Sommerudstilling / Sommerausstellung

Invitation / Einladung

Oskar Koliander
FERNISERING/VERNISSAGE
Lørdag/Samstag 09.06.2018 · 14:00

Introduktion til udstillingen ved kunstneren.
Einführung in die Ausstellung durch den Künstler.
Billedforedrag med titlen: Den nye - den udfordrende kunst

Kunsthistoriker Grethe Bay

Udstillingen kan ses frem til søndag den 2. september 2018
Die Ausstellung ist geöffnet bis Sonntag den 2. September.
Der bydes på et lille traktement. / Es wird eine Kleinigkeit serviert.
Mikkelbergs åbningstider/Öffnungszeiten
Fredag-søndag/Freitag-Sonntag: 13:00-17:00
eller efter aftale/oder nach Absprache, tlf. 0049 (0)4846 6604

Horstedter Chaussee 1, 25856 Hattstedt

Oskar Koliander
En ung spændende kunstner
kommer til Mikkelberg
Oskar Koliander (f. 1986) har igennem
mange år arbejdet med grænser og vil
fokusere på den dansk-tyske grænse og
de fysiske og mentale spor den har trukket
i området. Han får af Petersen Tegl i Egernsund leveret specielle mursten lavet til udstillingen, af hvilke han
bygger en skulptur, der refererer både til cricket og til det danske
mindretals situation. Grænser, grænselinjer og grænsestregen er
ligeledes udgangspunkt for værker i meget forskelligt materiale,
så som vejmaling på fibercementplader, neonlysværker og store
stykker stof. Infrastruktur og vores byggede omgivelser er for
Koliander stærke kulturmanifestationer, som påvirker os mere end
vi aner.
Udstillingen bliver støttet af bl.a. Statens Kunstfond.

Junge Kunst kommt nach Mikkelberg
Oskar Koliander (geb. 1986) beschäftigt sich schon seit Jahren mit
Grenzen und wird sich mit den physischen und mentalen Spuren
der deutsch-dänischen Grenzlinie befassen. Mit speziell für diese Ausstellung hergestellten Backsteinen entsteht eine Skulptur.
Grenzen und Grenzlinien bilden den Ausgangspunkt für Werke aus
sehr verschiedenen Materialien, so wie Straßenfarbe auf Zementfaser-Platten, Neonleuchten und großen Stoffbahnen. Die Infrastruktur und unsere bebaute Umgebung sind für Koliander starke Kulturmanifestationen, die uns mehr beeinflussen, als uns bewusst ist.

Grethe Bay
Billedforedrag om ny kunst, der gennem
tiderne har vakt debat

Den nye - den udfordrende kunst

I Flensborg lytter en stadig større skare til
kunsthistoriker Grethe Bays kunstforedrag.
Kom til udstillingsåbningen og få i den
følgende fremlæggelse, der bliver belyst
med billedeksempler, åbnet øjnene for moderne kunst.
”Den gamle kunst har sit gamle sprog, som verden lidt efter lidt har
lært at forstå. En ny kunst har skabt et nyt sprog, som verden må
lære, før den forstår det.”		
(J.F. Willumsen jan. 1891)
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