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Skulpturi.dk er stolte af at kunne præsentere Mathieu Merciers (f. 1970) 
soloudstilling ET KVARTER I TRE, bestående af nye skulpturelle og fotografiske 
værker. Udstillingen er blevet til under Merciers residency i København, hvor han har 
arbejdet på Statens Værksteder for Kunst. Dette er første gang Mercier udstiller i 
Danmark. 
 
Merciers skulpturer består ofte af forskellige objekter og genstande sat sammen i, 
hvad der kan ligne, tilfældige kombinationer. Umiddelbart kan det syne svært at få 
betydning ud af værkerne. I deres helhed sætter værkerne forskellige billeder og 
materialer i rotation og skaber derigennem nye forbindelser og rumlige situationer. 
Udstillingens titel kan ligeledes forstås som et af disse billeder, hvilket også tilfører 
udstillingen en tidslig dimension. De billeder som blander sig og fluktuerer i Merciers 
skulpturer kommer mange forskellige steder fra: kunsthistorie, arkitektur og design 
såvel som hverdagens genstande. Gennem billedernes interaktion og et vist niveau af 
abstraktion, begynder genstandene at stille spørgsmålstegn ved sig selv og måden vi 
betragter dem på. Dette er ligeledes det basale tema for Merciers udstilling på 
Skulpturi.dk. 
 
Selvom skulpturerne indeholder forskellige henvisninger, anser Mercier dem som 
selvstændige enheder. Måden at møde og forstå værkerne er primært gennem mødet 
med værkerne selv, ikke gennem deres eventuelle referencer. Det er dog ikke sikkert, 
at betydning opstår med det samme, men når værkerne først er set bliver de i en eller 
anden form hos beskueren. Herfra begynder de at gå i rotation med beskuerens egne 
billeder, og dukker måske op en dag og danner en betydningsfuld relation med andre 
billeder. Eller de dukker op og forstyrrer en bestående relation. 
 
Mathieu Mercier bor og arbejder i Paris. Han har udstillet bredt i Europa såvel som 
uden for. I 2003 modtog han Marcel Duchamp prisen, hvor en del af prisen er en 
soloudstilling på Centre Pompidou. I 2007 viste Musée d’art moderne de la ville de 
Paris den retrospektive udstilling Untitled med værker fra 1993-2007. Udstillingen 
blev senere vist i Kunsthalle Nürnberg.      
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   Udstillingen er støttet af Statens Værksteder for Kunst.  
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