DET DANSKE SELSKAB I HAMBORG e.V.
STIFTET DEN 15. DECEMBER 1842

Guidet rundvisning på Deichtorhallen lørdag d. 8 september 2018
Kære medlemmer af Det Danske Selskab i Hamborg,
Lørdag den den 8. september kan vi byde på en guidet rundvisning i Deichtorhallen og være med til et af
sommerens store kunstbegivenheder i Hamborg.
En af de største danske kunstnere er blevet en af sommerens helt store trækplastre i Hamborg. Fra 22. juni
til 23. september 2018 præsenterer Museum Deichtorhallen under overskriften “Asger Jorn – Without
Boundaries“ et koncentreret udvalg af 60 værker af den danske billedkunstner. Omkring 30 af udstillingens
værker kan ikke ses i offentlige samlinger – blandt dem flere malerier og papirarbejder samt en skulptur.
Det er første gang nogensinde, at nogle af CoBra-kunstnerens vigtigste værker udstilles i
museumssammenhæng i Hamborg. Udstillingen dækker både nogle af Jorns tidlige værker, der er
inspireret af bl.a. Paul Klee, Joan Miró og Max Ernst, og nogle af hans keramiske værker og sene
ekspressive og kropssprogsagtige malerier.
Til udstillingen i Hamborg er der udlånt værker fra Canica-kunstsamlingen i Oslo, Museum Jorn i Silkeborg
og en privat samling i Køln. Udstillingen giver et godt overblik over Asger Jorns kunstneriske virke med særlig
fokus på perioden fra sidst i 1930'erne til 1970'erne og præsenterer hovedværker som »Sans bornes« fra
1959/60 og »Am Anfang war das Bild« fra 1965/66. Overordnet set er udstillingen et vidnesbyrd om Jorns
enorme betydning for det 20. århundredes kunst.

Tilmelding: Per e-mail detdanskeselskab@gmail.com eller telefon 015161347243 eller via
kontaktformularen på vores hjemmeside: http://www.detdanskeselskab.de.
Frist for tilmeldelse: senest 5. september
Dato: lørdag. D. 8. september kl. 11:00
Adresse: Deichtorhallen, Deichtorstraße 1, 20095 Hamburg
Mødested/tid: Klokken 10:45
Pris: For medlemmer af Det Danske Selskab i Hamborg er rundturen og entréen naturligvis gratis.
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