Fernisering lørdag d.20. september kl. 13-15
Udstillingsperiode: d. 21. september – 12. oktober 2014
Åbent man+ons kl. 15:30-18:00 lør+søn kl. 13-17

RINGSTED GALLERIET
Bøllingsvej 15, 4100 Ringsted
www.rigall.dk
Deltagende kunstnere:
Anders Bojen & Kristoffer Ørum, Lehman Brothers v. Kim Kilde & Peter Birkholm, Lisbeth
Bank Nielsen, Michael Würtz Overbeck, Lise Borup, Marie Melchiorsen, Radhildur
Ingadottir, Niels Pugholm og Line Sandvad Mengers.
Kurateret af: Louise Lassen Iversen
Pressemeddelelse:
Når kunstnere udstiller deres værker tager de ofte højde for udstillingssituationen og kommer derfor mere
eller mindre bevidst til at forholde sig til det sted deres kunst fremvises. Hvad sker der, hvis man tager
værkerne ud af den oprindelige kontekst, de har været placeret i og genhuser dem i nye rum? Hvad kan
værkerne vinde, og hvad har de at miste?
Lørdag d. 20/9 åbner Ringsted galleriet dørene for udstillingen TESTER TESTER. Udstillingen er skabt
som en undersøgelse af hvad der sker med kunsten hvis den flyttes fra den oprindelige sammenhæng den
blev skabt til. Louise Lassen Iversen der er kurator på udstillingen har taget udgangspunkt i kunstværker,
der har været vist på tre udstillingssteder i København. Ved at flytte TESTER TESTER til Ringsted galleriet
ønsker vi at starte tankerne om en anderledes vandreudstilling, hvor værkernes tilstedeværelse i rummet
ændres i forhold til kunstnerens oprindelige tanke om værkets fysiske præmis. Denne præsentation er
interessant da vi med kærlighed til værkerne ønsker at kigge på deres potentiale i en anden form end
oprindeligt tiltænkt. Om det lykkes glæder vi os til at snakke med publikum om til ferniseringen på Ringsted
galleriet. De omgivelser kunst indgår i, bliver ofte en integreret del af værkerne. Ved at adskille værket fra
udgangspunktet – om dette har været et udstillingslokales fysiske rammer, et tema værkerne er blevet
skabt ud fra eller til – vil værket da opnå at indtage rummet på en ny måde? Eller fjernes værkets indhold
og mening i dette nye rum? Vi glæder os til at invitere jer ind på et glas og en snak om kunsten, i Ringsted
galleriet lørdag d. 20/9 kl 13:00. Her vil kurator Louise Lassen Iversen præsentere udstillingen samt de
tanker der lægger bag.
TESTER TESTER er et samarbejde mellem tre udstillingssteder, hvis lokaler på forskellig vis inspirerer og
skaber rammerne for den kunst, der udstilles. Hvor kunsten samtidig udfordrer og definerer disse rammer.
Udstillingen blev første gang vist ved Copenhagen Art Week 2014. Alle værker havde tidligere været
udstillet på et af de tre udtillingssteder og konceptet for udstillingen var at værkerne nu skulle vises på et af
de andre to udstillingssteder. Værket blev altså flyttet fra udgangspunktet og sat i scene i en ny kontekst.
Ringsted galleriet vil fungere som et neutralt rum hvor værkerne kan præsenteres i deres renhed.
Fælles for Ringsted galleriet og de tre udstillingssteder udstillingen er lånt fra, OK Corral, NLHspace og c4
Projects, er at de er kunstner- og kuratordrevne projektrum, der udstiller samtidskunst af unge som
etablerede kunstnere. Fælles for de udstillende kunstnere er, at de på et tidspunkt har udstillet på et af
disse tre udstillingssteder og nu er taget på visit i Ringsted.

