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Galleri Tom Christoffersen præsenterer Henrik Mennés separatudstilling HJERNEN I KARRET 

- samtidsskulptur med fokus på proces, maskine og billedhuggerarbejde i udvidet forstand.  

 

Fascinerende, insisterende eller enerverende kunne man kalde Henrik Mennés tre nye 

maskiner, der kontinuerligt producerer tegninger, tinobjekter eller bearbejder sten.  

De maskinproducerede genstande fungerer som værker i sig selv, men selvom de udstilles som 

sådanne, er de svære at løsrive fra fremstillingsprocessen, så længe værkerne Tegnemaskine, 

Sten og sten og 5T omdanner galleriet til værksted. 

 

At befinde sig i situationen, mens værkerne finder sted, betegner den flygtige relation mellem 

værk og beskuer, som også tidligere skulpturer af Henrik Mennés insisterer på. At kunstneren 

via maskinen er forskudt mindst et led fra værkets tilblivende, er et andet karakteristika.  

Endelig fremtræder den fine balance mellem kontrol og tilfældighed som vigtig; mellem 

mekanisk gentagelse og uforudsigelig marginal variation, der i princippet gør processen uendelig 

og forhindrer objekterne i at blive identiske. 

 

 

Til udstillingen udgives et katalog med tekster af Robin Clark og Magnus Thorø Clausen. Kataloget omhandler Henrik 

Mennés tre nye maskiner samt udvalgte værker fra 2000-2007. 

Separatudstillingen HJERNEN I KARRET bliver i 2008 vist på Krognoshuset (Lund) i Aura Kunstförenings regi.  

Udstilling og katalogudgivelse er støttet af Kunstrådet.  

 

Henrik Menné (1973) tog afgang fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2002. Af kommende og tidligere 

udstillinger kan nævnes: Hjernen i Karret, Krognoshuset /Kunstföreningen Aura, Lund (Sverige) (2008), Skulptur i 

Eventyrhaven, Odense (2008), Rundt På Gulvet, Kunsthallen Brandts (2007) og Efterårsudstillingen, Charlottenborg 

Udstillingsbygning (2006). Henrik Menné har siden 2004 været medlem af kunstnersammenslutningen 

Decembristerne, og han er med i Kubik en gruppe kunstenere, der koncenterer sig om samtidsskulptur.       

 


