
 

Kaare Golles udforsker det moderne menneskes traumer og 

afmagt i ny udstilling på SABSAY 

 

Udstillingen er Kaare Golles’ nummer to hos SABSAY og præsenterer en serie nye 

malerier og masker, som tilsammen tegner et tidsbillede af det moderne 

menneskes tilværelse mellem magt og afmagt.  

 

Udstillingen, der har titlen NÅR JEG SER PÅ ØRKENEN, SER JEG HAVET, åbner fredag 

den 13. marts og lægger sig i forlængelse af kunstnerens løbende udforskning af 

traumer i vores samtid. 

 

At se på ørkenen udgør for Golles et historisk blik. Ørkenlandskabet gemmer på 

fossiler i form af forhistoriske havdyr og organismer, og samtidig på fossile 

brændstoffer som har været lagret skjult i jorden gennem millioner af år. Det liv, 

som engang har eksisteret, er nu dødt. Ørkenen er ubeboelig for mennesker. Og 

samtidig er ørkenen flimrende og omskiftelig, som et billede på, at kloden med 

tiden vil forvandles igen. 

 

Mellem tilværelsens yderpunkter 

 

Idéen til udstillingen på SABSAY udsprang ifølge Golles af Peter Handkes roman 

Ulykkelig og uden ønsker fra 1972, som skildrer det moderne individs 

uoverkommelige anstrengelser for at forene det indre liv med verden udenfor. 

 

Golles arbejder i sine sorte malerier bevidst med idéen om ørkenen som ødemark 

eller tomrum. For Golles er ørkenen ikke kun et fysisk sted, men også et billede på 

hvordan mennesket oplever sin egen afmagt: 

 

”Med udstillingen ønsker jeg at udfolde et moderne traume i forhold til følelsen af 

afmagt, som jeg ser som et menneskeligt eksistensvilkår forstærket af tidens 



 

globale, accelererende kriser,” siger Golles og fortsætter: ”Mennesket er fanget 

mellem to yderpunkter af det, der har været, og det, der kommer. Det er den 

virkelighed, vi er bundet til.” 

 

Om Kaare Golles 

 

Kaare Sebastian Golles (f. 1985) er uddannet MFA fra Malmø Kunstakademi i 2014 

og bor og arbejder i København. Golles er billedhugger, men arbejder også i 

andre medier, heriblandt maleri og installationskunst. Fremstillinger af 

menneskekroppen udgør omdrejningspunktet for hans praksis, hvor værkerne 

knyttes til den menneskelige tilstand i moderne tid, manifesteret gennem en 

vedvarende repetition af motiver såsom natten, mørket, jord, aske, sten, ruiner og 

kropsdele. Nylige udstillinger omfatter: 2018-19 WUNDKANAL, SABSAY, København, 

Danmark, 2018 The Star Show, ProjektRum D7, København, Danmark; 2017 tres x 

tres, Impronta, Guadalajara, Mexico; 2016 Studio Oliver Gustav, New York, USA; 

2016 N N (soloudstilling), Wadström Tönnheim Gallery, Skanör, Sverige; 2015 The Hot 

Show, Galleri Nicolai Wallner, København, Danmark; 2015; Language of the 

Marketplace (soloudstilling), Sausages and Place de la Concorde, LARMgalleri, 

København, Danmark; 2014 City-Link, Frappant e.V, Hamborg, Tyskland; 2014 

Understrøm - Young Nordic Art, ARoS, Aarhus, Danmark. 

 

 

Om SABSAY  

SABSAY åbnede i maj 2016 og er beliggende centralt i København i Store 

Strandstræde. Formålet med udstillingsstedet er at berige den danske kunstscene 

med nye navne og praksisser og at opfordre til fællesprojekter mellem internationale 

og lokale kunstnere og kuratorer. 

 

 

 

 



 

Kaare Golles 

NÅR JEG SER PÅ ØRKENEN, SER JEG HAVET 

13. marts – 2. maj 2020 

Fernisering: 13. marts kl. 17-19 

 

Store Strandstræde 19, 1255 København, Denmark. 

Åbningstider: Tirsdag til fredag 12-18, lørdag 11-15, eller efter aftale 

Tlf.: +45 31 41 96 15 

www.sabsay.com 

 

For yderligere information, kontakt venligst: 

 

Masha Sabsay, Founder, SABSAY 

Tlf.: +45 31 41 96 15 

E-mail: masha@sabsay.com  

 

Frederik C. Holst, Associate Director, SABSAY 

Tlf.: +4745421715 

E-mail: info@sabsay.com  
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