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Det er med stor glæde Galerie MøllerWitt kan invitere til en flot soloudstilling med en række  

fotoværker af en af landets betydeligste kunstnere: Jesper Rasmussen  

 

De 8 af udstillingens værker ligger som en forlængelse af Jesper Rasmussens berømmede 

White Cube Installations-serie, hvor Jesper Rasmussen undersøger det tomme museumsrum. 

Kunsten og museumsgæsterne er retoucheret væk, mens refleksioner, skygger og andre spor  

står tilbage som en slags fantom-kunst.  

I denne nye serie fra Trieste, Barcelona og New York - har Jesper Rasmussen genindført 

arkitekturelementer som søjler, loftlys, åbninger, ligesom f.eks. mere museale figurer træder  

frem som aftegninger i gulvet. Flere steder ses også markerede skygger fra de værker der  

hænger på væggen. Det er som om figurerne er manet frem af baggrunden og nu genindfører 

både skala og egentlig rum- og funktionsbestemmelse i fotografierne.  

De er stadig mærkelige, billederne, men der er mere i spil. Måske en antydning af en historie,  

der knytter an til det museum kunstneren har besøgt, måske fortællingen om en skyggeverden,  

der lever bag vores fysiske virkelighed.   

Udstillingen viser også 1 udendørs værk af Ricardo Bufills Walden7, tæt ved Barcelona –  

hvor Jesper Rasmussens digitale bearbejdning og vegetation møder Bufills ikoniske bygning. 

 

Jesper Rasmussen (f. 1959) har siden sit kortvarige ophold på Det Kgl. Danske Kunstakademi 

i 1980erne arbejdet med fotografi, skulptur og installation. Sammen med Åse Eg og Jesper Fabricius 

etablerede han det eksperimenterende kunsttidsskrift Pist Protta. I perioden 2007-15 var Jesper 

Rasmussen rektor for Det Jyske Kunstakademi.  

Foruden talrige private samlinger i ind- og udland, er Jesper Rasmussen bl.a. repræsenteret på 

Statens Museum for Kunst, ARKEN, KUNSTEN i Aalborg og ARoS. 

 

Der er på udstillingen fernisering fredag d. 5. april kl. 16-19, hvor jesper Rasmussen vil være  

til stede. Galleriets åbningstider: tirsdag – fredag 11.30-17 og lørdag 11-16. 

 

For yderligere information kontakt galleriet + https://gmw.dk/228/ 

 

 

Med venlig hilsen 

Galerie MøllerWitt 

 
Lars Møller Witt 
 
 
 
/vedh. gengivelse:  
Modernist Painting, Museo Revoltella, Trieste 2018 
86x121 cm, lambdaprint, edit 3+2AP 
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