
– en kunstsamling flytter ind 
6. marts – 22. maj 2016
Munkeruphus

Når Munkeruphus åbner dørene for en ny sæson, lørdag d. 5. marts, er det med præsentationen af en kunst-
samling, der hører blandt de mest betydningsfulde private samlinger af nyere kunst herhjemme.

Med udstillingen SALON DJURHUUS er det anden gang, at Munkeruphus inviterer en privat kunstsamler til at 
præsentere sin samling for kunstinstitutionens gæster. For to år siden var det restauratøren Jens-Peter Brask,  
der viste sin opsigtsvækkende samling frem på udstillingen Et Brask Spark.

Denne gang er det advokat Leif Djurhuus, som er blevet inviteret til at udvælge værker fra sin imponerende og 
omfattende samling, der i dag tæller mere end 3000 værker af nogle af de mest markante danske og udenland-
ske kunstnere i nyere tid.

Djurhuus’ kærlighed til kunsten opstod for 30 år siden, da han mødte en række værker af den danske kunstner 
Sven Dalsgaard (1914-1999). Dalsgaard har siden fået en meget central plads i Djurhuus Collection, og får derfor 
også særlig opmærksomhed i udstillingen på Munkeruphus.

Over 70 forskellige kunstnere er repræsenteret på udstillingen, der foruden velkendte navne fra dansk eksperimen-
terende kunst i 1960’erne, fortrinsvis viser værker af en lang række internationalt anerkendte samtidskunstnere.

SALON DJURHUUS giver hermed mulighed for at stifte bekendtskab med centrale tendenser og navne indenfor 
samtidskunsten, men også at opleve værker af yngre og forholdsvis ukendte udenlandske kunstnere, der stadig 
ikke har fundet vej til museerne herhjemme.

På udstillingen kan opleves værker af bl.a. Adrian Ghenie, Anna Bjerger, Anna Boghiguian, Chris Johanson,  
Ed Templeton, Eddie Martinez, Emil Alsbo, Enrique Metinides, Esko Männikkö, Harald Engman, Jes Brinch,  
Melou Vanggard, Peter Linde Busk, Poul Gernes, Raymond Pettibon, Shepard Fairey, Steen Møller Rasmussen, 
Sven Dalsgaard, Torbjørn Rødland, Wes Lang, William Kentridge, Zven Balslev m.fl.

I forbindelse med udstillingen udarbejdes et større katalog, som præsenteres ved en bog-lancering på  
Munkeruphus lørdag d. 9. april kl. 15, hvor Leif Djurhuus også viser rundt i udstillingen.

Øvrige datoer for omvisninger, hvor Djurhuus fortæller om udstillingens værker og kunstnerne bag: 
lørdag d. 26. marts kl. 15 
søndag d. 8. maj kl. 15

For yderligere information, fremsendelse af pressefotos samt aftale om pressevisning kontakt venligst  
Lene Ryssel på tlf: +45 2121 4133 eller på: lr@munkeruphus.dk
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