
11 DAGES GOURMETOPLEVELSER 31. MARTS - 10. APRIL

3 retter

225,-Køb din 3-retters menu på
smagpaabyen.dk

toprestauranter26
Nu rammer Smag På Byen Nordsjælland med en perlerække af skræddersyede gourmetoplev-

elser. Smag med hele vejen fra Hellerup til Tisvilde, når 26 toprestauranter sætter Nordsjælland 

på det gastronomiske landkort.

Velbekomme!

- en del afArrangeres af

I samarbejde med Uge-Nyt Fredensborg, Allerød Nyt, Hillerød Posten, Ugeposten Gribskov, Rudersdal Avis,
Det Grønne Område, Villabyerne, Ugebladet Hørsholm, Furesø Avis, Lokalavisen Egedal og Lokalavisen Frederikssund

16 8. marts 2016 Nyheder LokalAvisen

Af Jannie Fjordside

kunst-mArAton Sort. I begyn-
delsen er det sorte ingenting 
det eneste, øjet kan registre-
re. Til gengæld er hørelsen på 
overarbejde: Lyden af vands 
piblen løber et sted under fød-
derne, et hemmeligt i mørket. 
Der lyder en buldren, som om 
jordens indre strækker sig, og 
imellem det hele: en spinkel 
stemme fra en barnevogn, som 
proklamerer ’her er mørkt’; en 
ung teenagepige, der fniser 
om ’nogen prutter?’; og en lav-
mælt summen af stemmer fra 
voksne, der prøver at regne ud, 
hvad der foregår - hvor lyden 
har sit udspring, og hvad der 
gemmer sig i mørket. 

Den danske kunstner 
Jacob Kirkegaards lydinstal-
lation ’Isfald’ (2013) er blandt 
de knap 100 værker, der net-
op nu kan opleves på Loui-
sianas udstilling ’Illuminati-
on’. Udstillingen er en samlet 
præsentation af museets nye 
erhvervelser fra de seneste fire 

år og er som sådan overvæl-
dende både i omfang og ind-
tryk. For, som museet selv skri-
ver i udstillingens introdukti-
on: at præsentere så forskellig-
artede værker under en fælles 
tematik kan ikke lade sig gøre.

Udstillingen er, med andre 
ord,  et patchwork, der knyt-
ter kunstneriske lapper sam-
men. Det gør Illumination til 
et interessant møde, fordi der 
er så meget - og så meget for-
skelligt - at dykke ned i. Risi-
koen er til gengæld, at udstil-
lingen kan fremstå lidt rodet 
eller fragmenteret; der kan 
være brug for at samle tråde-
ne, de mange lapper, de man-
ge indtryk.

At slæbe en æggeskal
Da Uge-Nyts udsendte besøgte 
udstillingen en søndag efter-
middag, blev de kunstneriske 
tråde samlet ved at zoome ud 
fra værkerne selv. 

Som da den kunstsøgende 
trådte ind i det dybe mørke i 
Jacob Kirkegaards ’Isfald’; det 

var både et møde med et værk 
og et møde med andre besku-
eres møde med værket. Kom-
mentarerne strømmede ud i 
værket og blandede sig med 
det. 

Netop dét er et budskab, der 
gennemstrømmer Louisianas 
’Illumination’: de enkelte er et 
udtryk for stofskiftet mellem  
mennesker og verden, skri-
ver museet introducerende til 
udstillingen. Her, i samlet flok, 
kan man derimod mærke stof-
skiftet mellem kunsten og de 
kunstsøgende; det hele skabes 
i interaktionen, i mødet.

Måske derfor får man flere 
steder lov til at komme meget 
tæt på i udstillingen - selv når 
det er vovet. Som i Alex Da Cor-
tes værk ’Delirium I’, hvor en 
papegøje har forladt sin pind 
- og efterladt sine æg ituslåede 
og udsplattede på gulvet. Her 
er ingen afskærmning, vi er 
en del af værket. Et par skridt 
ud af rummet og ned ad trap-
pen afslører resultatet: en lille 
stump æggeskal, en fodsål har 
taget med sig. 

Publikum kan tage ’Illumi-
nation’ med sig frem til d. 11/9 
2016.

Patchwork af kunst 
på Louisiana
Overvældende mange bidder af kunst syes 
sammen i museets udstilling af nye værker

Skulpturgruppen Parrhesia (2012) af østrigeren Franz West (1947-2012).

Mødet mellem kunst og beskuer - man kommer helt tæt på i Alex Da Cortes værk Delirium I - The Foolish Virgin. 


