
 

 

PRESSEMEDDELELSE 
 

FERDINAND AHM KRAG 

Root of itself 
 

Soloudstilling 20. januar – 25. februar 2017 

 

 

 

Galerie MøllerWitt, Christiansgade 18 i Aarhus præsenterer med meget stor glæde en solo- 

udstilling med en serie helt nye værker af billedkunstneren Ferdinand Ahm Krag. 

 

Ferdinand Ahm Krag udstillede første gang på galleriet med gruppeudstillingen UNTILTED i  

2009 og senest i 2015 på gruppeudstillingen KOMPOSITION, men her fra d. 20 januar 2017  

første gang solo i Aarhus med soloudstillingen Root of itself. 

 

Ferdinand Ahm Krag har i mange år arbejdet indenfor et på engang meget stramt og samtidigt 

eksperimenterende undersøgende felt, der foldede sig maksimalt ud på hans seneste store solo- 

udstilling Forcefield Climber på Overgaden i 2015, der blev et stort statement i kunstnerens  

hidtidige æuvre.   

Den nye aktuelle udstilling, der omfatter malerier og tegninger, viser på mange måder, at  

Ferdinands vedholdende arbejdsproces med sit særegne udtryk flytter værkerne, der er noget  

nyt på færde. Værkerne udstråler stor energi, der bevæger sig mellem opbrudte og rekonfigu- 

rerede linier fra ansigter eller landskaber, en anet figuration der på en gang fornemmes og 

forsvinder i flere af værkerne. Værker der kan nærme sig det sci-fi-agtige og med et psykede- 

lisk tilsnit også tilstræber stor grad af visuel intensitet. 

 

Der er fernisering på udstillingen fredag d. 20. januar kl. 16-18, hvor Ferdinand Ahm Krag er til 

stede. Daglige åbningstider er tirsdag-fredag 11.30-17.00 og lørdag 11-16. 

 

Ferdinand Ahm Krag (f. 1977 i Aarhus) der bor og arbejder i København, dimitterede fra Det 

Kongelige Danske Kunstakademi i 2006, og arbejder som billedkunstner, anmelder og essayist. 

 

Ferdinand Ahm Krags værker er bl.a. repræsenteret på/hos Statens Museum for Kunst,  

Esbjerg Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, Statens Kunstfond og Ny Carlsbergfondet. 

  

 

For yderligere information kontakt venligst galleriet. 

 

Med venlig hilsen 

Galerie MøllerWitt 

 

Lars Møller Witt 

 

 

 

- vedhæftet.:  

Uden titel, 2017 | blandteknik på papier | 70x50 cm 

 


