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Med udstillingen DAISY DIAMOND indtager Anna Sørensen igen væggene på Galleri Tom Christoffersen. I sine nye
malerier viderefører kunstneren sit livtag med det abstrakte koloristiske formsprog, og det er der kommet en serie
dynamiske, intense og indbydende billeder ud af.
På de store lærreder spiller farver og former igen hovedrollerne, imens der arbejdes med en stadig øget grad af
fortætning i de mere og mere komplekse kompositioner. Billederne bliver opbygget i en demokratisk orden med
mødet som det centrale omdrejningspunkt - mødet mellem linierne, formerne og farverne. Rummet er suspenderet,
og alt er trukket frem i balancerende, lyriske kompositioner, hvor man enten synes at befinde sig i luftfotoperspektiv
eller helt inde i detaljen i en slags maskinel struktur. Den markante farveholdning i malerierne skaber en forunderlig
harmoni, hvor mørke og tunge halvfjerdser farver blandes sikkert med fluorescerende firser neon.
Anna Sørensens billeder er som fastfrosne øjeblikke, hvor et kontrolleret kaos af organiske og geometriske former
holdes sammen af lærredets kvadrat. Kunne man for eksempel tage fat i rammen og ryste godt og grundigt, ville man
forestille sig billedets elementer blive skubbet rundt mellem hinanden for til sidst at flyde sammen og falde til ro i en ny
form. Spillet holdes åbent, og Anna Sørensen skaber billeder i en seriel proces - hvert nyt maleri dannes af
grundpillerne i et visuelt vokabularium, der synes at stamme fra et kalejdoskop, der er løbet løbsk.

Anna Sørensen (f.1968) tog afgang fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 1996 og har været tilknyttet Galleri Tom Christoffersen siden 2002.
DAISY DIAMOND er hendes fjerde soloudstilling på galleriet. Anna Sørensen har deltaget i flere gruppeudstillinger og sidste år havde hun
endvidere soloudstillingen COLOUR GROOVE på Holstebro Kunstmuseum. Hun bor og arbejder i København.
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