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Med udstillingen Concepts and Objects sætter Gammelgaard fra lørdag 11. september og 
hele efteråret fokus på begrebet HISTORIE med værker af kunstnerne Eva Koch, Jette Gejl 
og Mette Gitz-Johansen.

På trods af en stor diversitet i Eva Koch, Jette Gejl og Mette Gitz-Johansens kunstneriske praksis er de 
fælles om en interesse for historien – vores egen personlige historie og den fælles historie, der udgør 
vores samtid.

Historierne på udstillingen møder du allerede udenfor på gårdspladsen, hvor tre film projekteres op 
på den ene facade. Og historierne fortsætter, når du træder indenfor i de tre udstillingsbygninger. Her 
møder du sære genspejlinger, forvandlingsbilleder, samlerobjekter, der engang farvede vores hverdag 
og æstetik, film og skulpturer, der på forskellig vis handler om vores kropslige tilstedeværelse i livet. 
Alle fortæller de os historier, som vi enten har været en del af, kan se os selv i, eller fortællinger om 
vores samtid, som vi på forskellig vis orienterer og bevæger os rundt i.

Alle værker viser på den måde tilbage til os selv, hvem vi er og vores egen historie, personligt som 
samfundsmæssigt. I udstillingen bliver vi inviteret til at diskutere, hvordan kunsten kan hjælpe os med at 
blive klogere på os selv, vores liv og vores plads i den store historie, vores samtid.

Udstillingstitlen Concepts and Objects refererer til hver af de tre kunstneriske positioner, hvor alle tre 
tager afsæt i konceptet som metode, og det afspejler sig i materialer, medier og ready-mades. Deres 
forskellighed og individuelle toning nuancerer emnet og skaber plads til refleksioner og diskussioner 
om kunsten – dens afgrænsninger, begrænsninger og potentialer.

Der vil igennem hele udstillingsperioden blive inviteret til tankevækkende, lattermilde og overraskende 
events, workshops og aktiviteter, der skaber tæt forbindelse mellem værker og publikum.

Udstillingen er støttet af
Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Toyota Fonden & Statens Kunstfond.

PERIODE
11. september - 21. november 2021

Concepts and Objects
Eva Koch, Jette Gejl & Mette Gitz-Johansen

11. september - 21. november 2021

PRESSE



Gammelgaard • Gl. Klausdalsbrovej 436 • 2730 Herlev • Tlf 4452 5812 • info@gammelgaard.dk • www.gammelgaard.dk

FERNISERING
Lørdag 11. september kl 15

ÅBNINGSTIDER
Tirsdag - søndag kl 12-17
Mandag lukket

ENTRÉ
Der er fri entré


