PRESSEMEDDELELSE
BODIL NIELSEN
- nye malerier
Soloudstilling 17. april – 16. maj 2015

Galerie MøllerWitt, Christiansgade 18 i Aarhus præsenterer med stor glæde en soloudstilling
med en serie nye værker af maleren Bodil Nielsen.
Bodil Nielsen har i mange år arbejdet indenfor et meget stramt felt, men samtidig med et stadigt
eksperimenterende og undersøgende udtryk, hvilket folder sig smukt ud på denne nye
soloudstilling.
Med inspiration fra bl.a. fransk maleri og japansk kunst er mange forskellige billeddannende
elementer bragt sammen til et hidtil uset særegent maleri. Her er overflader af selvberoende
og dekorativ karakter med attributter, der sætter en bevægelse i gang - her er organiske og
geometriske transparente former, der primært er til for at indkredse et rum – oven på
maleriernes både plettede og spættede rumlige grundflader.
Med reference til Bodil Nielsens tidligere værker genkendes de ornamentale former, der som
lys eller skygger silhuetagtigt indtager fladen, og får maleriet til nærmest at vende sig udad mod
beskueren og det omgivende rum.
Måske fornemmes at malerierne bliver til et sted, og ved at de alle er højformat spejles på den
måde kroppen - og den rumlige oplevelse, der her er en mulighed, er således ikke af
landskabelig eller arkitektonisk art, men opleves snarere kropsligt og mentalt.
Der er fernisering på udstillingen fredag d. 17. april kl. 16-18, hvor Bodil Nielsen er til stede –
daglige åbningstider er tirsdag-fredag 11.30-17.00 og lørdag 11-16.
Bodil Nielsen (f. 1957) bor og arbejder i København og er uddannet fra Det Kongelige Danske
Kunstakademi og p.t. medlem af Statens Kunstfond. Bodil Nielsen har gennem flere år har været
underviser ved Aarhus Kunstakademi.
Udstillingsmæssigt er det blevet til adskillige solo- og gruppeudstillinger i ind- og udland, senest
skal fremhæves den stærkt roste deltagelse på udstillingen Minimal Barok, på Rønnebæksholm
sidste sommer. Bodil Nielsen blev i 2013 hædret med Eckersberg Medaillen. Denne udstilling er
Bodil Nielsens femte udstilling på Galerie MøllerWitt.
For yderligere information kontakt venligst galleriet.

Med venlig hilsen
Galerie MøllerWitt

Lars Møller Witt

- vedh.: installationsfoto fra Bodil Nielsen-atelier, april 2015

