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PRESSEMEDDELELSE

I STEDET FOR STEDET

Fernisering fredag d. 22. august kl. 17 – 20
22. august – 13. september 2008.
Tor- lør: 12 - 17 eller efter aftale

Deltagere: Delphine Bechard, Esben Gyldenløve, Claus Haxholm, Sofie Hertz, Emil Westman

Hertz, Kasper Hesselbjerg, Deirdre Humphrys, Morten Skrøder Lund, Fredrik Tydén

Udstillingen er arrangeret af Heine Klausen og Magnus Thorø Clausen

I kølvandet på 1990’ernes generelle tilsidesættelse af skulpturkategorien til fordel for mere

direkte socialt engagerede arbejdsformer har der de seneste 10 år foregået en genoptaget

bevægelse ind mod skulpturfeltet. De nye skulpturarbejder er fælles om en interesse for de

betydninger der kan opstå i arbejdet med det konkrete fysiske stof, hvad enten det er trælægter,

tyggegummi eller støj. Skulpturerne er opbygget af specifikke materialer, ofte taget ud af en

hverdagssammenhæng, og de forholder sig nært til det sted og tidsrum, som de befinder sig i.

Interessen for det fysiske er i disse værker således ikke lig med et farvel til det sociale og dets

problematikker (f.eks. økokatastrofer eller hjemløshed), men snarere et argument for, at en

nuanceret forholden sig til det omgivende går gennem det fysiske stof, som socialiteten i en

basal forstand hviler på. Det medfører, at værkerne muligvis kommer til at befinde sig på kanten

af de vante forståelsesrammer og måske også delvist udenfor det man kan tænke. På den anden

side er de som fysisk specifikke fænomener solidt placeret med begge ben på jorden. Med

udstillingen I stedet for stedet ønsker vi at præsentere nogle aktuelle bud på ny skulptur, der på

denne vis arbejder ud mod materialets grænser med afsæt i det konkrete rum.

Med venlig hilsen

Skulpturi.dk

For mere information og/eller pressebilleder kontakt:

Magnus Thorø Clausen
tlf. 31 95 65 12
magnusclausen@gmail.com

Heine Klausen
tlf. 22 66 01 81
heineherning@hotmail.com


