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Udstillingsaktuelle Jens Birkemoses atelier i Bredgade, København. ARKIVFOTO: POLFOTO

Olafur Eliassons værk ”Crossing-paths compass” kan ses på Charlottenborg Kunsthal. FOTO: PR
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Europa Endlos: Hos Charlottenborg Kunsthal i det
indre København spejder man i 2019 ud over de
danske landegrænser. Det skal handle om noget så
lidt kunstagtigt som EU. Den første udstilling har
fået titlen ”Europa Endlos” og ﬁnder sted i et forår
præget af to store EU-begivenheder, nemlig
Storbritanniens farvel til EU og EuropaParlamentsvalget i maj. Med afsæt i dette har
kurator Henriette Bretton-Meyer udvalgt en række
kunstværker, der forholder sig til temaer som
identitet, grænser, fællesskab og migration.

Jens Birkemose – Jeg er ikke færdig endnu…
Der er kunstnere, der maler glansbilleder, og der
er kunstnere, der provokerer og udfordrer den
herskende samfundsorden. Jens Birkemose hører
til i sidstnævnte kategori. Igennem mere end 50 år
har han prikket til sit publikum med værker, der
afsøger og tester grænserne for det tilladte, men
samtidig er rige på poesi og sensualitet.
Motiverne er ofte hentet i populærkulturen, og der
veksles mellem malerier, fotograﬁer, graﬁkker,
litteratur og skulpturer. Birkemoses billedverden
beskrives ofte som voyeuristisk.

Sort/hvid – en fotoudstilling om familien Ancher
Kan man sige skagensmalere uden også at sige
malerkunst? Åbenbart, for i en ny udstilling om
kunstnerparret Anna og Michael Ancher er det
fotograﬁet, der er i centrum. Udstillingen er et
blik ind i de to skagensmaleres private fotoalbum,
og dermed er der lagt i ovnen til en mere ukendt
side af Ancher-familien. Foruden reproduktioner af
fotos fra Skagens Kunstmuseers egne arkiver, er
der også fotos fra Det Kongelige Bibliotek og
Nordjyllands Kystmuseum. Udstillingen ﬁnder
sted på Saxilds Gaard ved Anchers Hus.

Nutidens forbrug – fremtidens problem
»Der er ingen planet B«, lyder det som det
første på et foto af en demonstrants papskilt,
når man går ind på Dansk Arkitektur Centers
hjemmeside for at læse om den nyåbnede
udstilling ”Nutidens forbrug – fremtidens
problem”. Udstillingen handler om klimaet og
tager udgangspunkt i det 11. af FN’s 17
verdensmål: ”Bæredygtige byer og
lokalsamfund”. Fokus i udstillingen er bl.a. på
unges engagement. Det er ungdommen, der
skal mobilisere sig, hvis der skal ske noget.
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