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10 December
Simon Starling highlights some exhibitions of interestingly
ambiguous accessibility in 2021.

By Simon Starling  10.12.21  Advent Calendar  Artikel på dansk

Trine Søndergaard, untitled, 2021, photogravure,
70 x 70 cm.

Trine Søndergaard, Nearly Now, Gl. Holtegaard, Holte

Like the long-delayed and inappropriately named Bond franchise No
Time to Die, Trine Søndergaard’s exhibition Nearly Now fell victim to –
but was also perhaps reinvented by – the constantly shifting pandemic
regulations in the spring. The only door at Gl. Holtegaard that wasn’t
open in Søndergaard’s lovingly installed exhibition, which included a
number of site-specific photographs of the exhibition space’s numerous
doorways, was the gallery’s front door, which remained locked
throughout. If you ventured out to the closed exhibition space, you might
have seen the backs of art-hungry visitors’ heads, who, perched at the
top of carefully positioned yellow ladders, gazed longingly in through the
gallery’s windows, quite likely at photographs of the backs of women’s
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heads. Søndergaard’s hybrid photographs, which exist in the temporally
ambiguous realm between depiction and construction, seemed
interestingly reinvigorated in this tantalising construct of an exhibition.

Uffe Isolotto, sketch for Danish Pavilion, Venice
Biennale.

Uffe Isolotto, delayed Danish Pavilion, Venice Biennale

The artist formally known as Uffe Holm (Danish for “small island”) and
now operating under the name Uffe Isolotto (Italian for “small island”) was
due to present his work on a small island in the Laguna di Venezia this
summer as the Danish representative for the subsequently delayed
Venice Biennale. This mouth-watering archipelago of an exhibition
remains, for now at least, a utopia, its contents perhaps hinted at in
another exhibition that never opened in this pandemic year,
Copenhagen’s Den Frie 21 (Exhibitions). For that phantom exhibition,
Isolotto and his sometimes collaborators Soft Baroque reimagined the
wooden jetty from Christen Købke’s painting The View of Lake Sortedam
from Dosseringen Looking Towards Nørrebro (1838) as a mirage-like
aluminium structure, replacing Købke’s two bonneted ladies with a two-
headed mutant seabird. I remain enthralled. 
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Ann Lislegaard, installation view, Extinct, Palace
Enterprise, 2021. Photo: Palace Enterprise.

Nina Beier, Plug; Benedikte Bjerre, Work; Ann
Lislegaard, Extinct, Palace Enterprise, Copenhagen

The three solo exhibitions installed this year at the newly opened Palace
Enterprise in central Copenhagen have all used the display-window-logic
of this modest, if highly ambitious, commercial space to great effect. Each
of the three exhibitions in this welcome new addition to Copenhagen’s
commercial gallery scene activated the vitrine-like gallery in a way that
functioned as beautifully when the space was closed as when it was open.
Located on busy Vester Farimagsgade in close proximity to
Copenhagen’s Central Station, Palace Enterprise cleverly bridges the gap
between private gallery and public space. Beier’s eroticised array of
bathroom porcelain plugged with fat cigars, Bjerre’s bejewelled washing
machine with its back turned to the street, and Lislegaard’s enigmatic
oracle owl perched on a high-tech LED screen all remained perfectly
pitched 24/7.

– Simon Starling is an artist living in Copenhagen. He recently exhibited
The Pencil of Menzel & the Path on the Wolf at neugerriemscheider, Berlin
and Gauge at the Oku-Noto Triennial, Japan.

For this year’s contributions to the Advent Calendar, see For this year’s contributions to the Advent Calendar, see here.here.
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Iet villakvarter i Valby, bag baghu-
sets røde dør, kan du være heldig
at opleve kunst, du ellers aldrig var
blevet præsenteret for. I et værelse

med syngende fugle på den anden side
af parcelruden er der opstået en lomme
for samtidskunst. 
Bag Gæsteværelset står tidligere kura-
tor Tone Bonnén. Hun slap for nylig sit
job på Statens Museum for Kunst, men
ville ikke slippe kunsten og har derfor
forvandlet et rum i sit eget hjem til et
sted, hvor anerkendte kunstnere på
skift viser nye sider af deres arbejde i
anderledes rammer. 
Og hun har gode navne på program-
met. I september plastrede den danske
kunstner Goodiepal væggene til med
private fotografier, som kunne erhver-
ves for en 20’er pr. stk., Nana Francisca
Schottländer har holdt skrigeworks-
hop og solgt merchandise med digte af
Poul G. Exner, og nu i november er det
Birgitte Due Madsen, der flytter ind.
Hun er mest kendt for sit design, men
får med invitationen fra Gæsteværel-
set mulighed for at vise kunst.

