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ROYAL  

Elever fra Det Kongelige Danske Kunstakademi:   

Berit Basten, Anders Bülow, Martin Fraenkel, Honza,  

Marie Søndergaard Lolk, Ninna Poulsen, Krista Rosenkilde, Mads Thomsen  

Galleri Tom Christoffersen  

Fernisering d. 24. november 2006 kl. 17-20 

24. november – 23. december 2006 

 

 

 

 

ROYAL er et nedslag i det meget forskellige arbejde, som elever på Kunstakademiet i København lægger for 

dagen netop nu. De otte deltagere er på forskellige studietrin og er orienteret i vidt forskellige retninger 

- både hvad angår medie og det felt de afsøger. 

 

ROYAL er den sidste i Galleri Tom Christoffersens uplanlagte udstillingstrilogi med akademielever, og den 

adskiller sig især fra de tidligere udstillinger ved at vægte en større mediediversitet. Værkerne omfatter alt fra: 

Opfindsomt modificerede dagligdagsobjekter, direkte video, heftigt bearbejdet maleri, skulptur, figurativ tegning 

og rumlig illusion.  

 

Læs mere om de inviterede kunstnere:  

BERIT BASTEN, ANDERS BÜLOW, MARTIN FRAENKEL, HONZA, MARIE SØNDERGAARD LOLK,  

NINNA POULSEN, KRISTA ROSENKILDE og MADS THOMSEN på galleriets hjemmeside 

Velkommen til ROYAL 

 

 

 

 

 

ROYAL er den sidste i Galleri Tom Christoffersens ’udstillingstrilogi’ med akademielever. Forud for ROYAL går Elmers Cut (2002) kurateret af Elmer, og Nyt 

Blod (2004) der i sin tid blev præsenteret som en kommentar til Clinch, jubilæums-udstillingen på Statens Museum for Kunst. Siden 2002 har formidlingen 

og interessen for både den polerede og upolerede danske samtidskunstscene ændret sig radikalt. Det er derfor på meget forskellige præmisser, at eleverne 

gennem årene er trådt ind i galleriverdenen og på helt andre præmisser, at man i dag laver en udstilling med dem. Men uændret er imidlertid elevernes 

mod, insisteren og en til tider fandenivoldsk og uhåndterlig energi, som har udgjort det altafgørende grundlag for et galleri som Galleri Tom Christoffersen. 

 

 


