PRESSEMEDDELELSE
JES FOMSGAARD
’IN THE CORNER OF MY BRAIN’
SOLOUDSTILLING 6. MARTS – 11. APRIL 2015
Med stor glæde inviterer Galerie MøllerWitt, Christiansgade 18 i Aarhus alle interesserede til åbning
af Jes Fomsgaards soloudstilling ’IN THE CORNER OF MY BRAIN’ fredag den 6. marts kl. 16-18.
Udstillingen viser nye malerier og arbejder på papir.
Jes Fomsgaard siger om titlen til den nye soloudstilling:
IN THE CORNER OF MY BRAIN står hele tiden værker og vente på at blive realiseret. Det er værker, der fra
ide til realisering, skal gennem en modningsproces. Det er en proces, der ikke følger en logisk udvikling.
Her er ideer og værker underlagt en individuel selvkritisk si, der lader nogle projekter passere, mens andre
bliver gemt og oplagret.
De fleste rum består af hjørner. Hjørner, som er velegnet til at stille ting til side i.
Her samles ideer, som ikke har en logisk "værdi" lige her og nu. Ikke fordi de "mangler" noget, eller noget
skal tilføres. Det er en tids relateret proces, som kræver en genlæsning - måske genfortolkning - for
forståelse.
Til opbevaring af mere fysiske elementer, har man magasiner, arkiver, kældre og lofter. Men, når det
drejer sig om mentale opbevaringsrum, er man mere begrænset.
Den transformation et værk gennemgår - ved et ophold i det mentale rum , THE CORNER - kan være med
til at udvikle, og skaber nye regelsæt. Det anomale: ubalance, skævhed og destruktion kan således få ny
betydning. Det fristiller virkelighedens formelle love, og det sandsynlige erstatter det mulige. Vægge flyttes
og nye hjørner opstår.
Den aktuelle udstilling er Jes Fomsgaards første galleriudstilling siden hans to meget roste udstillinger,
sammen med Anders Abraham - på henholdsvis Dansk Arkitekturcenter og UTZON Centeret
Fernisering fredag d. 6. marts 2015 kl. 16-18, hvor Jes Fomsgaard vil være til stede.
Galleriets åbningstider: tirsdag – fredag 11.30-17 og lørdag 11-16.
For yderligere information kontakt galleriet.

Med venlig hilsen
Galerie MøllerWitt
Lars Møller Witt

/vedhæftede gengivelser:
’In the Corner’(white) | 75x110 cm
’House in motion’ | 115x140 cm

