PRESSEMEDDELELSE

SPOT ON! KU
Plakaterne indtager Søndre Campus

D. 24. marts slår Københavns Universitet Søndre Campus dørene
op for Spot On! - en udstilling af britiske og danske plakater fra
mellemkrigsårene.
Foråret byder på stærkt design og ikoniske motiver, når Spot On! åbner op for en
udstilling af ikonisk britisk og dansk plakatkunst.
Udstillingen kurateres af de studerende ved Kulturformidling i samarbejde med Line
Hjorth Christensen, Ph.d. og er tidligere blevet fremvist på Det Danske Plakatmuseum i Den Gamle By, Aarhus. Nu kan får man mulighed for at opleve den på Københavns Universitet - ganske gratis.
Plakatkunsten oplevede i mellemkrigsårene en hidtil uset opblomstring - især i kraft
af kunstnere som Abram Games og Edward McKnight Kauffer. De var to af deres tids
førende britiske designere, der med deres klare designs og geniale brug af motiver
prydede gadens galleri - gader, stræder og tunneller. Et udvalg af værker af Games,
McKnight Kauffer og andre kunstnere kommer til at pryde Søndre Campus under
titlen Spot On!
Cirkel kaffe og Tivoliture
Det var ikke kun i Storbritannien, at plakater fik stærke visuelle identiteter. Kunstformen gennemgik også en udvikling i Danmark og som noget nyt fremhæver Spot On!
den danske plakatkunst fra perioden. Denne del af udstillingen er kurateret i samarbejde med studerende ved Kulturformidling, der i fællesskab har lavet et udpluk af
danske plakater fra perioden. Det er klassiske motiver som Kaffepigen, der prydede
Cirkel Kaffes produkter, Alfred Schmidts plakat for Tivoli og Henrik Hansens plakat
for Tørsleffs Vanila. Produkterne har været fast inventar i mange danske hjem og har
indlejret sig i den kollektive bevidsthed og på Spot On! bliver de sat i en større international og historisk sammenhæng.
Udstillingsåbning d. 24. marts
Åbningsreceptionen finder sted fredag d. 24. marts kl. 16:15 på Søndre Campus, Karen Blixens vej 4, bygning 22. Her byder vi på en præsentation af udstillingen og der
vil være mulighed for lidt koldt til ganen.
Vi glæder os til at se jer.