“Jeg er god til er at matche folk og
matche steder, og i virkeligheden er det
også det, jeg gør her. De kunstnere, jeg
viser, er kunstnere, hvor jeg kan se, at
de på den ene eller anden eller tredje
måde kan få noget ud af at være her. El-
ler hvor Gæsteværelse-dogmet taler til
dem,” fortæller Bonnén. 
Stedet har kun åbent efter aftale, men
du kan opleve kunsten til fernisering
den første fredag i hver måned og til
lørdagsåbent dagen efter. 
For Tone Bonnén er det en personlig
historie, der ligger bag initiativet, men
hendes indsats lægger sig op ad en ten-
dens, der holder fast på en seriøs dialog
og prikker til de gængse forventninger
til kunsten og dens kunnen. Flere små
steder dukker op i det københavnske
bybillede og lægger sig i gråzonen mel-
lem velkendt galleridrift og kunstner-
drevne udstillingsprojekter. Og det er
fagfolk med ambitioner, der står bag.

7-Eleven som nabo
Tættere på Københavns centrum mel-
lem Hovedbanen og Vesterport, på ga-
den med buen og lige ved 7-Eleven, lig-
ger udstillingsstedet Palace Enterpri-

se. Også her er de kunstneriske ambi-
tioner høje. Stedet har internationalt
fokus og vil gerne ændre diversiteten i
den kunst, vi bliver gjort opmærksom
på. Galleriet er drevet af Gitte Skjødt
Madsen, Marie Gellert Jensen og Ras-
mus Stenbakken, der i sin tid har mødt
hinanden hos Galleri Nicolai Wallner,
og som alle har et stærkt kuratorisk cv i
bagagen.
“Vi oplever, at der er mange dygtige
kunstnere lokalt, der ikke har en synlig
platform, og vi mener derfor, der er
plads til alternativer på scenen her-

hjemme. Det forsøger vi at byde ind
med,” fortæller Rasmus Stenbakken.

Der er adgang til Palace Enterprise
via en glasdør direkte fra Vester Fari-
magsgades fortov, væggene er hvide og
et koboltblåt væg-til-væg-tæppe lyses
lige nu op af en enorm 3D-filmanima-
tion, hvor en animeret ugle vogter over
vandene. Værket er af den herboende
norske kunstner Ann Lislegaard, der
ikke er en hvem som helst. Hun har re-
præsenteret Danmark på Biennalen i
Venedig og er en del af prominente
samlinger som Guggenheim i New York

og Louisiana i Humlebæk, og alligevel
er der mange, der møder hende for før-
ste gang nu. 
Det er den slags, Palace Enterprise ger-
ne vil gøre op med, og derfor har de i de-
res første tre udstillinger fokuseret på
kunstnere, der har international suc-
ces, men som stort set ikke er forankret
herhjemme.

“De kunstnere, vi indtil videre har
udstillet, arbejder primært med instal-
lation og skulptur, hvilket vi synes er
superinteressant. Vi har altid været
meget tiltrukket af den form for kunst –

om end det rent kommercielt kan være
udfordrende, men den udfordring tager
vi gerne op,” siger Gitte Skjødt Madsen. 

Se kunsten fra gaden
Der er ikke nødvendigvis et modsæt-
ningsforhold imellem de nye steder og
de etablerede gallerier, scenen har
plads til begge dele, og indimellem er
det heller ikke tydeligt, hvor grænsen
går. I Store Kongensgade ligger Out-
post, der har V1 Gallery i ryggen, men
som definerer sig ved ikke at repræsen-
tere de kunstnere, hvis værker, de viser.

