Kristen Ortwed
Run Time
...det märkliga monumentet till Raoul Wallenbergs minne. Som skummande vågor eller
hebreisk skrift som blåser över marken.
Från Paganinikontraktet av Lars Kepler

Kirsten Ortwed är sedan länge internationellt erkänd för sin konstnärliga gestaltning av det
offentliga rummet, hennes arbete är emellertid först och främst en undersökning av
Skulpturens möjligheter, rymd samt materialfrågor.
Ortweds arbete avslöjar en känslighet för materialens mest intima uttrycksmöjligheter. Hon
talar om att bygga upp och bryta ner och att arbeta med en modellerings- och
gjutningsprocess samtidigt som positiv och negativ rymd skapas. Trots skulpturernas
uppenbara tyngd tycks de ofta vara i en förändringsprocess, i upplösningtillstånd eller som
metamorfos.
I utställningen på Galerie Nordenhake visas en grupp bronsverk, en förstudie till ett
kommande offentligt uppdrag för en park i Hjorthagen, Stockholm. Hon undviker det figurativa
men ger skulpturgruppen karaktärsdrag hos olika individer: Pusher, Poet, Demonstrator personligheter som vi vanligen skulle möta i en park. Utställningen innefattar även hennes
Kritzeleienskulpturer – upplösta spiraler vars former trotsar den guldglaserade keramik de är
skapade av.
Ortwed föddes 1948 i Köpenhamn, bor och arbetar i Köln, Tyskland och Pietrasanta, Italien.
Hon studerade vid Konstakademien i Köpenhamn 1970, men flyttade utomlands tidigt i
karriären, först till München och sedan till Köln och Italien. Några av hennes mest
betydelsefulla uppdrag är WELL och PRECIOUS TOWER (1996) i Års, Monument till R.W.
(2001) i Stockholm, Bering Island (2002) i Horsens och Platform (2006) för fängelset i
Horsens. Ortwed producerade nyligen en monumental skulptur, Full Length, i samband med
hennes stora utställning på Statens Museum for kunst i Köpenhamn där 16 ton lera har gjutits
till en 13 meter lång skulptur som inom kort uppförs vid hamnen i Köpenhamn.
Vernissage: 3 oktober, 17.00 – 20.00
Utställningsperiod: 4 oktober – 10 november 2013
Öppettider: tisdag - fredag 11.00 - 18.00, lördag - söndag 12.00 - 16.00
Bilder från utställningen finns att ladda ned efter vernissagen på www.nordenhake.com
Kontakta gärna galleriet för mer info samt bilder
Kommande utställning: Christian Andersson, 14 november – 22 december 2013

