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Ny udstilling om den nordiske heksejagt bruger  
fortidens rædsler til at forstå nutidens forfølgelser 
 

 

 
Den 7. november åbner efteråret store udstilling ’Heksejagt’ på Kunsthal Charlot-
tenborg. Med samtidskunsten som linse undersøger udstillingen den underbelyste 
historie om heksejagt og hvordan vores nutid stadig hjemsøges af fortidens for-
følgelser. Udstillingen rummer både originale værker fra 1400-tallet og helt nye 
kommissioner og blandt kunstnerne er internationale navne som: Pia Arke, La 
Vaughn Belle, Louise Bourgeois, Carol Rama and Carmen Winant. 

Udstillingen byder på hele syv nye bestillingsarbejder udført af internationalt anerkendte 
kunstnere, der gennem research og dialog med førende forskere dykker ned i hekseproces-
sernes mange sociale, kønsbetingede og geopolitiske lag. Disse værker indgår i et samspil 
med eksisterende værker og originalt arkivmateriale fra perioden i en undersøgelse af, hvor-
dan specifikke tematikker fra de nordiske heksejagter – især hvad angår identitet, kartografi, 
klima og magtsystemer – trækker tråde til i dag. Ved at dykke ned i aspekter som den danske 
kolonitids konsekvenser og kvindehadets mange ansigter peger udstillingen på en nutid hjem-
søgt af fortidens forfølgelser, men også en nutid, der rummer nye kritiske stemmer. 
 
De deltagende kunstnere udforsker, hvordan diskriminerende frygt og had kan spredes både 
nedefra og oppefra. Det kan forplante sig fra individuelle naboer ud i det bredere samfund 
og fra regeringer til andre politiske institutioner. Herved stiller de spørgsmålstegn ved, hvor-
dan sådanne fortællinger ofte skrives ud af historien.  
 



I disse tider med global uro, hvor erindring og glemsel er omstridte områder, peger Hekse-
jagt på behovet for at se på en tilsyneladende fjern forhistorie med friske øje – og tilbyder 
nye måde at huske og gengive historien på. 
 
I sammenhæng med udstillingen udkommer en ambitiøs tosproget reader, der samler  
førende ny hekseforskning, debatter om heksens nutidige relevans, samt bidrag fra  
kunstnerne. Produceret med støtte af Nordisk Kulturfond. 
 
Udstillingsperiode: 7 november 2020 – 17 januar 2021 
Fernisering: 6 november kl. 12.00 – 20.00 
Pressevisning: 6 november, kl. 10.30 – 11.30 med kuratorerne samt udstillende kunstnere: 
Sidsel Meineche Hansen & Reba Maybury, Aviva Silverman, Virginia Lee Montgomery,  
Rasmus Myrup, og New Noveta 
 
Heksejagt på Kunsthal Charlottenborg er kurateret af Alison Karasyk og Jeppe Ugelvig og 
generøst støttet af 15. Juni Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Axel Muusfeldts 
Fond, Grosserer L. F. Foghts Fond, Kern-Jespersen Fonden, Knud Højgaards Fond, Konsul 
George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Nordisk Kulturfond og William Demant Fonden. 
Kunsthal Charlottenborg vil gerne rette en særlig tak til Michael Fornitz, der har stillet sit 
unikke arkiv med historisk materiale til rådighed. 
 
Deltagende kunstnere: Pia Arke, La Vaughn Belle, Anna Betbeze, Louise Bourgeois, 
Youmna Chlala, Keviselie (Hans Ragnar Mathisen), Sidsel Meineche Hansen and Reba May-
bury, Virginia Lee Montgomery, Sandra Mujinga, Rasmus Myrup, New Noveta, Carol 
Rama, Máret Ánne Sara, Aviva Silverman, Angela Su, Carmen Winant, Cecilia Vicuña 
 
Praktisk information 
Heksejagt 
7 november 2020 – 17 januar 2021 
Kunsthal Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, 1050 København K 
Pressevisning: Kontakt: Oliver Riel: or@kunsthalcharlottenborg.dk +45 3374 4635 
 
Hashtag  
#Heksejagt #WitchHunt  
 
Fotokreditering  
La Vaughn Belle, strange gods before thee, 2020, video still. Courtesy the artist. (tv) 
Carmen Winant, The neighbor, the friend, the lover, 2020. Found double-sided images on 
paper. Courtesy the artist and Stene Projects, Stockholm. (m.) 
Albrecht Dürer, De fire hekse, 1497, Nürnberg. Radering. Michael Fornitz collection (th.) 
 
Pressemateriale 
Pressemateriale, herunder billeder i høj opløsning, kan downloades fra Kunsthal  
Charlottenborgs website: https://kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/heksejagt/ 
 
For yderligere oplysninger og materiale kontakt venligst  
Oliver Riel, Presse- og Kommunikationsansvarlig, Kunsthal Charlottenborg  
or@kunsthalcharlottenborg.dk / (+45) 3374 4635 
www.kunsthalcharlottenborg.dk 


