HUN OG HENDE
Elisabeth Toubro og Karin Westerlund
Fernisering fredag 23 april 17 ‐ 20
Udstillingen er åben 24 april – 22 maj 2010
Onsdag ‐ lørdag 12 – 17 (eller efter aftale)
Elisabeth Toubro og Karin Westerlund indtager begge markante standpunkter i deres kunst. På udstillingen
”HUN OG HENDE” i Skulpturi.dk kortlægges deres forskellige verdensopfattelser i et fælles organisk fletværk.
Toubro deltager med tre værker. Et kort støbt i glasfiber, der viser kunstnerens psykologiske landskab og to
skulpturer udført i pap, wire, elektriske pærer og fundne objekter. Værkerne kredser på forskellig vis om
kvindens nye stilling i samfundet og kunstnerens overvejelser angående kønnenes tilknytninger til verden,
deres indvundne rettigheder og nye positioner.
Westerlunds bidrag er et triptykon, "Spørg Kunstneren". Billede 1 er en tegning af et alternativt verdenskort.
Billede 2 er en 10 min. lang video ”Before”. Billede 3 er Karin Westerlund i egen person. Under parolen "Spørg
kunstneren" stiller hun sig til rådighed for publikum, idet hun ser det som kunstnerens opgave at varetage
kontakten med det store billede, eftersom de fleste mennesker i verden af i dag er specialiserede. Alle burde
have en kunstner ved sin side, mener hun. Man kan også sende spørgsmål til Karin Westerlund på mail:
hunoghende@gamil.com
Elisabeth Toubro (f. 1956) blev i marts 2010 tilkendt Thorvaldsen medaljen af Det Kgl. Akademi for de
skønne kunster. Toubro er blandt andet kendt i offentligheden for sin udsmykning til Store Torv i Århus, i
folkemunde kaldet ”Vanddragen”. www.elisabethtoubro.dk
Karin Westerlund (f. 1955) er svensk‐dansk billedhugger, forfatter og filminstruktør. Hun modtog Sveriges
største filmpris, ”Mai Zetterling Prisen”, ved Gøteborgs filmfestival i februar i år for den række af kort‐ og
dokumentarfilm, hun har lavet og hendes seneste meget omtalte film, spillefilmen ”Gud, Lugt og Hende”, der
blev vist i Grand Teatret i København i august 2009. www.kamerakairo.com
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For yderligere information: nielsen.tinamaria@gmail.com 26281064 eller rikkeravns@gmail.com 21732251.
Billedmateriale kan downloades på: www.skulpturi.dk/presse
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