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Inspirerende iubilreums udstilling pa Den Frie
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Ar

-F siden i marts 1914 blev

terede gaster fra udlandet. I
1895 var det malerier af van
Gogh og Gauguin, der var
trekplasteret. Da Willumsens
udstillingsbygning stod ferdi g

ogsi fint og detaljeret i |esper
Christiansens blomsterbort
pihans store maleri af bymmmet, der omgiver Den Frie pi
Oslo Plads. Maleriet suppleres

i

elegant af Maria Finns tegninger, der er inspireret af samme
omamentik. P& den modsatte

Den Fries Udstillingsbyg-

Munch,
der var irets gast, og her i iu-

ning flyttet fra dens oprinde-

bilaumsiret er det ingen rin-

lige plads over for Vesterport
Station til dens nuverende
placering over for Osterport
Station. Bygaingen er stort

gere end den hoiaktuelle Ai
Weiwei og den altid aktuelle
Rosemarie Ttockel.

set den sammen, som den,
der blev opfort i 1898 med J.F.
Willumsen som arkitekt, men
den nu legendariske udstillingsbygning har naturligvis

1898, var det Edvard

Genemtenkte rum
Hvert rum

pi udstillingen

er

gennemtenkt, si verkeme
kleder hinanden og'fojer sig

gennemgiet talrige udvidelser
og restaureringer over 6rene.

ind i de rummelige betingelser.
Som det mest spektakulere
rum fremstir det, hvor den

100-iret for genopforelsen
bliver markeret med udstillingen "100 X Forir" kurateret af
medlemmeme Maria Finn og

rgde farve danner baggrund
for Biom Norgaards sokkel
med en buste, der stemmer
overens med selvporffettet

Jytte Hsi. Det er blevet en ud-

fra Willumsen Store Relief.

stilling, der bide historisk og

den rode veg hanger Rosemarie Trockels minimalistisk
tridmalerier, der peger pi den
relation, der altid har varet

symbolsk tager udgangspunkt
i Willumsens bygaing og dens

rummelige betingelser.
Lige siden Den Frie Udstillings forste 5r har der veret
tradition for, at sammenslutningen fra tid til anden invi-

Det rgde rum er det mest
spektakulare rum pd Den
F r ies j ub

ilaumsudstilling. Her

en buste af Bjorn l,{orgaard
og Rosemarie Trockels

minim ali stiske tr ddm al erier

pdvaggen. PR-foto

veg tager Yvette Braclanan
sit udgangspunkt i Willumsens

skandaleverk'Frugtbarhed"
fra 1891 med en omskivning
af billedets dengang franske
tekst, hvor der - kort fortalt stod, at den nye kunsts sprog
man lare at forst6.
Det galder ogsi i dag derfor
er det inspirerende, at denne

rer lige sA meget over nutiden
som fortiden bl.a. med Ai Weiweis' konceptuelle vrrk med
reference til iordskalvet i Sichuan i 2008.
besc@borsen.dk
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iubileumsudstilling reflekte-

Den Fries U dstillingsbygning:
Den Frie - 100 X Forfir.
Indtil S. juni 2014
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Den Frie mellem kunst og
kunsthindvrerk.

Traditionen fra Arts and
Crafts og Skonvirke berores
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