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Van Gogh+Munch-utstillingen baserer seg på mange utlån fra Van Gogh Museet i Amsterdam. Til høsten skal utstillingen vises i Amsterdam. FOTO: HEIDI BORUD

10 kunstutstillinger du bør få med
deg i vår
Fra Van Gogh, Munch og Martine Poppe
Heidi Borud

I dag må du få med deg...
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Lagre artikkelen i leselisten

Her er 10 sentrale utstillinger denne våren:
1.Van Gogh+Munch,
Munch-museet , Tøyen

apr 21 ti
19:00 Lenge leve livet Oslo Nye Teater, Hovedscenen
19:30 Morgon og kveld Nationaltheatret
20:00 Sweeney Todd Det Norske Teatret
20:00 Fugletribunalet Det Norske Teatret
apr 22 on
11:00 Wilses Oslo Bymuseet
se alle

Oslos beste...

9.mai – 6.september
Munchmuseet forventer rekordbesøk når dørene åpnes for Van
Gogh+Munch med innlånte verker fra blant annet Paris og New York. For
første gang vises en bred samling av Vincent van Goghs verker i Norge
sammen med Edvard Munch. Munchmuseet har i nærmere seks år
samarbeidet med Van Gogh Museet i Amsterdam om utstillingen som
sammenstiller ca 100 verk av de to mesterne, samt noen andre
referanseverk av andre kunstnere, blant annet Paul Cezanne. Utstillingen
baserer seg på lån av verker både fra private eiere og museer i blant annet
Paris, New York, Gøteborg. (Les også Innsikt, søndag)

2. Diptyk/Tom Sandberg
Kunstnernes Hus , 24. april – 14. juni
Tale ved kurator Sune Nordgren
H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit åpner utstillingen
Kunstneren gikk bort i februar 2014, og utstillingen blir en av de største
presentasjonene av hans unike livsverk. Omlag 60 av Sandbergs
karakteristiske svart-hvitt fotografier fra over tre tiår fyller de to
overlyssalene på Kunstnernes Hus. Sandbergs særegne billedspråk har hatt
stor betydning for det fotografiske fagmiljøet og for et bredt kunstpublikum.
Hans fotografier har inspirert en lang rekke norske kunstnere og fotografer
på tvers av generasjoner.

Oslos flotteste
uteserveringer

Masse sol, stilig design eller god mat. Enkelte
uteserveringer har du lyst til å gifte deg med. Her er de
flotteste.
↓annonse

Siste musikk
10:15
08:01
12:55
18:20

Unik intimkonsert med Bob Dylan
Touché! byr på vintage musikk
Ole Paus gjenopptar platekarrièren - for å synge om
furutrær
Spektakulær filmkonsert om livet i havet

Shopping
3. Auguste Rodin med flere
If you have to ask, you’ll newer know
Galleri Haaken , Tjuvholmen
Står til 16.mai
Kollektivutstilling med Marit Følstad,
Wassily Kandinsky, Paul Klee, Rina
Charlott Lindgren, Sverre Malling, Ole
Jørgen Ness, Aurora Passero,
Auguste Rodin, Emanuel Vigeland.
Kunstnerne Sverre Malling og Ole
Jørgen Ness har
sammen kuratert utstillingen hvor et
utvalg kunstnere og verk kombineres på
en uortodoks måte. Uten å gå i polemikk
Auguste Rodins skulptur kan sees i Galleri
Haaken.

kvaliteter.

med de mer teoretiske strømninger i tiden,
fokuseres det i hovedsak på den visuelle
kunstens stumme

Oslos eldste urmaker
(89) stenger butikken

Et langt eventyr tikker mot slutten. Urmaker Thorbjørn
Andersen på St. Hanshaugen blir 90 til høsten, og stenger
butikken i løpet av våren. Kanskje er det byens eldste
butikkeier som mønstrer av?

Siste film
21:53

10 tips til helgen
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21:53
21:36
18:09

4. Kjell Nupen med flere
Blå stemninger
Blaafarveverket, Modum

«Citizenfour:» Møt Snowden i egen person
«Get Hard:» Garantert støtende
«Ballettguttene:» Gutter i svevet

Siste scene
07:32
08:20
13:47
21:31

«Frå landevegen:» Sorgens klang
Tøysete nynorskmusikal om politikk og kongelige
Gå inn blant levende skulpturer!
10 kunstutstillinger du bør få med deg i vår

9. mai – 20. september

Sverre Malling: Tegninger fra Nord-Øst #3,
Broderkjeden, 2015, kan sees i Galleri Haaken.

Årets sommerutstillinger hyller blåfargen.
Kjell Nupen settes sammen med andre
kunstnere fra norsk kunsthistorie hvor
blåfargen spiller en sentral rolle. Nupen kan
sees sammen med Harriet Backer, Oda
Krohg, Harald Sohlberg, Ludvig Karsten, Kai
Fjell, Per Krohg og flere. I det tilhørende
Kittelsenmuseet presenteres verker av
Theodor Kittelsen sammen Andreas Disen,
Anders Kongsrud og Christian Skredsvig. I
Tømmerlåven viser Vigdis Hjorth og Torvald
Moseid sine verker. Hjorth stiller ut sine ord,
ikke som tekster på papir, men som
broderier på tekstil.

4. Drømmekyss i Bergen
Kunstmuseene i Bergen, KODE
Står til 2017.
Blaafarveverket ved Modum byr på både klassiske
gjengangere og nyere verk. Temaet er blåfargene
i kunsten.

Kjell Nupen: Stille natt. Hellige natt 1994-95.kan
sees på Blaafarveverket fra 9.mai.

