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SOLOUDSTILLING  2. – 24. MARTS 2012 

 
Velkommen til Malene Landgreens soloudstilling ’Salutes in Color’, der præsenterer en serie nye malerier  

udført gennem de seneste måneder.  

 

Rum og flade er afgørende elementer i Malene Landgreens kunst. Farven er hendes primære udtryks-

middel, med denne arbejder Malene Landgreen med visualitetens tredimensionale muligheder. Rummet 

har i dette univers ingen bagkant. De enkelt formede flader griber ikke ind i hinanden, men danner 

tværtimod bevægelser på tværs i billedet.  

Farven skaber i Malene Landgreens værker rum. Farven er rum og et uendeligt abstrakt univers i sig selv. 

Der er ikke antydning af ekspressivitet i penselstrøgene, men Malene Landgreen insisterer på farvens 

ekspressive, konkrete og sanselige muligheder. Det er med andre ord farvens iboende væsen, der er i 

spil. Værket består på den givne flade og er specifikt og med mere eller mindre intuition altid komponeret 

på fladen. 

Med den markante og ukonventionelle sammensætning af farver og nuancer opstår altid nye måder at gå 

på opdagelse og således opstår både spænding, stemning og kontrast med forestillingen om et udvidet 

maleri.  

 

Malene Landgreen (f. 1962) er blandt de mest interessante abstrakte malere i Skandinavien i dag, og  

bor og arbejder i henholdsvis København og Berlin. Berlin kom til i 2007, hvor Malene Landgreen fik 

atelier i en nedlagt chokoladefabrik i bydelen Kreuzberg. Den nye adresse og miljøet i byen, har haft 

afgørende betydning for den nyeste udvikling i Malene Landgreens malerier der siden alle er udført her; 

opholdene i København er reserveret arbejdet med udsmykninger og in situ-opgaver. 

 

Der er fernisering på udstillingen fredag d. 2. marts kl. 16-19, hvor Malene Landgreen er til stede. 

 

Galleriet åbningstider: tirsdag – fredag 11.30-17 og lørdag 11 – 16. 

For yderligere information kontakt galleriet, + www.gmw.dk  +  www.malenelandgreen.dk 
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