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KLARA KRISTALOVAS BÅDE MEDRIVENDE OG FORUNDERLIGE UNIVERS BLIVER TIL 
FORÅRET UDFOLDET I EN AMBITIØS UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN GL STRAND. 
DET BLIVER DEN INTERNATIONALT ANERKENDTE KUNSTNERS FØRSTE SOLOUDSTILLING I 
DANMARK. I EN OMFATTENDE INSTALLATION MED HELT NYE VÆRKER VISER HUN 
KERAMISKE SKULPTURER OG TEGNINGER, SOM ÅBNER FOR ET VÆLD AF GROTESKE, 
ABSURDE, MELANKOLSKE OG HUMORISTISKE FORTÆLLINGER.

Klara Kristalova: One the Road, 2016
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Den svenske kunstner Klara Kristalova har de seneste 15 år vakt stor begejstring verden over med sin 
keramiske kunst fuld af underfundigheder. Hidtil har hendes karakteristiske figurer udført i bemalet keramik 
og ofte opstillet i stemningsfulde tableauer kun været vist i et begrænset omfang i Danmark. Blandt andet i 
Ordrupgaards skulpturpark, hvor de fandt en oplagt scenografi i naturens rammer. Til marts får det danske 
publikum nu en enestående mulighed for at se en større præsentation af Kristalovas kunst, når hun har sin 
første soloudstilling i Danmark i Kunstforeningen GL STRAND. 

Piger dækket af sværme af møl eller med andenæb og grene stikkende ud af kroppen. Ugler, hunde og 
katte. Piger bøjet i umulige stillinger eller fantasivæsner med overdimensionerede træk. Kristalovas univers 
er kendetegnet ved et væld af mærkværdige, men også gribende karakterer, som man vil kunne opleve i 
hendes kommende udstilling i GL STRAND. Større grupper af keramiske skulpturer og poetiske tegninger 
iscenesættes i en rumlig installation, som frembringer en både medrivende og monumental stemning. Det 
eftertænksomme og poetiske univers, som Kristalova skaber, er undfanget af fantasiens verden.  Hendes 
værker udtrykker psykologiske tilstande eller stemninger, som antyder groteske, absurde, melankolske 
og humoristiske fortællinger. Inspirationen til sine værker finder Kristalova generelt i sine omgivelser og 
erindringer, men også i andre kulturelle udtryk, især i litteraturen. 

Udstillingen i Kunstforeningen GL STRAND ledsages af et rigt illustreret katalog, som dokumenterer 
udstillingen og indeholder et interview med kunstneren ved udstillingens kurator Pernille Fonnesbech. 
Kristalova vil desuden bidrage til udstillingens formidling gennem et videointerview, der gøres tilgængelig i 
udstillingen og online. 

OM KUNSTNEREN

Klara Kristalova (f. 1967 i det tidligere Tjekkoslovakiet) er uddannet fra Kungliga Konsthögskolan i 
Stockholm og bor og arbejder i Norrtälje, Sverige. Kristalova har haft større soloudstillinger på bl.a. SITE 
Santa Fe, New Mexico (2009); SFMoMA, San Francisco (2011); Bonniers Konsthall, Stockholm (2012); 
og Göteborgs Konstmuseum (2012), ligesom Kristalova har været repræsenteret med et værk i Kunstpark 
Ordrupgaard i 2015-2016.
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For INFORMATION, PRESSEBILLEDER OG AFTALER OM INTERVIEWS kontakt 
Kommunikationschef Pernille Wahlgren:  33 36 02 61 / pw@glstrand.dk. eller kommunikationsassistent 
Lotte Gellert: 33 36 02 64 / pr@glstrand.dk 
 
Find pressebilleder, pressemeddelelser og udstillingsprogrammer i vores presserum på hjemmesiden.  
Login: presse 
Kode: glstrand1

Du er inviteret til PRESSEVISNING fredag d. 24. marts 2017 kl. 11.00. med deltagelse af udstillingsinspektør 
Pernille Fonnesbech.

Du er også inviteret til FERNISERING fredag d. 24. marts 2017 kl. 17.00-19.00. 


