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GALLERIERNES DAG TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2017
Et helt nyt galleri, snig-premierer, artist talks, udvidede åbningstider, omvisninger og uformelle møder er bare nogle
af de aktiviteter medlemmerne i Dansk Galleri Sammenslutning landet over byder velkommen til på Galleriernes
Dag torsdag den 23. februar.
”GALLERIERNES DAG” er en årligt tilbagevendende og landsdækkende begivenhed i februar, arrangeret for første
gang i 2016 af Dansk Galleri Sammenslutning. Galleriernes Dag sætter fokus på galleriernes arbejde med en række
gratis aktiviteter og tilbud over hele landet. Tag ind på dit lokale galleri og mød kunsten og galleristerne i Dansk Galleri
Sammenslutning, tag på ferniseringsrunde eller lad dig inspirere i baglokalerne og magasinerne. Det koster ikke noget
at gå på galleri – til gengæld bliver du med garanti en oplevelse rigere!
Gallerierne arbejder kontinuerligt for at finde, dyrke og præsentere samtidskunst og er således en vigtig del af
kunstscenen. Galleriernes rolle i samtidskunsten handler ikke alene om at etablere enkelte kunstnere på et marked,
men også om at udvikle kunstforståelsen en bredere forstand for at fastholde en dynamisk tilgang til samtidskunst. Og
hver dag åbner gallerierne for kunstoplevelser, som er for alle, fra specialiserede fagpersoner til helt almindeligt
kunstinteresserede.
Med en perlerække af arrangementer i gallerierne landet over er netop dét tydeligt, og vi opfordrer alle til at benytte
sig af de fantastiske oplevelser, som gallerierne har at tilbyde. På denne Galleriernes Dag er vi glade for at se et helt
nyt galleri: Galerie Birch åbner Birch Copenhagen i København! Galerie Mikael Andersen har lancering af Tom Anholts
nye bog kl 16-18, og der vil også være en række snig-ferniseringer på nye udstillinger, der giver gæsterne mulighed for
at møde kunstnerne: V1 Gallery, Galleri Susanne Ottesen, Galleri Benoni, Galleri Kant og Galerie Pi, alle i København,
gør klar og løfter alle sløret for nye udstillinger, der officielt først åbner fredag den 24. februar. Det er alle steder
muligt at møde kunstnerne, og der er et glas til gæsterne. Hos Galleri Tom Christoffersen er der kaffe, øl og vin, og
fotograf Gorm Valentin fortæller om sine fotografier af Bowie, Cohen og Prince. Galleri Kampmann i København
holder fernisering på nye udstilling af Lise Malinovsky og hos Nordenvind i Sæby er der åbning af en ”snap-udstilling”
som kun varer i fire dage - til og med fastelavns-søndag. Hos Galleri Provence i Aalborg er der ligeledes fernisering og
man har mulighed for at deltage i ferniseringsmaddagen efterfølgende. Mødet med kunstnerne er også muligt med
artist talks hos Galleri Gl. Lejre (Inka Sigel og Better Lübbert, fra kl 17), Galerie Pi (Birgit Bjerre, kl. 19), Bredgade
Kunsthandel (Håkan Nyström, kl. 19) og hos Charlotte Fogh (Julie Stavad, kl. 17).
Det er ikke ”farligt” at gå på galleri, og det kræver intet andet end lyst til at komme tættere på samtidskunsten. Det
uformelle møde på gallerierne, kan man bl.a. opleve i Galleri NB i Viborg som byder på nybagte vafler og et oplæg til
Henriette Hellsterns kommende soloudstilling mellem kl. 15 og 17, på Galleri Bo Bjerggaard i København er der kaffe
og rundvisning i udstillingerne og i Specta afholdes der i dagens anledning game-night for gæsterne (kl. 19-21), der kan
spille billedkunstner Lars Arrhenius’ brætspil ”Velkommen til samfundet”!
