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Det er med stor glæde Galerie MøllerWitt, Christiansgade 18 i Aarhus inviterer alle interesserede til  

åbning af Jes Fomsgaards omfattende soloudstilling Artificial Move fredag den 10 maj kl. 16-18. 

Udstillingen omfatter primært nye malerier. 

 

Jes Fomsgaard siger om Artificial Move – der er hans første soloudstilling siden den stort anlagte  

VIEW – på Johannes Larsen Museet i foråret 2018. 

 

’Disse nye værker er en undersøgelse af den topologiske bevægelse – hvor kunstens virtuelle evne 

erstatter det faktuelle med det mulige. Dermed synliggøres kompleksiteten og bevægelsen i de ’rum’  

vi er en del af. Således skabes absurde scener, der danner kulisserne for vores liv. At bevæge sig ind  

i disse kulisser uden kort er som at navigere i et ’Kafkask rum’, hvor det meningsløse er at foretrække.  

Man kan tale om et artificial move’ 

 

Jes Fomsgaard er tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse og er af Det Kongelige Akademi for de 

Skønne Kunster udmærket med Eckersberg Medaillen. Jes Fomsgaard er repræsenteret på museer i  

ind- og udland bl.a.: Statens Museum for Kunst, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, Vejle Kunst-

museum, Rostock Kunsthalle, (DE), Fyns Kunstmuseum, Raumann Taide Museo, (FI), Musee Ranquet, 

Clermont-Ferrand, (FR), Port of History Museum, Philadelphia, (US), Kunstmuseet Trapholt.  

Jes Fomsgaard har desuden forestået en del større udsmykningsopgaver, herunder: Bolbro Kirke, Det  

Natur- og Biovidenskabelige Fakultet KVL, iNANO Instituttet Aarhus Universitet, Det Kongelige Danske 

Kunstakademis Skoler for Arkitektur Holmen.   

 

Der er fernisering på udstillingen fredag d. 10. maj kl. 16-18, hvor Jes Fomsgaard vil være til stede.   

 

Galleriets åbningstider: tirsdag – fredag 11.30-17 og lørdag 11-16 og sidste udstillingsdag bliver 

onsdag d. 26. juni 2019. 

 

For yderligere information kontakt galleriet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Galerie MøllerWitt 

 

Lars Møller Witt  

 

 

 

 

/vedhæftede gengivelser: 

MONUMENT | Acryl og pen på lærred | 65x80 cm 

ON THE STAGE | Acryl og pen på lærred | 90x115 cm 



 

 

 

 
 

 

 

 

 


