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- Ta’ ud i byen

ONSDAG 14. JANUAR 2015

»Vorwärts« af Joseph Beuys fra 1977.

»Livet på Friser« er titlen på Marianne Thygesens bidrag til udstillingen »Sanatorium«

Samtidskunst om sundhed
Sundhed, sanser og kropsidealer er i fokus i
en ny udstilling med fem kunstnere, som kan
ses på Kunstcentret Silkeborg Bad.
Med udgangspunkt i Silkeborg Bads fortid
som helsebringende kurbad har kunstnerne
skabt nye værker, der stiller skarpt på vores
forhold til sundhed og skønhed.
De fem bag udstillingen »Sanatorium« er

fire danske kunstnere Marina Pagh, Karen
Kitani Harsbo, Marianne Thygesen og Linda
Lammert Lildholdt samt den tyske kunstner
Anka Landtau.
Udstillingen kan ses frem til 3. maj.

Ta’ud
Kunst

Beuys i
Galerie Moderne
Galerie Moderne Silkeborg åbner udstillingsåret 2015 med at
vise værker af den store, tyske kunstner Joseph Beuys.
Louisiana viste i efteråret en større udstilling med Joseph
Beuys, og nu kan man se 25 unikke værker af kunstneren i
Silkeborg.
Joseph Beuys, som døde i 1986, var oprindeligt tegner, og
har siden arbejdet som billedhugger, installations- og performancekunstner, kunstteoretiker og underviser.
Joseph Beuys deltog under Anden Verdenskrig i felttoget
på østfronten og afslutning på krigen blev en slags brutal
nulstilling af alle hans erfaringer. Det blev for ham en helt ny
start som menneske og som kunstnerisk.
Lørdag 17. januar kl. 15-17:
Galerie Moderne Silkeborg,
Hostrupsgade 39:
Fernisering på udstilling
med Joseph Beuys

Kunstcentret Silkeborg Bad:
»Sanatorium«

Dobbeltudstilling
i Galleri Rosen
Galleri Rosen åbner fredag en dobbeltudstilling med maleren
Birthe Høilund og keramikeren Irene Søgaard
Birthe Høilund hender sine motiver i naturen og mennesker, men Irene Søgaard er optaget af rakukeramik
Udstillingen kan ses til 4. marts.
Fredag 16. januar kl. 13:
Galleri Rosen, Rosengårdscentret:
Fernisering på udstilling med
Birthe Høilund og Irene Søgaard

Galleri Rosen åbner en
udstilling med maleren
Birthe Høilund og keramikeren Irene Søgaard.

»Abrahams
Børn« på Badet
Den kontroversielle kunstner Jens Galschiøts nye dialog- og
kunstinstallation, »Abrahams Børn«, som fra på lørdag kan
ses på Kunstcentret Silkeborg Bad, handler om fundamentalisme.
Jens Galschiøt viser med sit kæmpe-værk, hvorledes
løsrevne citater fra religiøse bøger kan fremstå enten mørke
eller lyse, selv om tilsyneladende er ens.
Værket er hans hidtil fysisk største med en 3,5 meget høj
skulptur, der har en diameter på ni meter.
»Abrahams Børn« kan ses til 19. april.
Der er fernisering på
installationen »Abrahams
Børn« på Kunstcentret
Silkeborg Bad på lørdag.

Lørdag 17. januar kl. 11-18:
Kunstcentret Silkeborg Bad:
Fernisering på Jens Galschiøts
»Abrahams Børn«

En udstilling med værker af Ulla Skriver Pedersen kan ses i sognelokalerne ved Silkeborg Kirke frem til 27. februar.

Kunst i sognehuset
I Silkeborg Kirkes sognelokaler kan
man frem til slutningen af februar
se en udstilling med malerier af Ulla
Skriver Pedersen fra Virklund.
Hun er blandt andet inspireret af
naturen omkring Thorsø og maler

naturalistiske motiver med akrylfarver.
Silkeborg Kirke,
sognelokalerne: Ulla
Skriver Pedersen udstiller

