
 
PRESSEMEDDELELSE 
 
MeMeMemories 

Birk Bjørlo | Morten Buch  |  Lars Worm 

 

27. maj – 30. juni 2016  
 

 

 

 

Galerie MøllerWitt kan med stor glæde præsentere udstillingen MeMeMemories med kunstnerne 

Birk Bjørlo, Morten Buch og Lars Worm. 

 

Lars Worm, der er kurator på udstillingen, skriver om tankerne bag: ”Emnet for udstillingen 

omhandler erindringen og i særdeles den personlige og subjektive af slagsen. Om hvordan  

erindring lagres, hvorfor noget står lysende klart gennem hele livet, mens andre oplevelser med 

tiden visner og suppleres med noget nyt - andet igen vil man blot ønske at glemme hurtigst muligt. 

Manipulation er en åbenlys faldgrube, og det kræver en vis integritet at forvalte ens historie 

sandfærdigt.  

Erindringen er på en gang meget personlig og er uløseligt forbundet med det oplevede. Den er  

din og tilhører dig, men er samtidig også vævet ind i en fælles historik med de mennesker du 

omgås, med det samfund du befinder dig i og den verden du lever i, og spørgsmålet er om 

erindringen i det hele taget er valid og troværdig som fælles referenceramme?  

Men erindringen har både en romantisk og nostalgisk klang; om de lange sommerdage da man  

var barn, om det første kys etc., men har også en melankolsk aura og er ofte forbundet med savn. 

Til tider kan erindringen også være en plage, som man ønsker langt væk, og for nogle lige frem 

vejen til ens egen undergang.” 

 

Birk Bjørlo, f. 1986 i Hønefoss (NO) dimitteret fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i  

København 2014  

Morten Buch, f. 1970 i København, som kunstner autodidakt. 

Lars Worm, f. 1977 i Vejle, dimitterede fra Det Fynske Kunstakademi 2009  

- for yderligere information om kunstnerne se: http://gmw.dk/arkiv-16/memememories/ 

 

 

Velkommen til fernisering fredag den 27. maj 16 - 20, hvor kunstnerne vil være til stede.  

Udstillingen er samtidig galleriets bidrag til Art Weekend Aarhus ’16.  

Daglige åbningstider er: tirsdag – fredag 11.30-17 og lørdag 11–16.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Galerie MøllerWitt 

 

Lars Møller Witt 

 
 

Vedh. gengivelser :   

 - Morten Buch| Stilleben, 2016 | 105x90 cm | olie på lærred  
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