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Thomas Øvlisen: Anden stjerne til højre 
Anden stjerne til højre er en soloudstilling af Thomas Øvlisen, der består af både 
malerier og installationer sat i scene i Øvre Galleri i Nikolaj Kunsthal. Som en del af 
udstillingen flytter Thomas Øvlisen også sit atelier ind i Tårngalleriet. Udstillingen 
kan opleves i Nikolaj Kunsthal i perioden 12. februar til 9. maj 2021. 
 

Udstillingen Anden stjerne til højre kredser - med et nik til Peter Pans vejvisning til Ønskeøen - om 
emner som frihed og erindring. Udstillingen leger med elementer og formgreb inspireret 
fra hverdagens verden. Ved at benytte sig af eksempelvis sportens regler - som et symbol for 
hverdagsliv og de regler der findes i vores samfund - inviteres publikum indenfor i et poetisk rum, 
hvor deltagelse, frihed og fælles erindring spiller en central rolle.  
 

Hverdagsrealisme og ophøjet magi 
Centralt i udstillingen kan man foran vinduerne i Øvre Galleri opleve en række malerier med 
måger svævende på en himmelblå baggrund, et motiv som Thomas Øvlisen har dyrket ved flere 
lejligheder. Senest i forbindelse med udstillingen Variations in Blue på V1 Gallery.  
 
I forbindelse med udstillingen i Nikolaj Kunsthal er mågerne malet på basketballkurves  
transparente plexiglasplader, der belyses fra vinduespartierne bag dem. I Thomas Øvlisens optik 
er mågen et udtryk for banal hverdagsrealisme, men den er også et ophøjet 
og magisk objekt, der bevæger sig frit på grænsen mellem hav og land.  
 
Virkeligheden bag kunsten      
Udover at slippe mågerne løs i Øvre Galleri og dække gulvet med fire tons lyserødt sand flytter 

Thomas Øvlisen også dele af sit atelier ind i Tårngalleriet. Hans midlertidige atelier er placeret lige 

overfor Øvre Galleri, og herfra vil han løbende arbejde gennem udstillingsperioden. Atelieret bliver 

på den måde en del af udstillingsrummet. Også når Thomas Øvlisen ikke er til stede. Atelierets 

placering i udstillingen bidrager på den måde også - som på et naturhistorisk museum - til at give 

et indblik i virkeligheden bag kunsten. En slags afmystificering af processen bag det kunstneriske 

arbejde.           
  

Thomas Øvlisen uddyber om sin tilstedeværelse i udstillingen: 

”Oplevelsen af kunst handler altid meget om den, der oplever, altså publikum og de præmisser der 
danner baggrund for deres tilgang til verden og deres oplevelsen af sig selv i samfundet. For mig 
giver det derfor mening at være til stede i min egen udstilling og kunne indgå i en dialog med 
publikum.” 
 
Kunstnerkollegaer vil fra tid til anden flankere Thomas Øvlisen i det interimistiske atelier, ligesom 
han løbende vil skabe en serie af Social Service Drawings, tegninger der udspringer af mødet med 
et andet menneske.  
 
Thomas Øvlisens udstilling Anden stjerne til højre kan opleves i Nikolaj Kunsthal fra 12. februar til 
9. maj 2021.   
 
Thomas Øvlisen og kunstnerisk leder Helene Nyborg Bay står til rådighed i forhold til interview. 
Tag fat i PR- og kommunikationsansvarlig Thomas Borre på mail thomas.alstrup.borre@kk.dk 
og/eller telefon 26397403.  
 
Udstillingsbilleder inklusiv titel- billedtekster kan hentes via linket her: https://tinyurl.com/yca9szrt 
(photo: Tue Blichfeldt). I samme billedmappe finder du også et portrætbillede af Thomas Øvlisen 
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(credit: Baartek Solutions).     
  

Det kommende 2021-program for Nikolaj Kunsthal byder udover udstillingen med Thomas Øvlisen 
også på jubilæumsudstillingen Nikolaj – Københavns Kunsthal 40 år, der består af perler fra 
kunsthallens videoarkiv (bl.a. Marina Abramović & Charles Atlas og Peter Greenaway) i samspil 
med en række lokale kunstnere (bl.a. Ditte Johanne Krogh Bertelsen og Anika Lori), der 
kommenterer og fortolker de udvalgte videoværker. Læs mere på nikolajkunsthal.dk. 
 
Kort om Thomas Øvlisen 
Thomas Øvlisen er født i 1974. Han bor og arbejder i København. Thomas Øvlisen er uddannet 
på Rhode Island School of Design i USA, hvor han har boet en årrække. Han har en lang række 
udstillinger bag sig – både i København og New York. Thomas Øvlisen er repræsenteret af V1 
Gallery. Læs mere om Thomas Øvlisen her: Thomas Øvlisen - V1 Gallery 
  
Kort om Nikolaj Kunsthal   
Nikolaj Kunsthal præsenterer især dansk, men også international samtidskunst i unikke historiske 
omgivelser midt i København. Kunsthallen er beliggende i den gamle Sankt Nikolaj Kirke, der kan 
dateres tilbage til 1200-tallet. Den historiske arkitektur indgår i samspil med skiftende udstillinger - 
senest blandt andet HuskMitNavn, Andreas Emenius og Leonard Cohen. I 2021 fejrer Nikolaj 40-
års jubilæum som kunsthal. Læs mere på nikolajkunsthal.dk 
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