SPOTlight...
SKJORTER PÅ SNOR
●●Aalborgtårnet og skoven omkring kunstmuseet Kunsten er en
del af en spektakulær udstilling, som netop nu kan opleves på
det nordjyske museum. På en lang wire fra Aalborgtårnet og ned
i museets park hænger flere hundrede skjorter, som museets
gæster har doneret. Den finske kunstner KAARINA KAIKKONEN
står bag værket. For at bearbejde sorgen over faderens pludselige
død, da hun var barn, gik hun i hans skjorter, og siden har hun brugt
skjorten som materiale i flere af sine værker. Det er første gang, et
dansk kunstmuseum præsenterer en soloudstilling med Kaarina
Kaikkonen, som også udstiller værker inde i selve museet.
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KUNSTEN, Aalborg: ”Kaarina Kaikkonen: You Remain in Me”.
Vises til 16. september
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SPOTpå begivenheder

●●Hele den danske kunstmaler J.F. WILLUMSENS visionære livsværk
kan resten af året opleves i en stort anlagt udstilling på ARKEN i Ishøj.
Udstillingen er en farverig tour de force gennem Willumsens kompromisløse livsværk, men føjer også nye sider til den kendte kunstner. I
samarbejde med J.F. Willumsens Museum viser Arken en omfattende
udstilling med alle hovedværkerne fra museets enestående samling.
Deriblandt ikoniske værker som Bjergbestigerske, Himmelgåden,
Badende børn på Skagens Strand og Kongesønnens bryllup.
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TØNDER: ”Modernisme”. Dansk og
nordisk modernisme fra museets
egen samling.
Vises til 17. juni.
HORSENS KUNSTMUSEUM: ”Sommerudstillingen
2018”. Udstillingen har fokus på
udvalgte værker
fra museets egen
samling. Åbner på
lørdag.

ARKEN: ”J.F. Willumsen”. Vises til 13. januar 2019

●●Sidste år besøgte knap
50.000 gæster den ottende
udgave af Copenhagen Photo
Festival. Det er Nordens største
fotobegivenhed, der fra på torsdag og 10 dage frem finder sted
på kendte og ukendte locations
rundt om i hovedstaden. Festivalens centrum er dog Photo
City på Gasværksgrunden på
Østerbro, bl.a. i den nedlagte
transformerstation. En stribe
internationale fotografer udstiller på festivalen, blandt dem
den anerkendte tyske fotokunstner JESSICA BACKHAUS.
Der vil være talrige Artist Talks,
workshops, seminarer og
fotoudflugter.
COPENHAGEN PHOTO FESTIVAL.
Fra på torsdag til 17. juni
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