I Drømmedryss inviteres man inn i et
drømmeunivers, skapt av
billedbokillustrasjoner, mystiske objekter fra
KODEs samling, og installasjoner av
kunstner Roald Andersen. Utstillingen er en
invitasjon til å diskutere de drømmene
voksne og barn har, men også en hyllest av
bildeboken som kunstopplevelse. Noen av
illustratørene er Anna Fiske, Stian Hole,
Åshild Kanstad Johnsen, Mari Kanstad
Johnsen, Rune Markhus, Kari Stai, Øyvind
Torseter og Svein Nyhus. Kunstner Roald
Andersen står bak installasjonene.

5. Dronningene til Rosendal

Jubileumsutstillingen Fra fjell og kyst
Dronning Sonja og Dronning Margrethe
Baroniet i Rosendal, Hardanger Rosendal
12.juni – 6.september
Denne sommeren skal de kunstinteresserte dronningene av Danmark og
Norge for første gang stille ut egne verk sammen. Begge vil være til stede
ved åpningen av utstillingen 12. juni. Det blir omvisninger, konserter og
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foredrag ved Baroniet fra 1665 som i år markerer sine 350 år.

6. Kirsten Hopstock
Galleri Østre Fjøs, Bogstad Gård
25.april-3.mai
Billedkunstneren og forfatteren Kirsten Hopstock markerer 80-årsdagen med
jubileumsutstilling på Bogstad gård. Hun viser både oljemalerier og
akvareller, og hun jakter stadig på de mange små lys i sine landskapsbilder.
Det kan være en lysning i skydekket, en farge i skogen eller ved
Bogstadvannet.

7. Lena Cronqvist med flere
Galleri Dobloug , St. Olavs gate
Står frem til 3.mai
Galleriet markerer sitt 40-årsjubileum både med to utstillinger og bok. Nå
vises verk av blant annet Irma Salo Jæger, Bjarne Melgaard, Lena
Cronqvist, Håkon Gullvåg og Bendik Riis.

8. Andreas Beer Wilse
Norsk Folkemuseum på Bygdøy
Utstillingen står ut året.
Folkemuseet markerer at det er 150 år siden den store norgesfotografen
Anders Beer Wilse ble født, og viser en utstilling om hans liv og virke som
fotograf.
Sannsynligvis har ingen fotograf verken før eller siden gjennomtrålet Norge i
samme utstrekning som Wilse gjorde første halvdel av 1900-tallet. Bildene
gir et innblikk i det norske samfunnet på vei mot en ny tid, og for denne
tidsperioden er hans bildearkiv å regne som et skattkammer.

9. Martine Poppe – 50 % Grå
Trafo Kunsthall, Asker
Står frem til 3.mai
Martine Poppe er utdannet ved Slade School i London, og fikk en flying
start omkring sin utstilling på Saatchi Galleri i januar 2014. Den profilerte
samleren kjøpte alle hennes verk på avgangsutstillingen, og dette skulle bli
en betydelig døråpner.
Utstillingen i Trafo Kunsthall er hennes debut i hjemlandet etter endt
utdannelse i London.  
Den er støttet av Norsk Kulturråd og er laget i samarbeid med galleristen
Kristin Hjellegjerde i London

10. Håkon Bleken
Nye malerier
Galleri Brandstrup , Tjuvholmen
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Står frem til 3.mai
Bleken viser oljemalerier som er produsert mellom 2014 og 2015, en serie
ekspressive malerier som beveger seg mellom landskap og portrett. Livets
alvor kontrasteres gjerne av gleden over de kunstneriske utfordringer, og
hans verker har etter hvert blitt både fargesterke og ekspressive.

Publisert: 17.apr. 2015 21:31

Siste fra Kunst og scene
Har laget musikal om
bryllupet til Haakon og
Mette-Marit

Gå inn blant levende
skulpturer!

Verdensberømt
teatergruppe
spiller Shakespeare på
festningen

Nå er det rigget til
revyfest på
Nationaltheatret

↓annonse

10 kunstutstillinger du
bør få med deg i vår

Mest lest på Osloby
15:47

Her stenges utestedet etter razzia i Oslo sentrum

12:11

Restaurantanmeldelsen: Jensens Bløffhus

12:21

Om seks uker starter tidenes trafikkaos

16:43

For godt til å vare - og det gjør det heller ikke

17:28

Oslos flotteste uteserveringer

Siste nytt fra Osloby
10:15
09:38
08:01
07:32
21:57

Unik intimkonsert med Bob Dylan
Aldri før har det vært målt så varmt så tidlig på året i Norge
Touché! byr på vintage musikk
«Frå landevegen:» Sorgens klang
Kampsport slipper ikke inn i flerbrukshallene

Osloby er et produkt fra Aftenposten
Sjefredaktør og administrerende direktør Espen Egil Hansen Nyhetsredaktør Håkon Borud Avdelingsleder Anders Ruud
Nyhetsledere Espen Hofoss, Kristjan Molstad Produktsjef Jorun S. Berntsen
Sammen bygger vi Osloby

Mobilutgave
Tips til arrangementer for vår kalender sendes til oslopuls@aftenposten.no
Osloby er en del av Aftenposten A/S
Del

Tweet

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten. ACAP-beskyttet. Personvernpolicy. Aftenposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler
for god presseskikk. Aftenposten har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

E-post

http://www.osloby.no/oslopuls/kunst_og_scene/10-kunstutstillinger-du-bor-fa-med-deg-i-var-7982374.html[21/04/2015 13:38:17]