Anna Clarisse Holck Wæhrens, der er
en af kræfterne bag, beskriver stedet
som en eksperimenterende platform
for kunst, hvor både etablerede og nye
kunstnere kan vise værker skabt speci-
fikt til rummet. For hende handler det
også om at skabe et springbræt for
kunstnere, der måske først er ved at fin-
de sig selv kommercielt.

“Vi bruger platformen til at arbejde
med helt unge kunstnere, som f.eks.
Anna Rettl, der udstiller nu. Vi hjælper
ved at rådgive og ved at give kunstner-
ne et vindue. Det kan være svært at gå

fra atelier til galleriscene, når man kom-
mer direkte fra akademiet,” siger hun.

Outpost er kun åbent til ferniserin-
ger, artists talks, bogsigneringer og fi-
nissage, men udstillingerne kan altid
opleves fra gaden. Du behøver ikke gå
ind. Al information er lagt ud på den
QR-kode, du finder printet på døren.
Det betyder ikke, at gæster er sekundæ-
re, men understreger blot, at kunsten er
det primære.

Kunsten i centrum 
Og i virkeligheden er det måske det

mest sigende for de nye steder. At
kunsten er i centrum.

“Vi kan hjælpe kunstnerne med at få
solgt nogle værker. Og samtidigt er vi
også et gratis udstillingssted for alle
jer, der gerne vil se med,” som Gitte
Skjødt Madsen fra Palace Enterprise
formulerer det og afslører, at de har fle-
re store udstillinger på vej. Blandt an-
det ser de frem til at vise ung mexicansk
samtidskunst og på et tidspunkt vær-
ker af den roste lettiske installations-
kunstner Daiga Grantina.

Nye gallerier indtager gadehjørner og gæsteværelser
Galleriscenen 
er lige nu præget 
af en række små am-
bitiøse udstillings-
steder, der bryder ud
af de traditionelle
rammer og indtager
uventede rum i byen

Med kunstgalleriet
Palace Enterprise
har en let overset
passage i København
fået et skarpt blik-
fang. Foto: Nina
Pilgaard

Birgitte Due Madsens ud-
stilling ”Gypsum” i Gæste-
værelset i Valby. PR-foto

DET KAN DU
OPLEVE LIGE NU

ANN LISLEGAARD , palace
enterprise, Vester Farimagsgade
6, Kbh. V. Indtil 18. december. 
Se @palaceenterprise.

BIRGITTE DUE MADSEN ,
Gæsteværelset, Æblehaven 15b,
Valby. Indtil 28. november. 
Se @gaestevaerelset.

ANNA RETTL ,Outpost, Store
Kongensgade 75, Kbh K. Indtil 20.
november. Se @outpost_gallery.

Tekst: Mette Skjødt
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Bliv inspireret af internationalt design hos 
INTERSTUDIO i indre København.

Tag elevatoren direkte op til showroomet fra Antonigade 4, eller 
gå igennem det skønne Galleri K med restauranter. Her kan 

du både komme ind fra Pilestræde og Kristen Bernikows Gade 
stueetagen. Gå op ad den store trappe i atrium til 1. sal, så fi nder 

du INTERSTUDIO lige oven over restaurant The Market.

INTERSTUDIO Home

Agent og forhandler af
Giorgetti, Herman Miller, Lago Design, 
MDF Italia, Molteni&C & USM 

www.interstudio.dk 
Følg os på Instagram: @interstudio.dk
facebook.com/interstudio.danmark

Showroom København
Galleri K – Antonigade 4, 1. sal – tel. 3526 3100
Mandag 8:30-16:00, tirs-fredag 10:00-17:30, lørdag 10:00-16:00, søn- & helligdage lukket

Lago Design har udvidet deres serie af skænke, således der 
nu er fl ere attraktive kombinationsmuligheder. Her vist 
med Onice polished XGlass fronter, Iuta lacquer & bronze 
smoked glass struktur samt Peltro steel legs.

Populært som aldrig før – USM Modular Furniture. 
Det schweiziske design imødekommer tidens behov med 
fl eksibel, dekorativ og kvalitetsbevidst opbevaring til hjem-
mekontoret. Vores behov for integration mellem arbejde- og 
privatsfæren er i fokus. USM Modular Furniture kan tegnes i 
alle mulige givne funktioner. Få kompetent rådgivning samt 
tegnet dit møbel hos Interstudio.

