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BALLROOM 
Charlotte Thrane (GB), Hans Hemmert (D), Stefan Wissel(D)
 
Fra d. 31. maj til d. 28. juni 
Fernisering: fredag d. 30. maj kl. 17 - 20 
 
 
Skulpturi.dk er glade for at byde velkommen til udstillingen Ballroom. Vi har kikket ud over de danske 
grænser og inviteret tre kunstnere: Stefan Wissel (D) Charlotte Thrane (GB) og Hans Hemmert (D). 
 
Ligesom i dansen, hvor det er dynamikken mellem partnerne, der får det til at svinge, har vi haft det 
dynamiske møde mellem leg og alvor for øje i kurateringen af Ballroom. 
 
Ser man på kunstnernes arbejde adskilt, vil ord som genkendelighed, absurditet og uhøjtidelig humor 
dukke op hos alle tre, men stillet overfor hinanden, ser man tre meget forskellige stategier for 
arbejdet med det figurative element. Denne dynamik mellem noget fælles og noget meget forskelligt, 
vil vi bruge til at skabe en udstilling, hvor værkerne præsenteres samlet i forskellige konstellationer 
og ikke som tre separate bud.  
 
Hans Hemmert viser 2 skulpturvideoer. I den ene arbejder han med det absurde i form af den 
levende skulptur, og i den anden video, det groteske møde mellem musik og aggression. Hans 
Hemmert er med i kunstnergruppen Inges Idee, der skal lave en stor skulptur foran DR-byen. Hans 
Hemmerts værker har ikke tidligere været vist i Danmark. 
 
Charlotte Thrane, der kun én gang tidligere har udstillet i Danmark på udstillingen Etc i 2007, viser 
fire værker fra de sidste par år, det ene er helt nyt. Hendes værker er montage-agtige og er 
koncentreret om sammenstillingen mellem genkendelige humoristiske elementer og deres indbyrdes 
kortslutning.  
 
Stefan Wissel, der heller ikke tidligere har været vist i Danmark, kommer med tre helt nye værker. 
Wissels skulpturer er underspillede objekter med gennemgående referencer til hverdagens velkendte 
ting og rum. Wissel har en minimalistisk og umiddelbar humor, der gør hans værker meget 
dynamiske. 
 
 
Vi glæder os meget til at præsentere det danske publikum for disse tre særegne kunstnere. 
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For mere information og pressebilleder kontakt:  
 
rikke ravn sørensen 
tlf.: 2173  2251  
rikke.ravn@get2net.dk  

veo friis jespersen  
tlf.: 26 91 45 61 
veo@12move.dk

 


