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Ovartaci på
Charlottenborg

“Ovartaci &
Galskabens kunst”

Udstillingen er blevet beskrevet som intet mindre end ”breaking kunsthistorie-news”, som
”Frodig fantasi og koldt fravær”, ”uendeligt givende”, ”…
en meget velkommen visning
af et stort smukt, poetisk,
åndeligt og mærkeligt arbejde
af en af vores største kunstnere…” – ”Ovartacis galskab og
seksualitet”… osv. osv.
Det er naturligvis den aktuelle
udstilling på Charlottenborg af
ca. 120 værker af Ovartaci, der
har trukket overskrifter i
hovedparten af de gængse
danske aviser – i magasiner,
sociale medier og radiokanaler.
Og her i november kan man
endog læse om Ovartaci og
udstillingen i magasinet
Euroman!
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