
  

Misja Thirslund Krenchel, Thomas Elsted & Eva la Cour udstiller i Arttra Gallery  
Kom til fernisering fredag den 17. april kl. 17-21.  

I udstillingsperioden har galleriet åben lørdag 18. april kl. 12–17 

Torsdag 23. april  /  Torsdag 30. april  /  Torsdag 7. maj kl. 14–19 

(En revy og et kapitel) 

Erindring om Fremtid er en udstilling og en sammenstilling af to værker, der med forskellige greb, sensibiliteter og 

blikke henholdsvis bagud og fremad i tid undersøger hvilke former for sprog vi har til at tale om fremtiden. Vi ser på 

fællesskaber og krise som fremtidsdrift, og på hvordan fortidens begejstrede fortællinger om fremtiden ændrer form 

og farve i lyset af en vibrerende, usikker nutid. 

Eva la Cour  /  Den Frie Revy 

Revy kommer af ordet 'revue' som betyder gensyn, men også 

bruges om den teaterspilleform, hvor forgangne begivenheder 

gengives på en humoristisk/parodisk måde. Den Frie Revy 

ekkoer en forbigående samtale om ungdomskommunisten Otto 

Melchior mellem min far og forfatteren bag biografien 'Otto 

Melchior - Kommunisten der forsvandt'. Den Frie Revy udspiller 

sig i kulissen af et nybyggeri i Nordhavn.  

 

Misja Thirslund Krenchel & Thomas Elsted  

Øvelser i undtagelse (kapitel 1) 

“Vi er stor flok mennesker, også folks venner fra nær og fjern. Jeg 

har nogle børn som løber rundt og leger i græsset. Udsigten er 

som den ville være i dag. Der er skov i horisonten og så er der en 

himmel som er ret åben. Måske er der mere udsyn.” 

I fragmenter af film, lyd og tekst undersøger vi hvordan vi 

indretter os i en krisetid og lever i følelsen af permanent 

undtagelsestilstand. Er et liv levet i Krisen det samme som  

et liv i krise?
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