Meet Herman Miller’s Aeron & Sayl Chairs. 
More sustainable than ever.
Nu re-designet således at der i produktionen af både 
stol og emballage er inkorporeret Ocean Bound Plastic. 
Opdateringerne er en del af Herman Miller’s medlemskab af 
NextWave Plastics, og virksomhedens løbende engagement 
i bæredygtighed. Herman Miller’s langsigtede mål er inden 
2030 at øge genanvendt indhold til mindst 50 procent, herun-
der brug af Ocean Bound Plastic på tværs af alt materiale. Oplev 
de mange Herman Miller Aeron & Sayl Chairs hos Interstudio.

Lago Design, 
Air XGlass Table
m/Onice Matt 
XGlass top & extra 
clear glass legs.

Molteni&C, 
Corba rug

Æstetik og praktik går hånd i hånd når vi rådgiver 
om garderobeløsninger. Få den ultimative glæde 
i hverdagen med en garderobe tiltænkt dig. 
Løsninger til alle hjemmets rum, og i 
flere prisklasser.

Giorgetti, 
Janet loungestol Giorgetti, 

Kendama pendler

Giorgetti, 
Rift spejl 

Udstillingerne hos Outpost
er altid ophængt, så de kan
ses fra gaden. PR-foto
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Gallerirevy København december 2021: En
ugle, der taler til menneskeheden
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Ann Lislegaards inciterende og meget menneskelige computeranimerede ugle fra udstillingen Extinct i
Palace Enterprise. Foto: Palace Enterprise.

Årets sidste gallerirevy retter spotlyset mod tre
udstillinger, som på hver sin måde repræsenterer
nye billeddannelser i det udspændte felt mellem
avanceret teknologi og ædelt kunsthåndværk. Fra en
ugle-cyborg, over ”digigale” avatarer til hæklede
skulpturer. Enjoy!

I Palace Enterprise’s diminutive rum, hvor
udstillingerne i kraft af det store vinduesparti kan
opleves 24/7, blænder galleriet på den tredje
udstilling op for et noget nært genialt værk af 3D-
filmanimationens grande dame Ann Lislegaard (f.
1962).

Udover sin egen internationale karriere har
Lislegaard præget flere generationer af
videokunstnere, da hun i årene 2004-13 var professor
i Tidsbaserede Medier ved Det kgl. Danske
Kunstakademi. Ligesom det har været tilfældet med
hendes tidligere udstillinger, er også denne nye med
titlen Exstinct baseret på et litterært forlæg.

Afsættet er den amerikanske forfatter Philip K. Dicks
(1928-82) berømte science-fictionroman fra 1968, Do
Androids Dream of Electric Sheep? (Drømmer
androider om elektriske får?), som Ridley Scott
gjorde verdensberømt i sin uopslidelige kultfilm
Bladerunner fra 1982. I romanen, hvis handling er
henlagt til året 2050, er uglen det første dyr, som
bliver udryddet i forbindelse med menneskets grove
plyndring af vores planet. Ifølge både den græske og
den romerske mytologi er uglen symbol på visdom.
Uglen er et natdyr, som indleder sin jagt, når mørket
falder på. Den repræsenterer således også noget
hemmelighedsfuldt og mystisk, og med dens store
øjne og gennemborende blik giver den indtryk af at
se og vide alt.
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Ann Lislegaard giver helt bogstaveligt ordet til uglen
i sin 3D-animation. Den er et orakel, som fremsætter
formaninger til menneskeheden i hendes
postapokalyptiske ‘setting’. Ud af dens næb flyder de
mest forunderlige ordbrokker, som synes sendt fra et
væsen fra det ydre rum. Dens hvide fjer, duskene på
hovedet, som minder om ører, og dens vinger spiller
aktivt med. Indimellem ser vi dens højre klo gribe om
planeten Saturn, så de normale skalaforhold
pludselig bliver sat ud af kraft. Er det en gigantisk
ugle, der benytter vores solsystem som sit revir?

