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Viborg Kunsthals store sommerudstilling i hovedbygningen er helliget et af dansk kunsts nye store navne Søren Sejr.

Kunstneren er født i 1981 og uddannet på Århus Kunstakademi fra 2006-2010 og har bl. a. udsmykket Byretten i Århus og solgt
til Aros.

Limbo Rock Titlen på udstillingen " Limbo Rock" henviser til dansen, hvor man skal vride sig under en pind med musik af
Chubby Checker, ja det er ham med " Lets twist again". Her symboliserer titlen nok kunstnerens rejse ind i det ukendte for
dere�er at søge tilbage og omsætte oplevelsen til et ændret kunstnerisk udtryk.

3 markante temaer Søren Sejr har i sin kunstneriske praksis bevæget sig mere og mere over mod abstraktionen og malerier
med monokrome overflader. I udstillingen i Viborg kommer det til udtryk via en tematisk opdeling i 3 hovedtemaer. En række
sort-hvide malerier, en gruppe domineret af blå nuancer, hvor poesien virkelig udfolder sig og en meget mere potent række af
8 store helt sorte trærelie�er, der i deres monokrome varierede overflade viser, at sort ikke bare er sort. Det hele fremhæves af
en speciel japansk brændingsteknik.

Værkerne er sammensat af materialer som plader, planker, lister og stokke.

De kæmpestore relie�er skaber en næsten klaustrofobisk tilstand, der er meget intens, men samtidig spekulerer man på, om
værkerne ville have godt en lidt større sal, hvor de kunne ånde.

Udstillingen suppleres yderligere af en række skulpturer på gulvene udført i genbrugsmateriale.

Ved besøget i Kunsthallen på en fantastisk sommerdag, stod skulpturerne meget skarpt i de smukke lokaler med det
fantastiske lysindfald.



En imponerende manifestation Limbo Rock fremhæver en kunstner, der ikke er bange for at betræde nye veje. Han danser
under pinden, og så må man se om han vælter omkuld på gulvet eller det kunstneriske udtryk kan bære. Og det er absolut det
sidste, der er tilfældet i denne udstilling.

En flot og meget seværdig udstilling, der udfordrer ens sanser.

Viborg Kunsthal Riddergade 8, Viborg Frem til 11. september.

" De store relie�er dominerer totalt rummet"

" Skulpturerne sår smukt i lysindfaldet"

Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet

Du må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skri�lig a�ale med
udgiverne, som har ophavsretten til materialet. Det er ikke tilladt lokalt at lagre materiale. Alt materiale skal tilgås via Infomedias systemer.
En overtrædelse af nævnte er brud på ophavsretten og vil blive rapporteret til udgiverne, som har ophavsretten. Infomedia forbeholder sig
ret til at kræve kompensation for misbrug, der strider mod jeres a�ales bestemmelser eller gældende dansk lovgivning.

Videreformidling

Du må ikke foretage videreformidling, kopiering eller udskrivning af materialet. Al tilgang til materialet skal ske i Infomedias systemer. Du har
som kunde mulighed for i begrænset omfang at videreformidle overskri�- og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed, men
ikke eksternt. Al anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal a�ales skri�ligt direkte med udgiverne, som har ophavsretten til
materialet.


