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Året 2015 – En Retrospektive:
Februar

Den Apokalyptiske Ucensurerede
Vinterudstilling
Som altid årets kunstbegivenhed. En farverigt, ukonventionel og den eneste ucensurerede multikulti oplevelse i byen.

Marts
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ISI ØJE EYE /Grønlandsk samtidsfotoprojekt

ISI: ASSIT 40-T KALAALLIT NUNAANNEERSUT - SAQQUMMERSITSINEQ
Saqqummersitassanik ammaaneq marsip 8.-ni, nal. 15:00.
Ammasarfik: 14:00-19:00 ullut tamaasa ataasinngorpat kisiat pinnagu.
Oqartarpugut isi tarnitta tarrarsuutigigaa. ISI-mi assiliiviup
linsia pineqarpoq, taanna isitut ippoq, takunnissinnaallunilu
eqqaminiittut assilisani uppernarsartarpai.
ISI assilisanut projektiuvoq pissanganartoq, Nunatsinnit tamanit assit inuuniutiginngikkaluarlugu assiliisartunit assilisat.
http://isi.nebula.gl/da/rejsen/

MALENE HALKJÆR PEDERSEN /ANHOLT / INSTALLATION
VENTETID / Jeg har siddet sammen med fangerne på en stormfuld dag. Kastet lange blikke ud af vinduet efter tegn på
vejrforandring. Kaffekoppen mellem grove næver, Jollerne trukket langt op på stranden. Tålmodig venten. Forløsning og forventning
når jollerne atter forsvinder med brummende motorer i hver sin retning mod horisonten. Snart bittesmå prikker på den uendelige fjord.
Ventetid er et ord som ofte dukker op i mine dagbøger fra Grønland. Jeg har ventet på et glimt af pukkelhvalens sorte ryg, på den
første fjeldsyre, på solen, på helikopteren, på vasketøjets tørring, på ravnens skrig, på et lift med jolle til byen, på bananer i butikken,
på ammasatten, på min datter som leger ude i midnatssolen, på isen, på mørket, på ordene.
Mine skulpturelle arbejder kan ses som udtryk for den midlertidighed som findes i naturen, og i livet. De er øjebliksbilleder. Skrøbelige
i materialevalg og fremtræden. Foranderlige. Forgængelige. / MALENE HALKJÆR PEDERSEN
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April

`Messe for Moder Jord´ - A Peace of
Understanding - Understanding Peace.
A workshop - art in progress.
Den verdensomspændende tradition med at holde Jordens dag hvert år d. 22.april startede i USA i 1970.
Udstillingen

Messe for Moder Jord skulle bidrage med hellige betragtninger og tiltag for jordens overlevelse eller rettere

for at forlænge menneskets tid på vores misbrugte Moder Jord.
Udstillingen betragtedes - som fotosyntesens produkter, organisk. Den skulle indgå i en proces af vækst og transformation i løbet af
april måned.
Proces udstillingen NATUR NU og for FREMTIDEN forklarede nødvendigheden af Levende Hav og omsorg for Verdens Skove.

Messe for Moder Jord var et procesrum med udstillinger nedenfor og oppe på Gallopperiet. Jordforbindelse, Musik, Film,
Diasshow.
Messe for Naturen havde tilsagn fra følgende bevægelser/foreninger: foreningen Moder Jord, Verdens Skove, NOAH, SOK og
Levende Hav heriblandt NOAH og Foreningen Christianias Frie Natur.

A Peace of Understanding – Understanding Peace - dialogen om fred mens verden jagter
krig.

Under denne arbejdstitel har projektgruppen inviteret forskellige kunstnere. Der vistes videokunst, installationer, performances

og fotografier.

A Peace of Understanding: Bl.a. følgende kunstnere har bidraget til dialogen med henblik på fred:
Leah Robb, 'A Mohsen, Sandra Andersen, Nərgiz Galib Andersen, Jesper Dalmose,
Lennox Raphael, Jens Rost, Tove Vestmø og Yong Sun Gullach.
Koordinatorer / Leah Robb/ Anke Hurrelbrink / Aase Schroll
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Maj

RESERVAT BESØGER RESERVAT:
`Ø-KANT´
Kunstnergruppen 4D besøgte Christiania med udstillingen Ø-KANT.
Hele 18 medlemmer af Kunstnergruppen 4D var gæster på Christiania i maj måned.
Kunstnergruppen havde navngivet udstillingen Ø-kant som en kommentar til at nogen opfatter deres paradis som en udkant.
De selv nævnte sig lykkelige for at være indfødte Bornholmere eller have migreret væk fra det stress der hersker inden for
`Indkantsdanmark ´. Bornholm er for meget mere end et stress-reservat for nedslidte Københavnere.
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Juni

FOTOUDSTILLING SÆTTER FOKUS PÅ VOLDENS OFRE
Vi kender volden fra film og tv-serier – men virkelighedens vold er desværre mere barsk, usminket og skræmmende. Fotoudstilling
har sat fokus på voldens ofre – og i særdeleshed de langvarige eftervirkninger, som ofrene må overvinde.
12 danske voldsofre har valgt at stå frem med deres historie – og deres ærlige beretninger om mødet med volden har skabt
grundlaget for en barsk og ærlig foto-udstilling. Udstillingen ’Sæt ofret i centrum’ har været skabt af Hjælp Voldsofre.
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’SÆT OFRET I CENTRUM’

– og budskabet fra de medvirkende og fotograferne Ricky Sam Winther

og Jiri Thomas Kjeldgaard var, at det er nødvendigt med mere fokus på de mennesker, der bliver ramt af vold. For volden sætter dybe
spor, og ofrenes personlige historier afslører en afmagt og råb om hjælp, som omgivelserne desværre ikke altid hører. Bag
udstillingen stod Foreningen Hjælp Voldsofre i samarbejde med Gallopperiet - Stadens Museum for Kunst og Zenfoto/ v.
fotograferne Ricky Sam Winther og Jiri Thomas Kjeldgaard.

Juli - August
TAG RENOVATIONS UDSTILLING:

`HVAD HUSSVAMPEN DRØMTE I
150 ÅRS UBEMÆRKETHED´
ILLUSTRATIONER AF HENRIK KUBLICK

PLUS SÆRE FUND FRA
LOPPEBYGNINGENS LOFT o o o
LOPPEBYGNINGEN BLEV BYGGET I 1865 OG ER TEGNET AF JOHAN HENRIK NEBELUNG
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September

invitation fra Gambia:

7 af 10

Oktober

Spicy Ladies:
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NOVEMBER

DECEMBER

DEN M A G I S K E J U L E S T U E
GALLOPPERIET / STADENS MUSEUM FOR KUNST
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CHRISTIANIA
CAFE - POSTERS – 50 different POSTCARDS
OPEN: thu. - sun. kl. 14 -19
WWW.GALLOPPERIET.DK

10 af 10

