“HVAD ER NU DÉT?!”
Københavns gader har til alle tider været udstillingsrum for
kunstnere, oprørere og andre slags kommunikatører. Vi har
her samlet ti af de mest interessante, sjove, skøre, smukke
og iøjefaldende kunstværker i det offentlige rum.
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3 DEANGELIS DONUT-SKILT
Superkilen, Nørrebro

Superkilen på Nørrebro er et område delt i
tre, hvor du finder et sammensurium af ting
samlet ind fra hele verden. Heriblandt en roterende donut fra USA. Den står ved Tagensvej
– selv om der ikke findes en DeAngelis-shop
i Danmark.

1

MONUMENT FOR DANMARKS INTERNATIONALE INDSATS EFTER 1948 Kastellet

Finn Reinbothes monument består af tre rum af granitbeklædte mure med lyssøjler, og det er tiltænkt de
mange danskere, der har været eller er udsendt, skal udsendes og dem, der aldrig vendte hjem igen.

2 RYTTERSTATUEN
AF ABSALON
Højbro Plads

Statuen blev rejst i 1902
til minde om biskop Absalon, der er kendt som
Københavns grundlægger. Statuens hest stejler
mod Christiansborg,
mens Absalons blik
vender med Københavns
Rådhus.
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4   KÆRLIGHEDSØEN
Ørestads Boulevard

Bjørn Nørgaards pavillon er omgivet af vand,
og midt på øen er der en lille sø med en høj
granitsøjle i midten, hvor der fra toppen risler
vand ned over søjlens former.

LISTEN

5

TALERSTOL ved Vartov

Hein Heinsens talerstol for folket er
fra 2012 og har ‘ordet’ påskrevet på 54
forskellige sprog. Monumentet refererer til
N.F.S. Grundtvigs liv og virke i og uden for
Vartov, hvor han var præst i 33 år.
6

ZINKGLOBAL Nordre Toldbod

Skulpturen er tre meter høj og 2,5 ton
tung og forestiller en mand, der sidder
på en nøgle. Værket skal minde os om, at
der i fremtiden skal tænkes mere globalt,
fremtidssikret og ud af boksen.

7

GEFIONSPRINGVANDET Kastellet

Det store springvand for enden af Amaliegade symboliserer
myten, da gudinden Gefion pløjede Sjælland ud af Sverige.
Det er Københavns største monument og blev indviet i 1909.

8 FRIHEDSSTØTTEN
Vesterbrogade

Frihedsstøtten er en 20 meter høj obelisk, rejst uden for Københavns volde
til minde om stavnsbåndets ophævelse
ved landboreformerne fra 1788.

10 VESTERBROS HJERTE
Viktoriagade/Abel Cathrines Gade

Finn Christiansens værk fra 1989 var ikke et
lovligt værk, da kunstneren ikke havde nogen
tilladelse. Mange ser hjertet som et symbol
på det gamle Vesterbro, hvor der var plads til
noget mere kaos, end der er plads til i dag.

9 GED MED MCDONALD’S-POSE
ved Christiansborg

Geden er ingen rigtig skulptur, men et
såkaldt Lock On, lavet af gadekunstneren Tejn. Hans Lock Ons findes flere
steder i byen og har altid et budskab,
som beskueren selv må tænke sig til.
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