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Herning K viser akvareller af Troels Wörsel, Danmarks officielle repræsentant
på den 52. Venedig Biennale
Udstillingen på Herning K præsenterer et udvalg af Troels Wörsels akvarelværker fra tiden 19962005.
Danmarks officielle repræsentant på den 52. Venedig Biennale er maleren Troels Wörsel. Han er
født i 1950 i Århus, Danmark, men flyttede allerede i 1974 til München. Siden har han opholdt sig
udlandet. Han bor og arbejder i dag i Pietrasanta (Italien) og Köln (Tyskland).
Troels Wörsel har skabt sig sin egen plads i dansk kunst og der står han i enhver forstand alene.
Hans fastholdelse af maleriet på tværs af alle strømninger og påvirkninger, hans analytiske tilgang
til mediet og hans dialogiske forhold til kunsthistorien bidrager til sammen til et billede af en
kunstner, hvis oeuvre siden ungdommen har været præget af en større diskurs end den hjemlige.
Troels Wörsels arbejder handler om maleriets semantik snarere end om dets formelle egenskaber.
Maleriet anvendes ikke til at forfægte personlige meninger eller følelser. Man finder heller ikke
ideologiske eller dogmatiske holdninger til hvordan maleriet bør praktiseres. Som sådan er TWs
oeuvre en systematisk undersøgelse af maleriet og en åben dialog med Kunshistoriens store
mestre.
Wörsels akvareller har et mere direkte og spontant udryk end hans malerier, selv beskriver han
akvarellerne således:
” Farverne og de overordnede temaer i de fleste værker er udviklet ud fra mine
seneste malerier. Men hvor malerierne var meget nøje planlagt (…) så har
akvarellernes udgangspunkt været ganske åbent, kun helt vage ideer. Jeg lader dem
gå i deres egen retning.”
Udtrykket spænder bredt; fra 90ernes farvestærke billedflader med indskrevne tvetydige og
humoristiske ordspil – et malerisk udtryk for noget grundlæggende ikke-visuelt - til de nyere
værker, hvor akvarelfarvens transparens understreges og motiverne bliver næsten svævende
foran papiret. Alle værker er venligst udlånt af Galleri Susanne Ottesen.
Kontakt museumsdirektør Holger Reenberg på 4025 1033 for yderligere oplysninger
Åbning
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