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Antonia Low (D) og Manuel Gorkiewicz (A) vil til denne udstilling i skulpturi.dk vise en række nye 
arbejder, der har det til fælles rent fysisk, at de alle er opbygget af hverdagsmaterialer og allerede 
eksisterende ting. 

Antonia Lows værker er lavet af planter og grene: en stuebirk, en bambus-espalier, en sammenbrudt 
bambus-kasse og nordeuropæiske trægrene i forskellige størrelser. Lows arbejde har bestået i at bruge 
disse organiske ting som udgangspunkt for forskellige omstruktureringer og botaniske eksperimenter. 
For eksempel har hun undersøgt i hvor høj grad en ordinær stuebirk kan forvandles til en skulpturel 
struktur uden at skulle miste sit liv som plante. Det bliver sammen med de andre natur-modifikationer 
til et bredere spørgsmål om hvad kunst og hvad liv er, og et spørgsmål om hvad det er for ramme, der 
kan få dem til at mødes. 

Manuel Gorkiewicz har taget afsæt i forladte butiksruder og hvordan disse tit har karakter af materielle 
tildækninger, som firkanter blokeret af brunt indpakningspapir, aluminiumslameller, pap, tape og 
ophængte skilte, der har hængt der i årevis. I Gorkiewicz’ arbejder er de tildækkede butiksvinduer 
flyttet fra byrum til udstillingsrum, og har i takt med denne omplacering også ændret karakter fra 
virkelighed til model og fra tilfældighed til komposition, abstraktion og æstetik.  

Tilsammen er Lows og Gorkiewicz’ værker en fælles åben diskussion af livets og kunstens 
forgreninger i forhold til ting og rum, som på forskellige måder lever deres eget stille liv efter at de 
ekstraordinære begivenheder allerede er rykket videre. Man kan sige, at værkerne er et spørgsmål til 
det rum, der bliver tilbage.  

Antonia Low født 1972 i Liverpool, uddannet fra Kunstakademie Münster og Goldsmith London i 
2002. Hun bor og arbejder i Berlin. 

Manuel Gorkiewicz er født 1976 i Graz. Bor og arbejder i Wien. 
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