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GLÖGG & FEDT

Decemberudstilling af Hans E Madsen i Kabine
Kabine ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med installationen ’Glögg & Fedt’
af billedkunstneren Hans E Madsen.
Kom til reception med glögg og flæskesvær fredag den 7. december fra kl. 17-19.
Værket tændes kl. 17. Alle er velkomne!
Kabine har for tredie år i træk inviteret Hans E Madsen til at oplyse julemåneden med en
lysinstallation i Kabines udstillingsrum på Islands Brygge i december.
Hvor de seneste to års decemberudstillinger har udtrykt sig som statiske og monochrome
neonlysinstallationer er mediet i år et ganske andet:
’Glögg & Fedt’ er en foranderlig overheadprojektion. Lyset projekteres gennem en
skål med glögg og fedt og materialiserer sig på væggen, som et levende og nærmest
psykedelisk lysbillede i konstant bevægelse. Værket kan ses som en kommentar til
forbrugerjulen.
Installationen kan opleves af alle forbipasserende hver dag i Kabines vindue i
Reykjaviksgade frem til Hellig Tre Kongers Aften, søndag den 6. januar 2008.
Hans E Madsen og arbejder med objekter og rum i stedrelaterede værker både inden- og
udendørs og er kendt fra sit virke i kunstnergruppen Solkorset (1986 til 1991), som arbejdede
med store ruminstallationer og scenografier. Senest har han udført installationer til Roskilde
festival 2004 – 2006, installationen ’Shipping’ til havnerummet ved Spanien i Århus i 2005,
lysinstallationer til Decembristerne, udstillingen ’Væg til Væg’ i 2006 og gruppeudstillingen
’Houswarming’ i 2007. Fortiden forbereder Hans E Madsen et større udendørs lysinstallationsprojekt på Bornholm. Han er desuden udstillingsaktuel på Galleri Image i Århus.
’Glögg & Fedt’ vises i perioden 8. december 2007 – 6. januar 2008 - Speciel fremvisning efter aftale.
Vedhæftet presse som word og pdf-fil, invitation samt pressefoto
For yderligere information kontakt venligst Michala Eken: tlf: 20 81 91 42 / mail: me@kabine.dk
Se også www.kabine.dk, hvorfra pressemeddelelse og foto kan downloades
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