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Viborg, maj 2019

Bordet fanger!
Gruppeudstilling
7. juni - 25. august 2019
Viborg Kunsthals hovedfløj
Deltagende kunstnere:
Anna Walther (DK), Birgitte Søvsø (DK), Daniel Albrigo (US), Fie Norsker (DK), Frodo Mikkelsen (DK),
John Kenn Mortensen (DK), Julie Nord (DK), Kaspar Bonnén (DK), Kathrine Ærtebjerg (DK),
Kristian Devantier (DK), Miriam Carothers (US) og Paul Brainard (US).
Med tegningen som det gennemgribende udgangspunkt og konceptuelle fokus er det Viborg Kunsthal en stor
fornøjelse at kunne præsentere sommerens gruppeudstilling Bordet fanger! Udstilling tager pulsen på, hvad
tegning er og kan i dag. Den understreger, hvordan tegningen de seneste år er blevet revitaliseret og i dag
udgør et selvstændigt felt med plads til helt særlige taktile kvaliteter.
Bordet fanger!
Tegningen eller skitsen er ofte grundnerven i en kunstners produktion og papiret, som medie, appellerer til at
arbejde hurtigt og spontant. Det inviterer til at eksperimentere - uden megen mulighed for at skifte mening,
male over eller rette. Heller ikke i de grafiske værker er der fortrydelsesret, når først trykkeriet er gået i gang.
Bordet fanger bogstavelig talt!
Gruppeudstillingen præsenterer tegninger og grafiske værker fra et bredt felt af 12 danske og internationale
samtidskunstnere, der på hver deres måde jonglerer med papiret og det trykte medie. Fællestræk for de
medvirkende kunstnere er brugen af de mange populærkulturelle referencer, og hvordan de lader sig
inspirere af gådefulde og fabulerende universer. Bordet fanger! er kurateret i samarbejde med Frodo
Mikkelsen, der har inviteret de ypperste og mest markante samtidskunstnere indenfor feltet til at bidrage
med tegninger i udvidet forstand.

Vi glæder os til at byde jer alle velkommen til fernisering på gruppeudstillingen Bordet fanger!
torsdag den 6. juni 2019, klokken 19.00 ved åbningstale af billedkunstner og skribent, Lars Svanholm.
Udstillingen er støttet af Viborg Kommune og Statens Kunstfond.