Dens tungetale ophæver alle forskelle: Er den af hun-
eller hankøn? Har den levende celler eller er den en
cyborg? Hertil kommer uglens på én gang alvorlige,
humoristisk-burleske og vidtløftige opførsel. Dens
bevægelsesmønster er enestående – den kan dreje
hovedet 360 grader, den kan gøre sig lav eller høj i
en elevatoragtig bevægelse, den kan lukke sine store
øjenlåg og sove eller drømme et øjeblik, den kan

Ann Lislegaard: Extinct, Installationview. Foto: Palace

Enterprise.
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brede vingerne ud og forsvinde i flugten i et
splitsekund. Det er en forførende realistisk
iscenesættelse.

I baglokalet hænger desuden nogle af Ann
Lislegaards sort/hvide Lamdaprints fra serien
Entropology (2007). Motiverne er
computergenererede skildringer af planter og buske,
der undertiden brydes af en arkitektonisk form. Også
disse værker i 2D besidder noget ‘unheimlich’ og
uudgrundeligt.

Ann Lislegaard: Extinct. Palace Enterprise. Til 18.
december

Et østerlandsk internet-
vanvid
Den Shanghaibaserede
billedkunstner Lu Yang (f.
1984) er uddannet på The
New Media Art-afdeling på
China Academy of Art i
Hangzou, en millionby
sydvest for Shagnhai.
Gether Contemporary viser
hendes første
solopræsentation i
Danmark, der nu bliver
fulgt op af ARoS’ store
soloudstilling Digital
Descending med den
kinesiske kunstner, hvis køn
er flydende. Lu Yang har
efterhånden et
imponerende antal
internationale udstillinger
bag sig og velsagtens et
endnu større foran sig i
betragtning af hendes
relativt unge alder.

Lu Yang: Delusional World I, 2021. Aluminium-

framed lightebox, super backlight fabric, 125 x

100 cm. Foto: Gether Contemporary.





AOK 

KUNST 
GUIDE 
Det fyger om ørerne på os med vind og blade og med god kunst på byens galleriscene. 
Berlingskes kunstredaktør, Birgitte Ellemann Höegh, peger på fem gallerier, hvor vinden 
blæser i den gode retning netop nu.


Lørdag d. 30. oktober 2021, kl. 18.42


Hver uge popper der nye udstillinger op på de københavnske gallerier, hvor du kan få en 
god fornemmelse af, hvad samtidskunstscenen interesserer sig for. Lige nu gælder det 
både tilbageblik til pionerer fra animationskunsten, den feministiske performancekunsts 
begyndelse og samtidskunstværker i mørk, glinsende ler.


Husk, at du altid er velkommen på gallerierne og til en fernisering, uanset om du har 
tusindlapperne flagrende ud ad bukselommerne eller blot er i byen for at lade dig 
inspirere.


Berlingskes kunstredaktør Birgitte Ellemann Höegh peger på fem udstillinger, hun glæder 
sig særligt til i de kommende uger.


BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH



Jeg må forbi Palace Enterprise en sen aften og se oversize-uglen på den enorme LED-
skærm gøre væsen af sig i byens mørke.


I gaden med de små rejsebureauer har et par gallerister, der tidligere har været ansat hos 
Nicolai Wallner, stablet et intimt galleri på egne ben. For tiden kører Ann Lislegaards 
animationsværk, »Oracles, Owls … Some Animals Never Sleep«, i loop døgnet rundt og 
kan ses fra fortovet.


Galleriet har fra starten excelleret i sikre navne understreget af computeranimationens 
grand old lady Ann Lislegaard, der har arbejdet med mediet siden dets indtog i kunst-
verdenen i slutningen af 1990erne, og er repræsenteret i samlinger som Guggenheim-
museet i New York og Reina Sofia i Madrid.


De sidste ti år har hun blandt andet brugt på at forfine menneskeligheden i sin animation 
af sin ugle hentet fra Ridley Scott’s »Blade Runner«. Den taler mestendels i tunger og 
lægger sig i poetisk forlængelse af sci-fi-klassikeren om »replikanterne«, der er svære at 
gennemskue på grund af deres übermenneskelige egenskaber.


Om Ann Lislegaard: »Extinct«  

Hvor: Palace Enterprise; Vester Farimagsgade 6


Hvornår: Døgnet rundt (dog kun lyd i dagtimerne – indendørs) og frem til 18. december.



