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Galleri Tom Christoffersen præsenterer Jesper Fabricius separatudstilling:
DANSK SAMTIDSKUNST.

Et gråt apokalyptisk modellandskab og en frise af portrætter fra kulørte 1970er pornoblade
er begge værker, der indgår i denne kontrastfyldte og kortvarige udstilling.

Modellandskabet indtager hele gallerirummet. Dette trøstesløse ingenmandsland af
forladte arkitektoniske strukturer er blottet for den melankolske poesi, som dystre
fremtidsvisioner plejer at indeholde. Værket bærer konstaterende indskriften:
OUR IDEAS AND DESIRES, der samtidig rammer frisen af portrætter, der med Fabricius
humor kritisk forskyder fokus fra akten til 70ernes utopiske forestillinger.

Alvor og subtil humor samt brugen af fragmenter fra arkitektur og pornografi har
kendetegnet Jesper Fabricius alsidige produktion gennem årene.
DANSK SAMTIDSKUNST markerer derfor med rette kunstnerens runde fødselsdag, som
Galleri Tom Christoffersen på ferniseringsdagen stolt er med til at fejre.

Samme aften kl. 17-19 åbner Jesper Fabricius en fotoudstilling på Fotografisk Center.

Jesper Fabricius (1957) arbejder med film, fotografi, maleri, tegning, collage og installation. Af tidligere udstillinger kan nævnes Urban
Art Stories, Berlin (2005), Old News, LACE Los Angeles (2005), To Cope With Others Aggessions, med Claus Egemose, Drawing
Society, Oslo (2005), separatudstillingen Sometimes I Feel Happy, Overgaden (2001) og Visual Luxury, Charlottenborg (1998).
Fabricius har også kurateret flere udstillinger bl.a. Kunsthistoriens Lange Næse # 1-3, Charlottenborg (2003) og lavet adskillige film
som: Arkitektur (1999). Af andre kunstneriske aktiviteter findes Jesper Fabricius eget forlag Space Poetry (www.spacepoetry.dk), der
udgiver kunstbøger, enkelte digtsamlinger og mere aparte bogprojekter. Jesper Fabricius er redaktør på kunsttidsskriftet Pist Protta.
Fernisering på DANSK SAMTIDSKUNST d. 03. august 2007 kl. 19-21. Sidste udstillingsdag er den 18. august 2007. Galleri
Tom Christoffersen, Skindergade 5, 1159 København K, www.tomchristoffersen.dk Åbningstid: ons-tor 12-18, fre 12-20 og lør
12-15. For yderligere information kontakt venligst galleriet galleri@tomchristoffersen.dk

