PRESSEMEDDELELSE
The Rabbit & The Crow
Peter Martensen
- soloudstilling
30. april – 11. juni 2022

Galerie MøllerWitt, Bredgade 67 i København, præsenterer med stor glæde soloudstillingen
The Rabbit & The Crow, med nye malerier og tegninger af en af landets fornemste malere
Peter Martensen.
Om udstillingens værker siger Peter Martensen:
De nye værker på udstillingen ’The Rabbit & the Crow’ - kredser alle på en eller anden måde
om temaet ’menneskegrupper’. Temaet er ikke nyt for mig – men dog alligevel. Ridley Scott’s
nye film om Gucci-familien fik mig til at reflektere over de dynamikker, familier består af i det
hele taget.
Ud over de fællesskaber og fjendskaber, der kan findes mellem familiemedlemmer, findes også
alle mulige skjulte og usynlige dagsordener.
Men her og nu hentyder udstillingstitlen ’The Rabbit & The Crow’ især til to værker på udstillingen,
der viser opstillede grupper, man kender fra f.eks. familiefotos. I det ene maleri står en lille pige
foran individuelle mennesketyper med en krageagtig fugl i favnen. I det andet maleri er det en
meget lille mand med kvindelige former, der bærer en kanin - også foran en gruppe, der kunne
være hans familie. Køn og bias er også et tema i disse værker. Andre værker på udstillingen
tematiserer arbejdsfællesskaber, skæbnefællesskaber og artsfællesskaber bearbejdet gennem
maleriets visuelle forædlingsmaskine.
Peter Martensen er født i 1953 og er repræsenteret på talrige danske og udenlandske museer
og samlinger, herunder bl.a. Statens Museum for Kunst, Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg Slot samt Mussée d’Art Moderne et Contemporain Saint Ètienne (FR).
Der er fernisering lørdag den 30. april kl.13-16, hvor Peter Martensen er til stede.
Galleriets daglige åbningstider er onsdag – fredag 12-18 og lørdag 11–15. Sidste udstillingsdag er
lørdag den 11. juni 2022.
For yderligere information kontakt galleriet + www.gmw.dk
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