PRESSEMEDDELELSE
PETER MARTENSEN
Planet X
SOLOUDSTILLING
20.01. - 10.03.2018
Galerie MøllerWitt, Christiansgade 18 i Aarhus, præsenterer med stor glæde
soloudstillingen PLANET X, med nye værker af en landets væsentligste
malere - Peter Martensen. Udstillingen omfatter malerier, tegninger og skulpturer.
PLANET X dækker, som titel på denne udstilling, over Peter Martensens optagethed
af vores egen tid her og nu. En tid, hvor vores opfattelse af rigtigt og forkert dagligt
angribes. En tid, hvor nye og hidtil ukendte begreber som f.eks. fake-news bliver en
del af ens dagligdag, som man skal forholde sig til. En tid, hvor eksperterne og
specialisternes troværdighed og autoritet er under dagligt angreb - og en tid, hvor
spørgsmålet om den virkelige verdens virkelighed måske skal stilles i forhold til et
muligt parallelt univers – Planet X.
På mange måder er vi i en tid hvor viden og afklaring ikke er, hvad vi tror det er og
Peter Martensen finder sin stadige undren i angrebet herpå, samt den klassiske
placering af magt og afmagt.
Siden seneste soloudstilling i Galerie MøllerWitt for tre år siden har Peter Martensen
bl.a. været engageret med soloudstillingen Portrætter på Det Nationalhistoriske Museum
på Frederiksborg Slot. I Frankrig på Musée d’Art Moderne et Contemporain, Saint
Étienne, vistes en stor soloudstilling RAVAGE der omfattede godt 70 værker. Efterfølgene var et udvalg herfra udstillet på Maison du Danemark i Paris.
Peter Martensen er født i 1953 og er repræsenteret på adskillige danske og udenlandske
museer og samlinger, herunder Statens Museum for Kunst.
Der er fernisering på udstillingen lørdag d. 20. januar 13-15, hvor Peter Martensen er
til stede.
Galleriets åbningstider: tirsdag – fredag 11.30-17 og lørdag 11–16.
Sidste udstillingsdag: lørdag d. 10. marts 2018.

For yderligere information kontakt galleriet + www.gmw.dk

Med venlig hilsen
Galerie MøllerWitt
Lars Møller Witt
/vedh. gengivelser:
’I and my I’s’ | olie på lærred | 110x90 cm
‘The Relocation II’ | olie på lærred | 111x141 cm

