martin
Erik Andersen, Katya Sander, Karen Harsbo, Franco Turchi samt studerende og samarbejdspartnere.
Læs mere om udstillingen.

7. dec 2017 – 18 feb 2018 / Ahmet Öğüt. Fernisering: 6 dec kl. 17
Den kurdisk-tyrkiske kunstner Ahmet Öğüt (f. 1981) beskæftiger sig i sine opsigtsvækkende og ambitiøse
projekter med emner som kollektiv hukommelse, lokal historie og kulturel identitet. Med kritisk sans og
et glimt i øjet præsenterer han komplekse problemstillinger i værker, der spænder fra skulptur og film
over installation og performance til iscenesatte begivenheder, som publikum inviteres til at deltage i.
Kurateret af Henriette Bretton-Meyer. Mere information om udstillingen.
Fakta om Kunsthal Charlottenborgs efterårs/vinter-program
September 2017 - januar 2018: Ovartaci & Galskabens kunst / Tori Wrånes / Mediated Matter
December 2017 – februar 2018: Ahmet Öğüt
Ferniseringer: fredag 15. september kl. 19-22, onsdag 6. december kl. 17-20
Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K
Entré: 75 kr. (Gratis entré til ferniseringerne)
Læs mere om udstillingerne: kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/
Pressemateriale
Pressemateriale, herunder billeder i høj opløsning, kan hentes på kunsthallens website under
beskrivelsen af de enkelte udstillinger: kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/
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