PRESSEMEDDELELSE
PETER HOLST HENCKEL
Haandværker
SOLOUDSTILLING
25. maj - 28. juni 2018

Det er med stor glæde Galerie MøllerWitt kan invitere til en soloudstilling med en række nye værker af
en af landets betydeligste visuel-konceptuelle kunstnere: Peter Holst Henckel.
Vi har samarbejdet med Peter Holst Henckel gennem en årrække, og udstillingen Haandværker
er kunstnerens fjerde soloudstilling i galleriet.
På udstillingen præsenteres en serie helt nye værker som konkret fremstår som en samlet rumlig
iscenesættelse af en række forskelligartede enkeltværker. Samlet og hver for sig, knytter værkerne
sig visuelt og betydningsmæssigt til ordet ”Haandværker”.
Udstillingstitlen er dobbelttydig og spiller finurligt på, at ordet både kan forstås i éntal: som en person /
en håndværker - og i flertal: håndværker,- dvs. værker hvis motiver eller måden de er skabt på, har
noget at gøre med hænder.
At Haandværker derudover her staves med ”gammeldags” dobbelt aa i stedet for bolle å, er der
i en aarhusiansk sammenhæng en yderligere grund til, som specifikt har indlejret sig i flere af
udstillingens konkrete værker.
Dobbeltheden i udstillingstitlen skaber en betydningsramme eller fortælling om at galleriet har fået
håndværkere, eller om at noget er undervejs eller i proces. Dette kan forstås på forskellige niveauer:
dels på et individplan: at man som individ er i en forandringsproces. Eller det kan forstås i en større
skala: Måske hele samfundet er i gang med at blive forandret, tilpasset eller renoveret.
I det hele taget er der på denne udstilling mange dobbeltheder på spil, hvilket da også er særdeles
kendetegnende for Peter Holst Henckels kunst generelt, hvor det umiddelbart enkle og æstetisk
indbydende udtryk næsten altid dækker over et væld af underliggende samfundsmæssige og politiske
referencer, betydninger og spørgsmål.
På Haandværker-udstillingen gør dette sig bl.a. gældende i værktitler som f.eks. ”Fast Arbejde”,
”Varme og Kolde Hænder”, ”Sort Arbejde”, netop taler ind i en sådant flertydigt æstetisk
betydningsrum.
Der er fernisering fredag d. 25. maj kl. 16-18, hvor Peter Holst Henckel vil være til stede.
Galleriets åbningstider: tirsdag – fredag 11.30-17 og lørdag 11-16.
Peter Holst Henckel (f. 1966) er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, København, hos
professor Stig Brøgger og professor Vibeke Mencke Nielsen.
For yderligere information kontakt galleriet + www.gmw.dk
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