En række gallerier holder åbne magasiner, længe åbent eller ny-ophængninger, det gælder bl.a. Elise Toft i Kolding,
Galleri Syd i Nykøbing Falster, Galerie Helth i København, Galerie Leif Jensen på Frederiksberg og Galerie Moderne i
Silkeborg.
DGS håber, at Galleriernes Dag med årene kan blive en begivenhed som kan manifestere sig i offentligheden over hele
landet, og at rigtig mange vil benytte dagen på et af Dansk Galleri Sammenslutnings 49 medlemsgallerier.
Kontakt venligst de pågældende gallerier for yderligere information om deres galleri og arrangementer.
Vedr. Galleriernes Dag kontakt venligst
bestyrelsesmedlem i DGS, Charlotte Fogh, Charlotte Fogh Gallery, T: 25697105 E: sekretariat@danskgalleri.dk
formand for DGS, Gitte Johannesen, SPECTA, T: 29635594 E: gitte@specta.dk

I det følgende findes et kort rids af aktiviteterne i gallerierne, samt videre en uddybning.
GALLERIERNES DAG – 23. FEBRUAR 2017 – ARRANGEMENTER
Bredgade Kunsthandel: Åbent 13 - 20. Kl. 17 er der artist talk med Håkan Nyström.
Realistisk Set. Gruppeudstilling med Johan Abeling (NE), Daniel Goldenberg, Lino Lago (ES), Bente Olesen
Nyström, Håkan Nyström, Niels Erik Skovballe og Külli Suitso (EE)
Charlotte Fogh Gallery: Artist Talk med Julie Stavad kl.17 -19. Julie Stavad fortæller om sin kunst og galleriet byder på
vin og snacks
Udstillingen slutter lørdag d 25. februar.
Galerie Birch: Lancering af det nye galleri Birch Copenhagen, Galerie Birchs nyudsprunge galleri for contemporary art;
maleri skulptur og foto. Åbningsudstilling med billeder af japanske Yuina Wada som er kunstnerens første udstilling i
Danmark. Sammen med Wadas malerier viser vi skulpturer af den storhittende belgiske kunstner, William Sweetlove.
Sweetlove og Wada skildrer populærkulturen fra hver deres ståsted.
Fernisering kl. 17.30 - 19.30.
Galerie Helth: På Galleriernes dag/aften, udstiller Helth grafiske værker af:
Heerup + Jorn. Carl-Henning Bille og mange andre.
Galerie Leif Jensen: Nye indkøb, malerier og litografier. Åbent 11-17
Galerie Michael Andersen: Lancering af Tom Anholts nye bog Sixty, fra kl. 16-18.
Galerie Moderne Silkeborg: SIMONE HAACK, Soloudstilling ”Après nous le déluge” åbent 10-17
Galerie Pi: På galleriernes dag har Galerie Pi forpremiere på Birgit Bjerre´s udstilling “The most beautiful thing I have
never seen“. Birgit Bjerre fortæller om sin kunst kl.19.00 og galleriet holder åbent frem til kl. 21.00.
Fernisering fredag d. 24 februar.
Galerie Provence: Galerie Provence har på Galleriernes dag den 23. februar kl. 16 - 18 fernisering på separatudstilling
med Peter Rothmeier Ravn, nye malerier.
Samtidig er der fernisering på en gruppeudstilling med Claus Brusens surrealistiske eventyrbilleder. Ragnhild
Dalsgaard Pedersens små bronzeskulpturer, nye malerier af Pia Andersen, Gábor A Nagy og endelig Steen Ipsens
stentøjsskulpturer.
Efter ferniseringen kl. 18 er der mulighed for at deltage ved en middag i galleriet med Peter Ravn og Claus Brusen. Der
serveres velkomstdrink, 3 retters menu med vine for kr. 400 pr couvert. Tilmelding på telefon 4033 5133, begrænsede
pladser.
Galleri Benoni: Sær-preview: Bo Rune Madsens udstilling ”Den bulede verden” åbner fredag den 24. februar kl 17-20,
men i anledning af Galleriernes Dag er der sær-preview torsdag den 23. februar kl. 16-18 hvor kunstneren vil være til
stede! Galleriet byder på øl og vin!
