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PRESSEMEDDELELSE
En totalinstallation af Pontus Kjerrman fylder Gammelgaard
Gammelgaard har fra lørdag 17. marts inviteret billedhugger Pontus Kjerrman til at skabe en
helt særlig udstilling. En udstilling, der bliver en radikal anden udstilling, end både kunstner
og Gammelgaard er vant til.
Det er en udstilling baseret på fri fortolkning af William Shakespeares skuespil En Skærsommernatsdrøm,
og udstillingen vil udspille sig i en totalinstallation, der inkluderer forskellige fortælleformer som drama,
rumlige installationer, scenografi og interaktion med publikum.
Pontus Kjerrman er kendt og elsket af mange for sine store og originale bronceskulpturer på offentlige
pladser og større udsmykningsopgaver både i Danmark og i Sverige, hvor han blev født i 1954. Hans
motivkreds har igennem årene været kloninger af menneskeagtige kroppe og dyrehoveder, oftest hesteeller kattelignende. Man er således ikke i tvivl, når man møder en af hans skulpturer. De er letgenkendelige
i deres groft modellerede formsprog.
Ifølge Pontus Kjerrman har det længe været et ønske at vise, hvordan en udstillings design og scenografi
kan fungere inviterende til publikums deltagelse og medvirken. Ideen til udstillingen er i høj grad inspireret
af de erfaringer, han har gjort sig i forbindelse med sin anmelderroste udstilling på Tegners Museum i
2017, og nogle værker herfra vil blive brugt igen på Gammelgaard, men i en ny kontekst.
I arbejdet med En Skærsommernatsdrøm har det været af central betydning for Pontus Kjerrman, at
udstillingens levende scenografi skal invitere publikum til deltagelse og fælles eftertænksomhed. Han er
optaget af sin samtid og som kunstner naturligvis optaget af kunstens rolle og betydning i samfundet.
Og valget af En Skærsommernatsdrøm bunder netop i Shakespeares optagethed af samme. Vi har brug
for kunstens ’briller’ for at forstå, hvor vi som mennesker er placeret imellem natur og kultur, som netop også
er temaet i Pontus Kjerrmans dobbelttydige figurer. Vi skal ustandseligt værne om vores menneskelige
frihed ved at undersøge magtens og samfundets funktionsmåder. I En Skærsommernatsdrøm er disse
spørgsmål indskrevet i modstillingen mellem den grønne skov – det naturlige og frie, og den hvide by
Athen – samfundet og magten.
Udstillingen vil tage udgangspunkt i Shakespeares to klassiske symbolverdener: Ny Lade vil fremstå
som et lyst, hvidt rum med et bylandskab som det gamle Athen – med monumenter, templer, søjler og
ornamenter. Og Gammel Lade vil være som en grøn skov fyldt med fabelvæsner og grenværk. Der vil
være lyssætninger, som veksler mellem varmt, lyrisk morgenlys og dunkel, magisk nattestemning.
Så velkommen til et dramatisk forår på Gammelgaard og en kunstudstilling helt ud over det sædvanlige,
hvor kulisserne i løbet af udstillingen tages i brug til alt fra skuespil og musik til workshops, omvisninger
og muligheder for at møde Pontus Kjerrman selv. Se hele programmet på gammelgaard.dk.
Udstillingen er støttet af BECKETT-FONDEN.
FERNISERING
LØRDAG 17. MARTS KL. 15
UDSTILLINGEN VISES INDTIL SØNDAG 13. MAJ
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