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SOLOUDSTILLING | 18. JANUAR – 16. FEBRUAR 2013
Galerie MøllerWitt kan med stor glæde præsentere en soloudstilling med en række nye malerier af
en landets væsentligste yngre kvindelige kunstnere: Trine Boesen.
Trine Boesens maleri er drevet af en tilsyneladende uudtømmelig energi. Hendes univers består
typisk af en dynamisk oftest kalejdoskopisk ophobning af referencer. En verden, der er sprængt
indefra og gået amok i løsrevne fragmenter, vragdele og stumper fra civilisationens kerne. Med
andre ord, en art ultimativ test af hvor stor en energimængde der kan tilføres en billedflade, før
billedstrukturen bryder sammen. Billedelementerne er talrige, paletten heftig og perspektiverne
svimlende. Trine Boesen arbejder typisk ud fra et hovedmotiv, et stykke arkitektur eller en figurkonstellation, der fungerer som stabiliserende faktor i billedopbygningen – om de aktuelle værker
på UFO siger Trine Boesen:
I billedserien UFO, har jeg brugt ”udkigsposten” som omdrejningspunkt. I værkerne har jeg arbejdet
med spændingsforholdet mellem at observere og samtidig være det observerede. Det ligger i den
menneskelige natur at søge og holde øje med omverdenen, både den nære og den fjerne. Hvad er
det, vi holder øje med eller er på udkig efter? Hvad er det vi observerer, og hvad gør vi med det?
Man kan se værkerne som en slags hybrider, hvor jeg har samlet stort og småt, nært og fjernt og hvor
polariteten i tingene, accelerationen og langsomheden enten samles eller opløses.
Med titlen UFO, vil jeg fremprovokere fornemmelsen om det ukendte. Titlen refererer ikke direkte til
uidentificerbare flyvende objekter men snarere til tankerne om en anden bevidsthedsdimension:
drømmens eller visionens.

Trine Boesen er født i 1972 og dimitterede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København
2002, før da frekventerede Trine Boesen Det Jyske kunstakademi i Aarhus - 1995-97.
Trine Boesen er repræsenteret i adskillige udenlandske og danske samlinger, bl.a.: ARoS Aarhus
Kunstmuseum | KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg | Ny Carlsberg Fondet | Michael
Nachman, NYC
Der er fernisering fredag d. 18. januar 2013 kl. 16-18, hvor Trine Boesen er til stede.
Galleriets åbningstider: tirsdag – fredag 11.30-17 og lørdag 11-16, og sidste udstillingsdag er lørdag
d. 16. februar 2013.
For yderligere information kontakt galleriet, + www.gmw.dk
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- vedh. gengivelse:
UFO III, Bl.teknik på lærred, 120x100 cm
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