PRESSEMEDDELELSE
Freundschaften
- en gruppeudstilling
15. maj – 28. juni 2014
Galerie MøllerWitt kan med stor glæde præsentere udstillingen Freundschaften med kunstnerne:
Terry Haggerty – Tim Eitel – Philip Grözinger – Anja Schwörer – Gregor Hildebrandt – Axel Geis –
Ulf Puder – Ruprecht von Kaufmann – Torben Giehler – Heiner Frantzen + Ulrik Møller.
I efteråret 2013 udstillede maleren Ulrik Møller på Randers Kunstmuseum her tæt på Aarhus. Udstillingen
gav anledning til en del gensyn og samtaler med Ulrik, som vi i løbet af de seneste 10-15 år har haft udstillingssamarbejde med i forskellige temaudstillinger. Som altid faldt snakken på Berlin, hvor Ulrik har haft base
i snart 15 år. Berlins kunstscene har til stadighed manifesteret sig som en af vores samtids mest dynamiske
og vigtigste, og som aktiv deltager har Ulrik altid et interessant bud og kommentar til ’det og den’.
En efterhånden gammel aftale om en Berlin-udstilling blev genoptaget og det blev aftalt, at Ulrik skulle
kuratere en udstilling med sig selv og 2-3 tyske kunstnere fra Berlinscenen. Temaet for udstillingen blev fra
starten aftalt til, at de tyske kunstnere ”bare skulle være gode”. Kendthed, stil, udtryk og medie skulle på
ingen måder være strammende bånd for udvælgelsen, og venskab kunne sagtens indgå som argument for
deltagelse – der blev kort sagt aftalt en slags frit lejde.
Venskaber er ofte – mere eller mindre uofficielt – en skabende faktor i forbindelse med udstillinger, for slet
ikke at tale om kunstnersammenslutninger og hele avantgardebevægelser. De underliggende sociale
strukturer diskuteres dog sjældent som en bevidst kuratorisk strategi – måske af frygt for anklager om mangel
på seriøsitet og objektivitet, men her med Freundschaften rystes ikke på hånden.
Med en reference til Goethe er venskaber ofte – en form for ”valgslægtskab” som en kombination af et
bevidst valg og kemisk tiltrækning. Gode venner er yderst vigtige for eens velbefindende, og der er videnskabeligt belæg for, at mennesker med tætte venskaber lever længere. Venskaber er altid personlige og
uformelle, og netop disse to aspekter er omdrejningspunktet for udstillingen Freundschaften og Ulriks
kuratoriske valg.
Freundschaften er således en uformel komposition af nogle umiddelbart ret forskellige kunstneriske udtryk,
gående fra viklebatik og hard edge maleri, fabulerende figuration og til geometrisk abstraktion. De kunstneriske
positioner viser dog alle tilbage til Ulriks personlige præferencer for en udpræget grad af stoflighed og præcision
i arbejdet med fladen. Freundschaften er således ikke en udstilling om venskaber, men en udstilling der er
udsprunget af venskaber. Udstillingen skitserer omridset af et socialt netværk i Berlins samtidskunstscene og
demonstrerer dens rummelige, organiske struktur.
Velkommen til fernisering torsdag d.15. maj 16-18, hvor flere af kunstnerne vil være til stede.
Galerie MøllerWitt, Christiansgade 18, 8000 Aarhus C | tirsdag – fredag 11.30-17 og lørdag 11–16.
I anledning af Art Weekend Aarhus 2014 åben Store Bededag fredag d.16. maj kl. 12-16
For yderligere information kontakt galleriet, + www.gmw.dk + http://artweekend.dk/
Med venlig hilsen
Galerie MøllerWitt
Lars Møller Witt
Vedh. gengivelser:
- Torben Giehler, MATRIX RAINBOW
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- Ulrik Møller, SAM

