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Galerie MøllerWitt, Christiansgade 18 i Aarhus, præsenterer med stor glæde soloudstillingen 

EN FORÅRSUDSTILLING, med nye værker af en landets væsentligste kunstnere – maleren 

Jesper Christiansen.  

 

EN FORÅRSUDSTILLING er galleriets fjerde soloudstilling med Jesper Christiansen og på 

denne lægges nye alen til Jesper Christiansens position som en ener på kunstscenen, bl.a.  

gennem hans helt unikke udtryk, samt brug af referencer og motiver. Som tidligere arbejder  

Jesper Christiansen med sort som grundfarve, og derfor fremstår alle billedelementer, som om  

de ”træder ud” af mørket – de er anelsesfulde, selvom de står fuldkommen klart frem i et realistisk 

billedsprog.      

 

Om EN FORÅRSUDSTILLING siger Jesper Christiansen bl.a.: 

”Udstillingen består at ti nye malerier, som alle er en slags ”landskabsmeditationer”, der bygger  

på tekster af T.S. Eliot og Dante Alighieri. Landskaberne er taget fra Odsherred og Sydengland, 

bygget op af utallige referencer både til de nævnte forfatteres tekster, men også til for eksempel 

Bachs nodebilleder, Giottos freskoer, J.Th. Lundbye, Odsherredsmalerne, William Morris m.fl. 

Malerierne etablerer med de mange referencer en slags lange og nærmest uoverskuelige  

associationsrækker, som giver beskueren mulighed for at ”hoppe på” på billederne, uanset 

om man er fortrolig med referencerne eller ej, da landskaberne på én gang virker både vel- 

kendte og fremmede.” 

 

Jesper Christiansen, f. 1955, er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1981-88. Jesper 

Christiansen er repræsenteret i flere samlinger i ind- og udland. Af legater kan bl.a. nævnes: 

Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. I 1999 modtog han Eckersbergs Medaljen, i 2002 - 2008 

fungerede han som professor på Det Kgl Danske Kunstakademi, og i 2009 blev han indstillet til 

Statens Kunstfonds livsvarige ydelse. Blandt Jesper Christiansens kendteste værker er udsmyk-

ningen af vestibulen i Frederik den VIII’s palæ. 

 

Fernisering lørdag d. 5. marts, kl. 14-17, hvor Jesper Christiansen er til stede. 

Galleriets åbningstider: Tirsdag-fredag 11.30-17 og lørdag 11-16.  

 

For yderligere information kontakt venligst galleriet. 

 

 

Med venlig hilsen 

Galerie MøllerWitt 

 

Lars Møller Witt  

 

 

 
 
Vedh.: - Paradismaleri#10 (J.Th. Lundbye) | 2016 | 72x127 cm | Akryl+bl.teknik på lærred  

            - Udstillingsplakat | 2016 | 195x145 cm | Akryl+bl.teknik på papir 

             

 

 



 
 

 

 

 


