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Det er med stor glæde Galerie MøllerWitt kan invitere til en soloudstilling med en række nye 
værker af en af landets betydeligste kunstnere: Ebbe Stub Wittrup.  
Udstillingen er Ebbe Stub Wittrups første her på galleriet og første i Aarhus siden AroS, 2014. 
 
Med udstillingen Transmissions udforsker Ebbe Stub Wittrup i de nye værker vores forhold til 
virkeligheden i krydsfeltet mellem myter, historiske spor og sansningens illusoriske karakter. Via 
fotografier af middelalderlige djævlebroer, (en ongoing serie), et berømt stenbrud på den kroatiske 
ø Brac og 16-mm filmen Pinus Wallichiana, der kredser om den danske botaniker Nathaniel 
Wallich (1786-1854), optegnes en række 'transmissioner' og forbindelseslinjer på tværs af tid og 
sted. Objekter, materialer og betydninger overføres og forskydes, som udtryk for menneskets 
fortsatte søgen efter form og mening, i mødet med det ukendte. 

Ebbe Stub Wittrups kunstneriske praksis udfolder sig i et tværmedialt felt bl.a. via fotografiske 
værker, 16mm film, video, dias, tekst, rumlige installationer og objekter. Han er især optaget af at 
undersøge, hvordan materialitet og sansning præges, tillægges betydninger og indgår i fortsat nye 
sammenhænge i mødet med kulturelle og ideologiske narrativer og mytologier. 
 
Ebbe Stub Wittrups værker har været vist i en lang række sammenhænge både nationalt og 
internationalt, f.eks. Statens Museum for Kunst (2017), Braunsweig Kunstverein (2016), Sao Paulo 
Kunsthal (2016), AroS, Aarhus Kunstmuseum (2014), Sorø Kunstmuseum (2014), ligesom han er 
repræsenteret i en lang række internationale samlinger. 
Ebbe Stub Wittrup (f. 1973 i Aarhus) er uddannet på Academy of Fine Art i Prag.  
 
Der er fernisering fredag d. 24. august kl. 16-19, hvor Ebbe Stub Wittrup vil være til stede.  
Galleriets åbningstider: tirsdag – fredag 11.30-17 og lørdag 11-16. 
Udstillingen er en del af Gallery Night Aarhus 2018.  
 
For yderligere information kontakt galleriet + www.gmw.dk 
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