Pressemeddelelse, 24. februar 2016

Visuelle obduktioner i pastelkridt
Aarhus Billedkunstcenter præsenterer udstillingen Museum Mythologies af Roos Holleman i
Godsbanens foyer fra den 2.- 28. marts 2016.
Fernisering d. 2. marts kl. 17-19
Artist talk d. 16. marts i Godsbanens foyer, Roos Holleman fortæller om udstillingen.

Roos Holleman (1989) er en ung hollandsk billedkunstner bosat i Aarhus. Hun arbejder og udstiller
både i Holland og Danmark. Hendes kunstneriske arbejde består hovedsagligt af pastelkridttegninger, der viser udstoppede fugle og andre dyr. Tegningerne, i både små og store formater, er
visuelle obduktioner af døde dyr. Roos indfanger med pastelkridt den store detaljerigdom i dyrenes
fjerdragt og pels og formår med kridt at få tegningerne til at fremstå næsten stoflige, som kunne man
røre ved fuglens bløde fjer.
Med en fascination af museernes indsamling og konservering af objekter, undersøger Roos hvordan
museets fremvisning skaber et filter for, hvordan vi oplever tingene. På museet bliver den døde fugl
til et bevaringsværdigt kulturelt minde – og igennem Roos’ hånd bliver disse bevarede objekter til
æstetiske kunstværker.
Som Roos selv beskriver det:
”Videnskaben og mytologien har cirklet om hinanden igennem århundreder, og deres udveksling har
skabt en serie af filtre, igennem hvilke vi undres, åbenbares og undres igen. Billeder er vigtige aftryk
af disse filtre. De utallige optegnelser af fremmede væsner og kulturer fodrer til stadighed vores
nysgerrighed og bidrager derved til den uendelige cyklus af billedudveksling.”
Udstillingen er kurateret i samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter og støttet af Godsbanen.
Roos Holleman: http://www.roosholleman.nl/
Aarhus Billedkunstcenter: www.aabkc.dk
For pressebilleder og yderligere information: kommunikation@aabkc.dk
TækkerAIR BERLIN
I januar 2016 var Roos Holleman på residensophold i Berlin, med TækkerAIR BERLIN programmet.
TækkerAIR Berlin er et residency skabt i samarbejde med Jørn Tækker, idémand og ejer af Tækker
Group, hvor kunstnere fra Region Midtjylland kan komme på arbejdsophold i Berlin. Aarhus
Billedkunstcenter, Aarhus Litteraturcenter og Aarhus Scenekunstcenter udvælger to gange om året
billedkunstnere, litterater og scenekunstnere, som får tildelt ophold i Berlin. aabkc.dk/page/air-berlin

