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Hartmut Stockter
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Onsdag – lørdag kl. 12-17
Skulpturi.dk er stolte af at præsentere Hartmut Stockters soloudstilling BESKEDER
FRA ET HI, en udstilling om vinter og landskab. Stockters kunst er en særegen
blanding af mærkelige instrumenter og genstande. Værkerne ligner ikke æstetiske
objekter, men ting som tilsyneladende har en brugsværdi og et formål. De fleste af
Stockters værker er apparater, som ser ud til at kunne tilbyde et nyt perspektiv og en
anderledes oplevelse af landskabet .
Udstillingens værker er rumlige, men er tematisk tættere på landskabsmaleriet end
skulpturen. Ligesom landskabsmaleren udvælger Stockter et motiv i naturen, og får
beskueren til at opleve netop det perspektiv han har valgt. Modsat landskabsmaleren
giver Stockters værker dog en mindre direkte oplevelse af motivet, men rejser
nærmere billeder og lyde i beskueren frem for foran ham, som maleriet gør det.
Værkerne giver en indre oplevelse af, hvordan det kunne være at bo på en kælk i et
varmt telt og observere fugle eller se på blomster under sneen. Værkerne tænder en
kropslig og sanselig oplevelse af det vinterlige landskab, som synes at gemme på
ufortalte historier.
Der er i værkerne et gennemgående ønske om at komme tæt på landskabet og opleve
det i sin enkelthed. Paradoksalt nok er mennesket dog nødt til at bruge sin
opfindsomhed, til at konstruere finurlig teknik og maskineri for nå den ønskede
tæthed med landskabet.
Hartmut Stockter (f. 1973) er fra den nordtyske by Wilhelmshaven, men har siden
2002 boet i København, hvor han har udstillet i en lang række sammenhænge, senest
på Beaver Projects, Ringsted Galleriet, Rønnebæksholm og Sculpture by the Sea i
Århus.
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