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PRESSEMEDDELELSE

Axel Lieber (D): Out of Insight
Fernisering fredag d. 26. september kl. 17 – 20
27. september - 25. oktober 2008
Tor - lør: 12 - 17 eller efter aftale
Axel Liebers skulpturer tager afsæt i hverdagens fysiske univers af ting og materialer, som i
arbejdsprocessen undergår forskellige former for forvandling. Der er i Liebers arbejde en
markant interesse for dynamikken mellem inde og ude, form og struktur og en optagethed af de
betydninger der opstår i overgangen mellem det materielt genkendelige og det totalt abstrakte.
Hans værker er eksempler på en meget specifik og materiel måde at flytte om på hverdagens
forståelsesrammer.
På den aktuelle udstilling viser vi blandt andet en række af Axel Liebers seneste skulpturer med
fællestitlen "Short Cuts". Skulpturerne består af fragmenterede dele af møbler, som Lieber har
komprimeret til miniaturer ved at fjerne de midterste dele. Møblernes reduktion til
børnestørrelse kan rumligt give oplevelsen af at komme ind i et slags Alice i eventyrland af
formindskede skalaer, men da hjørnestykkerne samtidig er fastholdt i originalstørrelse, bliver
rummet særdeles mere mærkeligt.
Axel Lieber er født 1960 i Düsseldorf og er uddannet på Akademiet i Düsseldorf fra 1978-85.
Siden 1994 har han boet i Sverige, hvor han har undervist i skulptur på Malmö Kunstakademi.
Lieber har en lang række solo- og gruppeudstillinger internationalt, bl.a. på Berliner Akademie
der Künste, Institute of Contemporary Art i Boston, ICA i London og Moderna Museet i
Stockholm. Han er også aktuel i Danmark som medlem af den tyske kunstnergruppe "Inges
Idee", der arbejder med skulptur i offentligt rum, og som er valgt til at lave det nye vartegn foran
DR´s nye bygning i Ørestaden. Dette er Liebers første separatudstilling i Danmark.
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