CV vedr. Lotte Kejser,

marts 2022

Udvalgte udstillinger
2021

”Kropsidealer – undertrykkelse og frigørelse”, Museum Ovartaci. Udstillingen var tænkt som et
polyfonisk samtalerum, hvor det var muligt at opleve forskellige vinkler og personlige fortællinger i en
lang række mindre værker. Åbningstale ved museumsleder Mia Lejsted. Jeg bidrog med værket
”Squats med gult”.

2021

”Gentagne gentagelser” v. Kunstnergruppen Kejser, Neupart og Beck, Pakhuset i Viborg. Udstillingen
var kurrateret af billedkunstner Annette Olesen og åbningstalen blev holdt af kulturchef Steen
Lindgaard. Vi arbejdede med gentagelsen i forhold til format, form, farve, tema, materiale, overflade
m.v. ud fra tesen, at gentagelsen er en forudsætning for udvikling.

2021

”Tomrum” – en udstilling af Kubus Alba i Pop-up Museum Ovartaci, Aarhus. Jeg bidrog til udstillingen
med værker, der omhandlede indre og følelsesmæssige tomrum, som kan opstå når noget eller nogen
har været men ikke længere er.

2021

”Værn” – en udstilling af Kubus Alba i egne udstillingslokaler i Højbjerg. Officiel åbning af
Kunstnerforeningen Kubus Alba, som jeg har været medstifter af. Foreningen har værksteds- og
udstillingsfællesskab i Højbjerg. Åbningstalen blev holdt af idehistoriker Anders Ruby.

2020

”MINDstof I”, udstilling i Pop-up-museum Ovartaci. Åbningstale af museumsleder Mia Lejsted.
Udstillingen var stedspecifik og kredsede om mennesket, tanken og sindet og havde reference til
Museum Ovartaci´s målsætning: at bidrage til aftabuisering og forståelse af psykiske lidelser gennem
kunsten.

2020

Tysk-Dansk vandreudstilling Det Gode Naboskab (fortsat fra 2019). Udstillingen var en del af fejringen
af 100 året for genforeningen af Sønderjylland og Danmark. Mit bidrag til udstillingen var en samling af
10 små portrætter (20 x 20 cm) med titlen ”Mangfoldighed i farverig harmoni”

2019

Soloudstilling på Godsbanen, Aarhus: Refleksioner over farver, flader og former. Udstillingen blev
bundet sammen af farveklang og fælles referencer til naturen.

Censurerede udstillinger
2020

Censureret udstilling Sydjysk Kunstforening

2019

Censureret udstilling KunstPunkt, Augustenborg

2019

Censureret udstilling Roskilde Åben

2019

Censureret udstilling Kunstforeningen Køge Bugt

2019

Censureret udstilling Mississippi, Thyholm

2018

Censureret udstilling, Gimsinghoved, Struer

Udvalgte udstillinger i 2022
April/maj

Helligåndshuset i Randers. Marianne T. Pedersen og Lotte Kejser med temaet: MINDstof II

August

Kulturhus Skanderborg. Kejser, Neupart & Beck med temaet: Fragmenter i blåt

Oktober

Hej Søster Festival. Kunstnerkollektivet Kubus Alba og billedkunstner Noelia Mora Solvez er inviteret til
at lave kunstnerisk udsmykning af WoxHall, Aarhus i forbindelse med Hej Søsters årlige festival. Den
kunstneriske udsmykning kredser om Hej Søsters værdier: sammenhold og feminisme.

Oktober

Kubus Alba med temaet: Tyngdekraft

November

Dick Nyhus og Lotte Kejser med temaet; Torsoer

Kontaktinformationer
www.lottekejser.dk, @lottekejserart, lk@kubusalba.dk, tlf. +45 2243 75673
Privatadresse: Åskrænten 27, 8250 Egå
Arbejdsadresse: Kubus Alba, L.A. Ringsvej 54, 8270 Højbjerg

