PRESSEMEDDELELSE
ANETTE HARBOE FLENSBURG
Knoglehegn
20. august – 3. oktober 2020

Det er med stor glæde Galerie MøllerWitt byder velkommen til Anette Harboe Flensburgs nye
soloudstilling Knoglehegn på Bredgade 67 i København.
”På visse årstider og med solen i en særlig vinkel, ligner det et knoglehegn. Måske er det fordi jeg
stadig tænker på Herta Müllers bog Alt hvad jeg har bærer jeg hos mig, der foregår i en fangelejr i
Rusland. I lejren får ting nye navne og lades med ny betydning. Den unge mand, vi følger, fortæller:
“Til jul havde jeg fået en bog af min far: Du og fysikken. I den stod der at hvert menneske og hver
tildragelse har sit eget sted og sin egen tid. Det er en naturlov. Og derfor har alting sin egen
berettigelse i verden. Og sin egen tråd til alt hvad der eksisterer, MINKOWSKI-TRÅDEN. Som jeg
sidder her, står minkowski-tråden lige opad over mit hoved. Og når jeg bevæger mig, bøjer den sig
ligesom jeg og gør denne bevægelse med. Jeg er altså ikke alene. Hvert hjørne i kælderen har også
sin tråd og hvert hjørne i lejren. Og ikke én tråd berører hinanden. Der er en strengt ordnet trådskov
over alle hoveder”.
Jeg sætter en model af et enkelt rum op i vindueskarmen og trækker et transparent, ternet gardin for
miniature- panoramavinduet. Nu fordeler knoglehegnet sig i det gennemsigtige diagram, stoffets tråde
fletter sig sammen med grenenes struktur og vokser gennem øjnene ind i kroppen. Mine hænder
begynder at tænke, og hvert element begynder at forvandle sig til et billede” (fra bogen Reol, Spejl,
Cirkel, AHF 2019).
Udstillingen Knoglehegn består af nye malerier og et enkelt objekt - og går i dialog med udstillingen
In Company With No-One, der aktuelt vises på Trapholt Kunstmuseum. Men i de nye værker på
Knoglehegn trænger naturen, det organiske, længere ind i rummet og bryder gennem væggene. Selv
i de billeder, hvor landskabet ses som et teater man kun er tilskuer til, sættes grænserne under pres
og antydninger af de usynlige trådskove afsløres i glimt.
Der er fernisering torsdag d. 20. august kl. 16 - 19, hvor Anette vil være til stede.
Åbningstider: onsdag - fredag 12 - 18 og lørdag 11 - 15.
For yderligere information kontakt galleriet + www.gmw.dk

Med venlig hilsen
Galerie MøllerWitt
Lars Møller Witt

Vedh.: værkstedsbillede, Anette Harboe Flensburg, Juli 2020

Ferniseringen d. 20. august arrangeres som en fællesfernisering med nabogallerierne - Galleri Mikael Andersen,
Bredgade Kunsthandel og Galleri Christoffer Egelund

Galerie MøllerWitt | Bredgade 67 | DK-1260 København K | info@gmw.dk / www.gmw.dk

