
3. august 2019 

 
Kunstarrangement  

Lørdag den 31. august 2019 
 

 

SAS Art Club tilbyder en spændende rundvisning 

med guide på Statens Museum for Kunst i udstil-

lingen Der har jeg hjemme. Hammershøi by 

Elmgreen & Dragset. Udstillingen er en lille 

perle i al sin nordiske kølighed.   

Et trygt og rart sted? Eller faretruende rammer, 

der kan drive dig til vanvid? I et nyt kunstprojekt 

udforsker kunstnerne Elmgreen & Dragset vores 

forestillinger om ’hjemmet’. På udstillingen kan 

du opleve den danske maler Vilhelm Ham-

mershøis mesterværker i utraditionelt selskab 

med international samtidskunst. 

Hammershøi (1864-1916) var berømt for sine 

ikoniske motiver af halvtomme rum og ofte bliver 

beskrevet som en kunstner, der er optaget af det 

nære og hjemlige. Men Elmgreen & Dragset ser i 

stedet noget foruroligende i Hammershøis male-

rier: ”Der er ikke meget liv i Hammershøis male-

rier. Man fornemmer stilhed som på én gang er 

poetisk sørgmodig, men samtidig faretruende. Det er som om, der ikke helt er plads til beboerne i hans 

diskrete interiører, hvor alt synes at stå på rette plads, men hvor livet selv synes at være gået i stå” siger 

de to kunstnere. 

Elmgreen & Dragset viser egne kunstværker samt værker af samtidskunstnere, bl. a. Louise Bourgeois, 

Monica Bonvicini, Thomas Ruff og Francesca Woodman.  

Rundvisningen finder sted lørdag den 31. august 2019 kl. 11.00. Mødetid er kl. 10.50 ved indgangen 

Sølvgade 48-50. Busserne 6A, 42, 184 og 185 fra fx Nørreport kører lige til døren. Rundvisningen varer 

ca. 50 min. Hvorefter der er mulighed for at udforske museet på egen hånd. 

Det koster 175 kr. pr. person at deltage, og dette beløb dækker både guide og adgang til museet. 

Der er mulighed for at spise frokost i museets cafe efter rundvisningen Giv besked sammen med tilmel-

dingen om du/I vil spise, så forsøger vi at få reserveret lidt plads til os kl. 12.30. Du kan se lidt om me-

nuen på (se https://www.kafeteriasmk.dk). 

Tilmelding senest tirsdag den 23. august 2019. Du får bekræftelse på din tilmelding og besked om, 

hvordan du skal indbetale deltagergebyret efter udløbet af tilmeldingsfristen. 

 
Venlig hilsen 

 

Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14, Kunst- og Kulturudvalget 

 

Email: Erik.Andersen2@outlook.com   

 

 

 
Tilmelding til SAS Art Club’s arrangement på SMK. Sendes til Erik.Andersen2@outlook.com eller pr. post 

til Erik Andersen, Amager Strandvej 110B, 13. th., 2300 København S 
Navn Antal deltagere Frokost? 

Telefon  Mobiltelefon E-mail 

@ 

Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 23. august 2019. 
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