Først ud – så ind
et kunst-swap mellem Udstillingsstedet Sydhavn Station og sammenslutningen
Den Frie Udstilling.

Fernisering fredag d. 21. april. Den Frie Udstillingsbygning kl. 17 – 19.
Udstillingsstedet Sydhavn Station kl. 19 – sent. OBS! Gratis S-togbilletter fra Østerport
Station til Sydhavn Station.
Udstillingsperiode: 22. april - 4. juni 2017
For lidt over et år siden inviterede vi Udstillingsstedet Sydhavn Station til at udstille
hos os. De ti kunstnere, som driver udstillingsstedet, takkede ja til invitationen, og
som tak for invitationen inviterede de til gengæld sammenslutningen Den Frie
Udstilling til at udstille i deres lokaler på Sydhavn Station i samme
udstillingsperiode. Denne gestus udgør konceptet for dobbeltudstillingen Først ud –
så ind.
Alt imens medlemmerne fra Udstillingsstedet Sydhavn Station breder sig over Den Frie
Udstillingsbygnings 6 store lokaler og 119 års historie, forsøger sammenslutningen Den
Frie Udstilling at fylde deres mange år på bagen samt over halvdelen af deres 53

medlemmer ind på udstillingsstedet Sydhavn Stations 45 m2, 15 plakatholdere, ene
billboard og 5 år lange historie. Implicit vil denne udveksling lade de to grupperingers
forskellige anciennitet, antal medlemmer, ejendom og magt tone frem.
Først ud – så ind – Udstillingsstedet Sydhavn Station
I Den Frie Udstillingsbygning finder man de 10 kunstnere bag Udstillingsstedet Sydhavn
Station samt en gæsteudstiller. Med udstillingen arbejder de videre med den måde, hvorpå
kunstnersammenslutninger traditionelt tilrettelægger deres udstillinger, og fremhæver på
den måde nogle værdier i det format. Når de enkelte kunstnere udstiller side om side med
deres kollegaer uden en overordnet tematik, giver det et frirum og en ramme, hvori den
enkelte kunstner får plads og mulighed for at behandle sit interessefelt.
Først ud – så ind - KIOSK
På Udstillingsstedet Sydhavn Station kan man opleve sammenslutningen Den Frie
Udstilling, som med undertitlen KIOSK tager udgangspunkt i det faktum, at
udstillingsstedet er lokaliseret på en station; Et sted, hvor man ofte vil finde en kiosk. De
udforsker kiosk-formatet med fokus på de trykte og printede medier, bl.a. ved at have
begrebet plakat som omdrejningspunkt. Stationsbygningen har som offentligt rum altid
ageret plakatsøjle for meddelelser og har fungeret som et udtryk for, hvad der sker i vores
omverden. Plakatens sprog er ofte ekspressivt og flygtigt, da den sædvanligvis skal
aflæses hurtigt eller lokke beskueren til at stoppe op. Kunstværkerne kan købes og tages
med hjem med det samme.
Invitationen til Udstillingsstedet Sydhavn Station bygger på et ønske fra os om at give
plads til nye kunstnersammenslutninger og grupperinger. Som kunstnernes hus ser vi det
som vores fornemste opgave at udfolde og vise forskellige formater af grupperinger og
kollektive udstillinger. Derfor er det os en stor glæde nu at kunne byde alle velkommen til
to udstillinger i henholdsvis Den Frie Udstillingsbygning og på Udstillingsstedet Sydhavn
Station.
Deltagende kunstnere:
Udstillingsstedet Sydhavn Station: Jens Axel Beck, Sonja Lillebæk Christensen, claus
ejner, Thorgej Steen Hansen, Ulla Hvejsel, Heidi Hove, Morten Kamper Jacobsen, Mette
Juul, Anne Skole Overgaard og Camilla Rasborg og Lasse Krog Møller.
Sammenslutningen Den Frie Udstilling: Søren Jensen, Torben Ebbesen, Ulrik Heltoft,
Pernille With Madsen, Lis Nogel, Jytte Høy, Ebbe Stub Wittrup, Jørgen Michaelsen,
Camilla Berner, Henriette Heise, Finn Reinbothe, Mikkel Carl, Lars Bent Petersen, Henrik
Plenge, Yvette Brackman, Jesper Christiansen, Mette Winckelmann, Pia Rönicke, Peter
Holst Henckel, Maria Finn, Elle Klarskov Jørgensen, Kristine Kemp, Søren Lose, Margrete
Sørensen og Louise Harbo, Tanja Nellemann, Franziska Hoppe og Kasper Hesselbjerg.
Åbningstider Den Frie Udstillingsbygning:
Mandag: lukket, tirsdag – fredag: 12 – 18, torsdag: 12 – 21, lørdag – søndag: 12 – 18.
Åbningstider Udstillingsstedet Sydhavn Station:
Torsdag – søndag kl. 13 – 17.

Ernst Kapers Vej 1, 2450 København SV.
www.sydhavnstation.info
For yderligere information kontakt udstillingsinspektør og presseansvarlig Kit Leunbach på
kl@denfrie.dk eller +45 23326870

Udstillingsstedet Sydhavn Station drives af ti billedkunstnere: Jens Axel Beck,
Sonja Lillebæk Christensen, claus ejner, Thorgej Steen Hansen, Ulla Hvejsel, Heidi
Hove, Morten Kamper Jacobsen, Mette Juul, Anne Skole Overgaard og Camilla
Rasborg. De har drevet udstillingsstedet på S-togsstationen i Københavns
sydvestkvarter siden 2012. Sydhavn Station danner ramme om udstillingsstedet,
som består af et udstillingsrum på 45 m2 samt 15 plakatholdere i stationens
ankomsthal.
Sammenslutningen Den Frie Udstilling blev stiftet i 1891 i protest mod
Charlottenborgs censurerede Forårsudstilling. Målet var at skabe en alternativ
udstilling med forbillede i den franske Salon des Refusés. Den Frie Udstillings
stiftelse og virke,vidner ikke blot om et forsvar for kunstens frie rettigheder og en
frigørelsesproces fra den officielle udstillingsform, men også om en gensidig tillid, der
har forankret sig i en demokratisk organisering. Kunstnersammenslutningen er en af
Danmarks ældste og mest veletablerede og repræsenterer, grundet et løbende optag
af nye kunstnere, både vækstlaget og eliten på den danske kunstscene.
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