
 

 
     
 

 
 
  

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
                                         POUL GERNES PÅ LOUISIANA 2.6.2016 - 16.10.2016 

                      JEG KAN IKKE ALENE, VIL DU VÆRE MED? 
                                         Louisianas store sommerudstilling kredser om en af de helt  
                                         store danske kunstnere i efterkrigsgenerationen.  

 
 

EN SLAGS DOBBELTFORTÆLLING om Poul Gernes, der i dag for 

nogle står som inkarneret kritiker af kapitalismen, for andre som en 
cool og farvestrålende optimistisk designer. 
Poul Gernes (1925-1996) er ikke mindst kendt for sine store, offentlige 
udsmykningsopgaver – som Palads-biografen i København og Herlev 
Hospital (se foto) – men til gengæld har hans folkelige gennembrud 
ikke sat sig spor i samme grad i institutionsverdenen i Danmark.  
 

LOUISIANA ØNSKER NU med denne omfangsrige udstilling – der 

rummer mange hovedværker – at pege på flere mulige indgange til 
oplevelsen af Gernes’ kunst: På den ene side kunstneren med et 
usædvanligt talent for at lave store og effektive billeder. En kunstner 

rettet mod en ny, optimistisk og ikke akademisk tynget samtid med 
striber og mønstre, som havde Matisse med sine papirklip tilsluttet 
sig popkunsten. Og på den anden side en benhård kunstnerisk, 

eksperimenterende praksis, hvor kunsten i pagt med 1960ernes ny-
orientering skulle ned af staffelierne og ikke ligne kunstværker i 
gængs forstand. Og hvor andre end kunstneren selv sagtens kunne 

udføre værkerne. Eller med Gernes’ egne ord: Jeg kan ikke alene, vil 
du være med? 15. Juni Fonden støtter Poul Gernes udstillingen. 
Læs mere på: www.louisiana.dk 
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                  BYENS LIV KØBENHAVN 
                            Historien om sporvogne i København.  
                            De gled gennem byen i over hundrede år, men så blev de kylet ud og  

                            skinnerne flået op, afløst af dieselosende busser.        
                            Magasinet KBH fortæller historien om det nogle mener er den største                     
                            fejltagelse i Københavns trafikhistorie: Sporvognens død. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                       BYENS LIV KØBENHAVN 
                          Forstadssporvognen tilbage på sporet 
                          Truslen mod den omegnskøbenhavske  
                          letbane er foreløbig afværget  
                          – forventet første tur i 2023. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Du kan læse begge historier på: www.magasinetkbh.dk 

 
 

http://www.magasinetkbh.dk/


 
 

Ernst Josephson, J.P. Jacobsen, 1879.  
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. 
 

“DER BURDE HAVE VÆRET ROSER”.  
J.P. JACOBSEN OG KUNSTEN 14/5-2016 — 18/9-2016 
 

J.P. JACOBSEN, der har skrevet en række hovedværker i 
dansk litteratur (Fru Marie Grubbe (1876), Niels Lyhne 
(1880)) er omdrejningspunktet for sommerens store 

særudstilling på Faaborg Museum, der for første gang 
belyser Jacobsens store betydning for billedkunsten. 
 

J.P. JACOBSEN (1847-1885) var til stor inspiration for 
samtidige danske kunstnere og for tyske kunstnere omkring 
1900. Udstillingen præsenterer forfatterens tekster sammen 

med en lang række malerier af kunstnere som P.S. Krøyer, 
Ernst Josephson og Kristian Zahrtmann foruden tyske 
kunstnere som Paula Modersohn-Becker og Heinrich Vogeler. 
 
UDSTILLINGEN VISER MALERIER og skulpturer fra det miljø 
af kunstnere, som Jacobsen færdedes blandt, og som talte 

både tidens største navne og i dag glemte kunstnere.     Læs 
mere på: www.faaborgmuseum.dk 

 
Kunstforeningen Gammel Strand 

MARIO TESTINO / NO LIMITS 
13. MAJ - 18. SEPTEMBER 2016 

 
SOM DE FØRSTE i Danmark præsenterer 

Kunstforeningen GL STRAND henover sommeren 
2016 en soloudstilling af Mario Testino - en af 
verdens mest indflydelsesrige nulevende mode- 

og portrætfotografer. Udstillingen præsenterer 
de meget forskelligartede facetter i Testinos 
praksis og viser igennem mod- og sidestillinger, 

hvordan han udfordrer grænserne for de enkelte 
kategorier i sit arbejde. GL STRANDs tre etager 
danner hver især ramme om et specifikt tema: 

modefotografier med ikoniske portrætter, 
nøgenfotos, samt fotografier af europas 
kongelige, heriblandt ikke tidligere viste 

portrætter af det danske kronprinspar. 
 
