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SKULPTURI er uden fast bopæl, men arbejder fortsat på at udfordre og udforske skulpturen som et rumligt
medie. På udstillingen i Museumsbygningen på Østerbro viser vi 16 skulpturer. Museumsbygningen har ingen
vinduer, men masser af ovenlys og et musealt og klassicistisk udtryk. Vi tilegner udstillingen disse kvaliteter
ved at arbejde med en opbygning, hvor alle værkerne forholder sig til gulvet og hvor væggene står som
projektionsflader for skulpturerne.
Udstillingen vises i fire rum på stribe, således at der dannes et forløb af skulptursituationer. Med afsæt i en
stram struktur, der tager udgangspunkt i ligeværdighed, er der installeret fire skulpturer i hvert rum. Hver
skulptur forhandler sin position i rummet med de andre skulpturer og det indbyrdes forhold tegner den
situation hvert rum manifesterer.
Vi undersøger de dynamikker, der ligger i sammenstillingen af forskellige skulpturer og ser hvordan dialogen
mellem dem farver de enkelte skulpturer. Bliver de presset i deres eget selvbillede, destabiliseres de eller
hviler de urokkeligt i sig selv?
Det er grundlæggende den samme psykologi, som gør sig gældende, når man sætter forskellige mennesker
sammen rundt om et bord. Afhængig af hvem der sidder ved bordet vil samtalen dreje i forskellige retninger.
Den enkelte gæst vil ligeledes spejle egne synspunkter i de andres. Så hvad har et Yves Saint Laurent logo
behængt med en gammel skjorte at sige til “Queen of the Slipstream”? Vi får se.
Samtidig med udstillingen fejrer vi den snarlige udgivelse af SKULPTURI’ets arbejde fra 2007-2012. Et kunsthistorisk bogværk og en manifestation af de skulpturer og synspunkter, som er udsprunget af SKULPTURI’s
femårige virke. Der vil blive indbudt til bogreception i slutningen af udstillingsperioden.
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