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Den schweiziske verdensstjerne Miriam Cahn udfordrer 
århundreders mandsdomineret kunsthistorie  
 

 
 
Den 8. oktober 2020 åbner Miriam Cahns første udstilling i Danmark på Kunsthal 
Charlottenborg. Udstillingen ’ME AS HAPPENING’ rummer over 100 værker, der 
spænder fra monumentale oliemalerier til små akvareller. Cahn har været en ledende 
kunstner i sin generation, og hun har skubbet til konventionerne inden for 
kunsthistorien, den moderne kunstoplevelse og hvordan en kunstner engagerer sig i 
verden. Hun har et omfattende kunstnerskab bag sig og deltog blandt andet i Documenta 
14 i Athen og Kassel. 

Udstillingsperiode: 8 oktober 2020 – 21 februar 2021 
Pressevisning: 7 oktober, kl. 11.00 – 12.00 med Miriam Cahn 
Udstillingsåbning: 7 oktober, kl. 12.00 – 20.00 

I udstillingen præsenterer hun værker fra de sidste 25 års, heraf en del nye værker, der til-
sammen og gennem hendes rytmiske, dynamiske ophængning er ME AS HAPPENING.  
Med vrede og utilfredshed som kreativ drivkraft udfordrer hun århundreders mandsdomine-
ret kunsthistorie ved at tildele den afbildede kvinde en ny, aktiv rolle. 
Hos Miriam Cahn kaster kvinderne ikke blikket genert ned, men stirrer tilbage på beskueren, 
de har en fremtrædende seksualitet, der ikke gemmes af vejen, de føder børn, de ældes.  
 
 
 



Hun udfordrer socialt konstruerede forestillinger og klichéer om kønsroller og benytter den 
nøgne menneskekrop, som central figur i sine malerier og trækker tråde tilbage til 
1960’ernes ’happenings’, hvor kunstnerens egen krop var i centrum og blev brugt til at ud-
fordre forestillinger om seksualitet og identitet.  
 
Miriam Cahn: ME AS HAPPENING på Kunsthal Charlottenborg er kurateret af Henriette 
Bretton-Meyer og støttet af Pro Helvetia, Møbeltransport Danmark Fine Art, Det Obelske 
Familiefond, Statens Kunstfond og Den schweiziske ambassade i Danmark. Udstillingen er 
organiseret af The Power Plant Contemporary Art Gallery, Toronto hvor den vil finde sted i 
2021. 

Om Kunstneren  
Miriam Cahn (født 1949 i Basel) bor og arbejder i Stampa i Schweiz. Hun har de seneste år 
haft soloudstillinger på Sifang Art Museum, Nanjing (2020); Haus der Kunst, München 
(2019); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (2019); Kunsthaus Bregenz 
(2019); Museum of Modern Art, Warszawa (2019); og Kunstmuseum Bern (2019). Hun har 
deltaget i lang række prestigefyldte internationale gruppeudstillinger, heriblandt Sydney 
Biennalen (2018); Documenta 14, Athen, Kassel (2017); São Paulo Museum of Art (2017); og 
Centre Pompidou, Paris (2016). 

Praktisk information 
Miriam Cahn: ’ME AS HAPPENING’  
8 oktober 2020 – 21 februar 2021 
Pressevisning: Efter aftale: (Oliver Riel: or@kunsthalcharlottenborg.dk +45 3374 4635)  
Kunsthal Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, 1050 København K 

Hashtag 
#MiriamCahn #MEASHAPPENING 
 
Fotokreditering  
Miriam Cahn, schreck, 12.8.2013, pastel on paper, 36 x 33 cm. Courtesy: the artist, Meyer 
Riegger, Berlin/Kalsruhe, Galerie Jocelyn Wolff, Paris (tv.) 
Miriam Cahn, o.t., 25.08.2002, oil on canvas, chalk on paper, photo, inst ca. 26 x 105 cm. 
Courtesy: the artist, Meyer Riegger, Berlin/Kalsruhe, Galerie Jocelyn Wolff, Paris (m.) 
Miriam Chan, schauen, 12.9.19. Coloured pencil on scanned image on paper 29 x 16 cm. 
Photo: Miriam Cahn’s studio, Stampa (th.) 
 
Pressemateriale 
Pressemateriale, herunder billeder i høj opløsning, kan downloades fra Kunsthal 
Charlottenborgs website: https://kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/miriam-cahn/ 

For yderligere oplysninger og materiale kontakt venligst  
 
Oliver Riel, Presse- og Kommunikationsansvarlig, Kunsthal Charlottenborg  
or@kunsthalcharlottenborg.dk / (+45) 3374 4635 

www.kunsthalcharlottenborg.dk 
www.facebook.com/charlottenborg.kunsthal  
www.instagram.com/kunsthalcharlottenborg  
www.twitter.com/charlottenborg 


