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Sommeren 2017, Gilleleje

UDSTILLING I GILLELEJE
Over sommeren 2019 vil der igen være udstilling med en række, anerkendte danske og udenlandske
kunstnere i Birthe Laursens Hus på Gilleleje Havn, Havnevej 8, 3250 Gilleleje. Udstillingen åbner søndag 23.
juni og løber frem til lørdag 17. august, og du vil blandt andet kunne opleve værker af Anders Bonnesen,
Patrick Cornillet, Jesper Dalgaard, Sophie Dupont, Signe Guttormsen, Bentemarie Kjeldbæk, Kirsten Klein,
Esben Klemann og Jasper Sebastian Stürup.

I forlængelse af udstillingen vil der være mulighed for at deltage i en række artist talks, hvor alle er velkomne.

søndag 7. juli kl. 14.00: artist talk m. Jesper Dalgaard
søndag 21. juli kl. 14.00: artist talk m. Jasper Sebastian Stürup
søndag 4. august 14.00: artist talk m. Signe Guttormsen

Udstillingens åbningstider er fra torsdag til lørdag 11-18 samt yderligere efter aftale.

Læs mere om udstilling og talks

Signe Guttormsen, Showdown (Yellow Out), 2004-05, 150x122 cm, akryl på plywood og Jasper Sebastian Stürup, UT, 2019,
35x26,6 cm, linoleumstryk

NYE KUNSTNERSAMARBEJDER
Birthe Laursen Art Agency har i løbet af foråret opstartet samarbejder med billedkunstnerne Signe
Guttormsen og Jasper Sebastian Stürup.

Signe Guttormsen er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Rijksakademie van
beeldende Kunsten i Amsterdam, Holland. Guttormsen skaber værker i form af fotograﬁ, maleri og med
stadig større fokus stedspeciﬁkke, bygningsintegrerede værker.

Læs mere om Signe Guttormsen

Jasper Sebastian Stürup er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i København, hvor han tog afgang i
1999. Stürup beskæftiger sig hovedsageligt med maleriet og tegningen som medie, og han har haft adskillige
udstillinger i ind- og udland.

Læs mere om Jasper Sebastian Stürup

Værker af Jesper Dalgaard, Gerda Thune Andersen, Frederik Næblerød, Rose Eken, Sophie Dupont, Kirsten Dufour og detalje af maleri af
Nils Erik Gjerdevik

BIRTHE LAURSEN ART ROOM
Birthe Laursen Art Agency udvidede i 2018 med et Art Room i hjemlige omgivelser på Gl. Kongevej,
Frederiksberg. Med Art Room’et i de private gemakker følger en særlig mulighed for at opleve kunst i intime
og rolige rammer med tid og rum til fordybelse. Birthe Laursen Art Room laver omkring ﬁre udstillinger om
året med nationale og internationale samtidskunstnere samt en række ophængninger.
Proﬁlen er kendetegnet ved det eksperimenterende samt det æstetisk og det konceptuelt udfordrende. Birthe
Laursen Art Room samarbejder med en lang række kunstnere, hvis praksisser favner bredt fra det
performative over det politisk og socialt diskuterende til formelle undersøgelser. Der er kunst i mange
forskellige prislejer og i en alsidighed af medier.

Der vil over sommeren være en ophængning i vores Art Room, hvor der vil være åbent efter aftale.

Læs mere om vores Art Room
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