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Sanselighed og intimitet på Tranen

Q/A - er det ulovligt at ringe på folks dør?

Den nye udstilling på Tranen undersøger sanserne i en intim totalinstallation skabt af
den svenske kunstner Astrid Svangren
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Den svenske billedkunstner Astrid Svangren har lavet den nye udstilling på Tranen. I den
undersøger hun sanseligheden og stiller spørgsmålet: Hvad sker der, hvis jeg taler til alle sanser
hos publikum og stimulerer dem i simultant i alle mulige retninger?
Titlen på udstillingen er 'amongst all sorts of colours / venus hair / and a day of thirst / a sleeping
jellyfish / it is the memory place'. Værkerne er som malerier, der bevæger sig ud i rummet mod
publikum.
Astrid Svangren bruger konkylier, hav og en samtidsversion af den antikke myte om 'Den
Skumfødte Venus' som hovedroller i udstillingen på Tranen. I udstillingens version af myten er det
ikke kvindekroppen, men en kvindes sansning, der skildres. Havet er et billede på det livgivende,
ubevidste og den kropslige oplevelse af verden.
Astrid Svangrens installation åbner Tranens nye udstillingsprogram 'Sensitility'. Der vil være i alt tre
udstillinger i foråret og sommeren samt en række events. Sæsonen undersøger den sanselige
erkendelse af verden og præsenterer kunstnere med skarp fornemmelse for det sensuelle,
emotionelle og æstetiske.
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Se hvordan mobilen har
ændret dit liv på 10 år

Foruden Astrid Svangren vil Uffe Isolotto og Johan Rosenmunthe lave udstillingerne. .
Astrid Svangren er uddannet på Malmø Kunstakademi og har blandt andet udstillet på Bonniers
Konsthall i Stockholm, Moderna Museet i Malmö og på Galerie Christophe Gaillard i Paris.
Hendes udstilling på Tranen åbnes fredag den 19. februar kl. 17. Alle er velkomne.
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