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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

https://www.berlingske.dk/redaktionen/birgitte-ellemann-hoeegh


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.


https://www.berlingske.dk/kunstanmeldelser/lislegaard-vaever-en-fortaelling-om-sprog-og-kommunikation

