
 

I går. I dag. I morgen. Museet for Samtidskunst 25 år 

I går. I dag. I morgen., er en jubilæumsudstilling i et utraditionelt format. Den er et 
anderledes møde med vores samling, der ikke blot undersøger og fejrer det der var – 
museets 25 års historie – men også dets rolle og visioner for fremtiden.  
 
Udstillingen er kurateret af fem danske samtidskunstnere, Hannah Heilmann, Kenneth A. 
Balfelt, Claus Haxholm, Rolf Nowotny og Olof Olsson, der hver især er dykket ned i vores 
samling og arkiver og har trukket de aspekter af museet frem, som de finder relevant i 
dag. Gennem kunstnernes blikke bliver samlingen både en hyldest til fortiden, en 
genoplivning af et særligt øjeblik, et spørgsmål om selve dét at udstille og et forsøg på at 
aktualisere museets fremtidige rolle. Jubilæet er også en anledning til at diskutere 
museets rolle i dag, og hvordan vi tænker dets form og relevans i samfundet fremover.  
 
Udstillingen er den første i årets program og markerer en ny retning i museets historie: en 
ny profil med årlige temaer, et nyt ”look” og en ændret rolle som relevant samfundsaktør. 
Dette års tema er ”PÅ VEJ” – dels fordi jubilæumsudstillingen handler om et museum ”på 
vej” til noget nyt, og dels fordi resten af årets udstillinger fokuserer på migrations-
problematikker.  
 
Museet er blevet sat i stand for at markere jubilæet og indramme den nye profil. Den nye 
grafiske identitet afspejler med sit åbne ”M” vores vision om at være et åbent museum – 
et museum, der tager del i samfundet og arbejder med sociale, kulturelle og 
miljømæssige udfordringer for at påvirke vores nutid og fremtid.  
 
For at fejre jubilæet og som fernisering på udstillingen holder vi åbningsfest fredag d. 29. 
januar. Der vil være fødselsdagskage & cava fra kl. 18.00 efterfulgt af performance ved 
Olof Olsson og musik af Roskilde Garden og duoen Monkey Cup Dress. Fra kl. 21 vil der 
være fest i Husarstalden. Alle er velkomne. 
 
Udstillingskoncept af Rasmus Holmboe, Tine Seligmann & Birgitte Kirkhoff Eriksen.  
 
Udstillingen er blevet realiseret med støtte fra Statens Kunstfond. 
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Fernisering  

 

Fredag d. 29. januar kl. 18 

Taler v. Birgitte Kirkhoff Eriksen / Birgit Pedersen. 
Performance v. Olof Olsson. Musik v. Roskilde 
Garden / Monkey Cup Dress 

Udstillingsperiode 30. januar – 8. maj 2016 



 

Der er faste offentlige omvisninger den første onsdag i måneden fra kl. 18-19. Den første 
omvisning er 3. februar, hvor museumsdirektør Birgitte Kirkhoff Eriksen vil introducere 
den nye udstilling.    
 
Museet har fået nye udvidede åbningstider: tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 12-17, 
onsdag kl. 12-20 og i weekenden fra kl. 11-16. 
 
For yderligere information om udstillingen kontakt museumsdirektør Birgitte Kirkhoff 
Eriksen: birgitte@samtidskunst.dk / + 45 46 31 65 72. For presse kontakt venligst 
Annemette Friis: annemettefn@samtidskunst.dk / + 45 46 31 65 76 
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