Galleri Bo Bjerggaard: Byder på kaffe denne dag og omvisning i udstillingen Wonderful World og Blue Bedroom med
John Kørner.
Galleri Elise Toft: Oplev Inge Hørup’s nye dramatiske, kraftfulde, figurative og spændende malerier, og få et kik i
galleriets magasiner. Åbent kl. 13-20.
Galleri Gl. Lejre: kl. 17 - + udvidet åbningstid: Art-talk med Inka Sigel og Better Lübbert
Når natur og farver bringer en billedkunstner og keramiker sammen
Galleri Kampmann: fernisering på udstillingen Lise Malinovsky: ”Kalenderpiger”. Kl. 16-18

Galleri Progres: LANG TORSDAG I GALLERI PROGRES - MED FOKUS PÅ VÆRKER AF DE TO TYSKE KUNSTNERE: KARIN
OHLSEN (Hamburg) og HANS JÜRGEN SIMON (Osnabrück). Åbningstid den 23. februar: Kl. 13 – 21
Galleri Susanne Ottesen: Snig premiere på Morten Buchs udstilling Picnic mellem kl. 16-18. Udstillingen har officiel
åbning fredag d. 24.
Galleri Syd: Udvidet statussalg – hvor alle har mulighed for at kommet og gøre et godt kunstkøb. Spændende værker
bla. litografiske plakater af Jorn, Appel og Egill Jacobsen samt meget mere.
Galleri Kant: Preview-reception på Ida Kvetnys soloudstilling: Blue Brain Coral kl 17-19
Kunstneren vil være til stede og galleriet byder på fingerfood buffet og vin.
Galleri NB: kl. 15-17 serverer galleri NB nybagte vafler og kaffe garneret med oplæg til Henriette Hellsterns kommende
soloudstilling.
Galleri Nordenvind: Torsdag den 23 februar indbyder Galleri Nordenvind i Sæby til en lille "Fastelavnsudstilling" med
katten som motiv. Det er vores måde at slå på tønde for begivenheden! Udstillingen vises i galleriets bogafdeling og
denne dag er der CHAMPAGNE-TILBUD på udvalgte bogudgivelser. Kom og gør et kup!
Denne snap-udstilling vises til og med fastelavns søndag - altså bare fire dage for kunst og katteelsker.
Vær med torsdag den 23 til og med søndag den 26. februar kl. 12 - 17.
Deltag i en fastelavns-konkurrence på Nordenvinds Facebookside "Galleri Nordenvind", "Like" og "del" opslaget! - så
er du med i lodtrækningen om et lille kattebillede.
Galleri Tom Christoffersen: Åbent til kl. 20.00 på Galleriernes dag. Fra kl. 15.00 serverer vi kaffe, øl og rødvin. Fra kl.
18-20 vil man kunne møde Gorm Valentin, som vil fortælle om sine fotografier af Cohen, Prince og Bowie.
Marie Kirkegaard Gallery: Sneak peek, Philip Grözinger, For a Fleeting Moment - under ophængning af en udstilling
KL. 12-18
SPECTA: Game-night kl 19 - 21: Vi spiller brætspillet ”Velkommen til Samfundet”! Der spilles i grupper af 4 og mest
vindende deltager ved hver spilleplade får spillet med hjem. Specta serverer øl og snacks. Spillet er udviklet af
billedkunstner Lars Arrhenius og forfatter Eric Ericson. De er oversat til dansk og udgivet af SPECTA.
Af hensyn til planlægning er tilmelding nødvendig på gitte@specta.dk.
V1 Gallery: Torsdag den 23.02.17 fra 17.00 til 19.00. Preview på soloudstillingen Tangerine Society af B. Thom
Stevenson (US). Kom til preview på den første soloudstilling af det unge amerikanske talent i Europa, dagen før den
åbner officielt. Stevenson vil være tilstede og V1 Gallery serverer et glas bobler.

