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PRESSEMEDDELSE

KRITISK FORM
Fernisering d. 1. februar 2008 fra kl. 17 til 20
2. februar - 1. marts 2008 – tors. til lørd. Fra kl. 12 til 17.

Skulpturi.dk har inviteret Lars Bent Petersen til at kuratere denne udstilling.

Formålet med udstillingen KRITISK FORM er at sætte fokus på skulpturens kritiske dialog med det

omgivende samfund. Den bærende idé er, at skulpturen ikke kun lader sig opleve som et æstetisk og

sansemæssigt fænomen, men at den siden 1990'erne i stigende grad også må forstås som en kritisk

og sprogførende arbejdsform til at belyse og relatere til aktuelle sociale, politiske og historiske

kontekster.

Et af de primære spørgsmål, som udstillingen ønsker at belyse er, på hvilke måder denne dialog

med det omgivende kan udformes. De inviterede kunstnere aktualiserer i deres praksisser en række

forskellige bud, gående fra det socialrealistiske til det formelt funderede eller i et andet hjørne fra

det didaktiske til det mere direkte dagspolitiske. Tilsammen skal disse forskellige eksempler opridse

et bredt spektrum af muligheder for kritisk bevidsthed i nyere skulptur. Et andet gennemgående

spørgsmål i udstillingen er, hvad det betyder, at den kritiske position ikke kun har retning ud mod

konteksten, men også er fysisk bundet til et objekt og nogle fysiske valg, som i næste omgang

inviterer til en række forskellige aflæsningsmuligheder? Udstillingstitlen, KRITISK FORM, peger

på dette dobbeltforhold, at værkerne både er kritiske og via deres formelle afsæt selvkritiske. Man

kan sige at de sideløbende med omverdenskommunikationen også reflekterer over forudsætningerne

for overhovedet at etablere en kritisk holdning.

Skulptur som kritik er et forsvar for skulpturgenrens aktualitet i forhold til den omgivende sociale

virkelighed. Samtidig går bevægelsen den anden vej, ind i det formelle, hvor det bliver et udsagn

om æstetikkens kritiske relevans.

Inviterede kunstnere:Lone Haugaard Madsen, Frans Jacobi, Pernille Kapper Willams, Hesselholdt /

Mejlvang, Henrik Olesen, Heimo Zobernig (At), Gåafstand (ved Pia Rönicke/ Nis Rømer), Jacob

Borges, Johannes Christoffersen, Pernille With Madsen, Lars Bent Petersen, Martin Erik Andersen.

For pressemateriale og yderligere information kontakt:
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