MARIO TESTINO ER SIDEN begyndelsen af sin 

karriere gået mod strømmen. No Limits giver et 
indblik i billeder, som konstant udfordrer de 
eksisterende og til tider fastlåste definitioner 

inden for den specifikke genre.  
 
Læs mere på: www.glstrand.dk 
 

 
 
 

http://www.glstrand.dk/


 
 
 

Fuglsang Kunstmuseum 10/6 – 4/9 

MØDER 
Dansk og tysk malerkunst gennem 100 år 

 

TIL SOMMERENS SÆRUDSTILLING er Fuglsang Kunstmuseum og Museum Behnhaus-Drägerhaus i Lübeck 
gået sammen i et fælles projekt, hvor der åbnes op for de to kunstsamlingers skatkamre til glæde for et 
gensidigt dansk/tysk publikum. Side om side udstilles 68 malerier, der i sin helhed repræsenterer omkring 

100 års kunsthistorie fra perioden ca. 1860 - 1960.  
 
MØDER GIVER GENNEM værkernes dialog mulighed for at gå på opdagelse og udforske ligheder og forskelle 

i udtryk og indtryk inden for klassiske motivkredse som; landskabet, portrættet og opstillingen. Samtidig får 
publikum også et indblik i de to institutioners forskellige samlings- og museumshistorier, og for Fuglsang 
Kunstmuseums vante publikum vil udstillingen være en enestående chance for at opleve museets egne 
værker i ny kontekst og nyt perspektiv. 

 
BEGGE KUNSTMUSEER RÅDER over imponerende samlinger, der rummer alt fra regionalt betydende til 
internationalt anerkendte kunstnere. Fra dansk side drejer det sig bl.a. om Anna Ancher, L.A. Ring, Olaf 
Rude og Jais Nielsen, mens værker af eksempelvis Ernst Ludwig Kirchner, August Macke, Max Liebermann og 
Lovis Corinth udstilles fra tysk side. MØDER vises efterfølgende på Museum Behnhaus-Drägerhaus i Lübeck 
23. september – 30. december 2016.  

Billedtekster: (TV) Olaf Rude, Opstilling med lerskål, 1925. Fuglsang Kunstmuseum  (TH) August Macke, 
Stilleben, 1911. Museum Behnhaus Drägerhaus  / www.fuglsangkunstmuseum.dk 
 

 
Gl. Holtegaard 3/6 – 23/10 
MENAGERI 
Natsværmerhus 

 
FOLDEDE, SORTE FILTBEKLÆDTE vægge danner 
rammen om Gl. Holtegaards nye pavillon for 
natsværmere. Et indadvendt hemmeligt mørke, som 

trækker spor langt ind i barokkens billedkunst og 
arkitektur.  
 
DEN UNGE ARKITEKT Jonathan Meldgaard Houser 
forener smukt historie og samtid, når det stille drama  

 
 

 



 
 

 
Menageri, illustration 

 

mellem lys og mørke og den temperamentsfulde 
energi i bevægelsen mødes i Menageri.  
Gl. Holtegaards egenart som arkitektonisk perle og 

barokhavens iscenesættende karakter er 
udgangspunktet for udstillingsrækken Pavillon på Gl. 
Holtegaard. Over tre år opføres tre midlertidige 

pavilloner i barokhaven. Under titlerne Orangeri 
(2015), Menageri (2016) og Sceneri (2017) inviteres 
arkitekter gennem en konkurrence til at realisere en 
ny og midlertidig pavillon, hvor historie og samtid, 

det gamle og det nye, belyser hinanden. Vi er nu 
nået til realiseringen af den anden pavillon.  
 

NATSVÆRMERHUSET TAGER AFSÆT i sværmernes 
forvandling som motiv. På den ene side er huset en 
lukket beholder for natsommerfugle, der i løbet af 

dagen beskyttes i mørket. På den anden side er 
huset en åben fælde, der drager dem mod lyset om 
natten. Om natten åbnes dørene, og kunstigt lys fra 

pavillonen tiltrækker natsværmere. Om dagen er 
dørene i udgangspunktet lukkede, men åbnes af 
brugerne, når de træder ind i pavillonens mørke.  

 
Giovanni Lorenzo Bernini, Den Hellige Teresas ekstase, 
1647-1652 

 
DET DRAMATISKE SPIL mellem lys og mørke og 
barokkens dyrkelse af dynamiske bevægelser er 

fortolket i et nutidigt formsprog. Natsværmerhuset er 
inspireret af barokke værker som skulpturen af 
Giovanni Lorenzo Bernini, Den Hellige Teresas 
ekstase (1647-1652) og de såkaldte 
vanitasopstillingers timeglassymboler fra perioden.  
I materialevalg og det nøgterne formsprog læner 

pavillonen sig op ad den modernistiske arkitektur.   
 
