
Århus, Oktober 2013, Pressemeddelelse

Sted: Under 64, Pakhus 64

Udstillingstitel: Through charcoal and pixels

Kunstnere: Billedkunstner Anja Christensen og arkitekt/kunstner Birgit Kjærsgaard

Fernisering: Fredag d. 1. november 2013 kl. 16

Periode: 2. november 2013 - 23. november 2013

Åbningstider: torsdag - fredag fra kl. 13 - kl. 17, lørdag fra kl. 10 – kl. 16 og efter aftale

Adresse: “Under 64” i “Pakhus 64”
Frederiksallé 64
8000 Århus C
www.pakhus64.dk

Salon 64: d. 7. november kl. 20

Affødt af den samme motivation; nemlig et ønske om at sætte fokus på begreber som nærvær og 
fordybelse, har vi begge - uafhængigt af hinanden - i vores respektive fascinationer af det asiatiske 
vendt blikket mod øst.

Anja Christensen viser kultegninger, der første gang blev udstillet i Galleri Fuji, Osaka, Japan i juni 
se http://www.anjachristensen.dk/fuji.php .

Kultegningerne er en del af en æstetisk undersøgelse af bevidstheden. En billedliggørelse af neurale 
netværk og en udforskning af bevidsthedens lag og udviklingspotentialer. Tegningerne er intuitive 
udladninger og arbejdet med materialet skaber via bevægelsesmønstre forbindelsen mellem indre 
og ydre form. Bevægelsesmønstre drevet af indre impulser som trang til gentagelse, forkrampede 
greb, bortviskning, rotationstendenser med mere skaber tilsammen streger og former af variende 
intensitet og rytme, forskydninger, vibrerende linjer, samspil mellem lys og mørke. 

Mine værker bliver til via et langvarigt arbejde med materialet, og jeg udforsker et område gennem 
den formmæssige bearbejdning. I processen bevæger værkerne sig mellem at være konkret 
figurative og mere abstrakte. Den menneskelige anatomi og bevidsthed er gennemgående og 
tilbagevendende i min praksis. 

Birgit Kjærsgaard viser videoinstallationen Verdensrum, der har været vist i ”A trans Pavilion”, 
Berlin, Tyskland 2010/11 under “4th. European Month of Photography Berlin 2010”, se http://
www.verdensrum.blogspot.dk/p/exhibition2.html.

Mine "Verdensrum" bliver til på baggrund af inspirations rejser til de pågældende verdenskulturer. 
Jeg henter elementer fra kulturerne som "tegn" og "figurer", som jeg efterfølgende genskaber digitalt. 
I denne proces omdannes figurernes basale former til komplekse mønstre med et moderne, abstrakt 
udtryk. Konkret udmønter mit arbejde sig i filmiske installationer og billeder.

Filmene "Verdensrum I, Mosaik/Regn", "Verdensrum II, Fletværk/Dis", "Verdensrum III, Mandala/
Metropolis" er inspireret af tre store verdenskulturer henholdsvis Arabien, Indien og Kina. De er 
skabt med 3D-effekt og ledsages af digitale lydkompositioner samt lugt. Filmene er udsagn om eller 
sindbilleder på henholdsvis det »arabiske«, det »kinesiske« og det »indiske«. I Verdensrum I og II 
skaber arabiske mosaikker og kinesiske fletværk samt vejrforhold som regn og dis udsagn om hen-



holdsvis det "arabiske" og det "kinesiske". I Verdensrum III følges dette op af fortolkninger af indiske 
mandalaer og den moderne metropol, der reflekterer over det ”indiske” og ”den moderne by”.

Verdensrum er produceret i samarbejde med CAVI, Center for Avanceret Visualisering og Interak-
tion, Århus Universitet, www.cavi.dk. Komponist Jørgen Teller har udformet lydbilledet. 
Sceneinstruktør Willie Flindt har været dramaturgisk konsulent.

Tak til Jens Ejnar og Johanne Larsens Fond for midler til Anja Christensens udstilling og rejse i Japan.
Tak til Statens Kunstfond, Århus Kommunes Kulturudviklingspulje, Danmarks Nationalbanks 
Jubilæums Fond af 1968, Silverfabric samt CAVI, der har støttet produktionen af “Verdensrum”.

For uddybende information kan der rettes henvendelse til Anja Christensen t.+45 30207378, 
www.anjachristensen.dk eller Birgit Kjærsgaard t. +45 31660831, www.verdensrum.blogspot.com


