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KNUT WIRD IMMER NOCH BISSIGER!

Isbjørneungen Knut fra Zoo Berlin
Kabine har glæden at kunne præsentere udstillingen ’KNUT WIRD IMMER NOCH BISSIGER!’ a f
billedkunstneren Kim T. Grønborg.
Velkommen til udendørs fernisering onsdag den 7. november kl. 17 – 20.
Vi byder på kaffe og en lille een.
’KNUT WIRD IMMER NOCH BISSIGER!’ præsenterer beskueren for en kæmpe, hvid smelteplastinstallation – en skulptur, som udforsker ydre form.
Inspireret af vacuumindpakning, hvor man krymper plastik omkring ting er installationen en
undersøgelse af styrede tilfældigheder, hvor den indre konstruktion kommer til at diktere den
udvendige form, uden at det helt kan forudsiges, hvordan formen materialiserer sig.
Det er hvid form i hvidt rum. Et hvidt i hvidt-værk med tråde tilbage til Malevichs formelle undersøgelser og
Rauschenbergs ekspressionistiske formsprog i deres hvid på hvid malerier.
Udstillingen låner sin titel fra en tysk spiseseddel. Historien om den forældreløse isbjørneunge Knut har gennem
2007 været det største scoop i de tyske medier og har betydet en markant forøgning af besøgstallet i Zoo Berlin.
Værket, som skal ses udefra, kan opleves 24 timer i døgnet fra Kabines vindue i Reykjaviksgade 4
frem til den 1. december. Installationen er een stor, uhåndgribelig, hvid, lysende form, som fylder det
meste af udstillingsrummet. Som isbjørneungen Knut fra Berlins Zoo vil denne store knold være på
’evigt’ udstillingsdisplay.
Kim T. Grønborg (f. 1959) er billedkunstner og musiker. Han arbejder med ruminstallationer, maleri, foto,
skulptur, scenografi + video & lyd. Han er stifter af og medarrangør på udstillingsstedet Spanien19C i Århus og
medstifter af kunstnergruppen Solkorset i 1986 sammen med bl.a Hans E. Madsen. Kim T. Grønborg har en lang
række udstillinger bag sig og er sammen med T.S. Høeg fortiden udstillingsaktuel med ruminstallationen
’Kakophonia’, som kan opleves i Spinderihallerne i Vejle.
Installationen i Kabine er en fortsættelse af en serie af arkitektoner af Kim T. Grønborg, som alle har taget
udgangspunkt i konstruktioner forstået som bærende elementer, men med fokus på den indre form.
Udstillingen vises i perioden 8. november – 1. december 2007
Speciel fremvisning efter aftale.
Vedhæftet presse som word og pdf-fil, invitation samt pressefoto
Kabine sætter primært fokus på samtidskunst, der spiller på beskuerens rumlige erfaringer.
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