MENAGERIET ÅBNER for publikum den 2. juni 2016 

kl. 17-19. Åbningen foregår i barokhaven, og her vil 
projektet blive introduceret af Maria Gadegaard, 
direktør, Gl. Holtegaard, Christian Hanak, arkitekt 

MAA og projektkonkurrencens vinder Jonathan 
Meldgaard Houser.  
 
FAKTA OM ARTIKTEN JONATHAN MELDGAARD 

HOUSER 
Født 1986 er uddannet cand.arch. fra Det Kongelige 
Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design 

og Konservering i 2014. Udover pavillonprojektet på Gl. Holtegaard er Meldgaard Houser præsenteret på den 
internationale arkitekturbiennale i Venedig 2016. Når han ikke skaber projekter i eget navn, arbejder 
Meldgaard Houser til daglig på tegnestuen Lundgaard & Tranberg Arkitekter samt som timelærer på 

Arkitektskolens institut for Bygningskunst og Kultur i København.  
Læs mere på: www.glholtegaard.dk 
 

 

http://www.glholtegaard.dk/


 
 

 
Sommer på Hotel 
d´Angleterre 

BRUNCHOPLEVELSE 
International hæder 
til Marchals brunch 

 
DET GLOBALE 
REJSEMAGASIN 

Travel+Leisure har været 
verden rundt efter de 
bedste brunch-oplevelser, 

og i København fandt de 
en af de ekstraordinære.  
Marchal er allerede 
internationalt anerkendt 

for sin 
eksperimenterende 

nordiske kogekunst, og nu er Marchals brunchbuffet også 

kommet på det gastronomiske verdenskort med udnævnelsen 
fra et af verdens største rejsemedier.  
 

TRAVEL + LEISURE har kåret de 14 bedste brunchbuffeter i 
verden på baggrund af en række parametre. De berejste 
skribenter fra Travel + Leisure var særligt imponeret over den 

afslappede, og samtidige luksuriøse udstråling, i harmonisk 
samspil med Marchals fortolkning af den klassiske brunch. 
Resultatet er en udsøgt sammensætning af det bedste hotellet 

har at tilbyde – fra Marchals lækre råvarer til Balthazars 
fantastiske champagnekælder.  
 

MARCHALS BRUNCH HAR også opnået popularitet i København, 
og da brunchen er udsolgt resten af 2016, vil der blive lavet tre 
ekstra brunchdage på tre lørdage henover sommeren i 

Palmehaven. Det bliver d. 18. juni, 30. juli og 6. august. 
Reservationer kan KUN foretages direkte på Marchals 
hjemmeside (vælg "Palmehaven' i booking-vinduet). 

Brunchreservationer for 2017 kan først laves til efteråret.  
 

www.dangleterre.com 
 

 

 
  

 

OMNIBUS PRIVAT 
- et ugentligt tillæg til vore to Nyhedsbreve:                                                                                                

Levnedsmiddel & Fødevaredebat & TRANSEUROPA 

Ansvarshavende Redaktør: Knud Meldgaard * Direkte 2251 8833 * kem@meldgaard.mail.dk 

 
”DET ER IKKE VORE DYDER, MEN VORE FEJL, DER GØR OS TIL MENNESKER” 

 AUGUST STRINDBERG 
 

 

 

 

 
                       I. P. JACOBSEN 
 

DET BØDES DER FOR 
 

Det bødes der for i lange Aar, 
Som kun var en stakket Glæde; 

Det smiler man frem i flygtig Stund, 
Man bort kan i Aar ej græde. 

Der rinder Sorg, rinder Harm af Roser røde. 
 

Der ages paa Lykkens gyldne Hjul 
Saa fast, at En intet sandser; 

Men Sorgens trælsomme tunge Læs 
Det venter os dog, naar vi standser. 

Der rinder Sorg, rinder Harm af Roser røde. 
 

Der leves i Lyst som halvt i Drøm, 
Men Sorgen har ingen Drømme: 

Med vaagne Øjne den paa Dig seer, 
Øjne som sugende Strømme. 

Der rinder Sorg, rinder Harm af Roser røde. 
 

Ej Smilet vil lyse din Dag i Seng, 
Men Taaren har gode Stunder; 

Thi Smil er Glands kun af det, der er, 
Graad Skyggen af det, der gik under. 
Der rinder Sorg, rinder Harm af Roser røde.  

 
Trykt i Flyvende Blade, 10/4 1875 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://dangleterre.clients.ubivox.com/relay/4991544/68325965/
http://www.dangleterre.com/
mailto:kem@meldgaard.mail.dk

