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Galleri Tom Christoffersen præsenterer Mie Mørkebergs første separatudstilling HJEMMEFRA.

HJEMMEFRA indkredser et psykologisk rum, der er voldsomt og grumset men ikke
nødvendigvis privat. I de nye malerier og arbejder på papir løsriver Mørkeberg fragmenter og
situationer fra hjemmet, der i værkerne præsenteres som genkendelige men samtidig fremmede
objekter og fortællinger.

Værkerne er overvejende figurative men bestemt ikke narrative i en plotmæssig forstand. At
genkende en lænestol, en rotte, en stue med udsigt til en have eller et landskab hvor en kvinde
bærer et barn, forklarer ikke de områder i værkerne, hvor sort tusch dækker ansigter, eller hvor
plamager af akryl breder sig tværs henover lærredet.

Netop på baggrund af værkernes slørede fortællinger fremstår oplevelsen af noget foruroligende
knivskarpt. En intens stemning, der underbygges af det fortættede visuelle udtryk, som
Mørkebergs sikre sammenstilling af de mange forskellige male- og tegneteknikker garanterer.

Selvom de foruroligende værker er stærkt subjektive og henlagt til en uhåndterlig grænse
mellem bevidst og ubevidst, virker de velkendte. Måske fordi Mie Mørkeberg helt overordnet
skildrer den uhyggelige mekanisme: At genkende noget som utrygt og fremmed fordi det uventet
udspiller sig i hjemmet eller i en selv.

Sanne Kofod Olsen mag. art. i kunsthistorie har skrevet katalogteksten:
Over og under overfladen – nye værker af Mie Mørkeberg.
Mie Mørkeberg (1980) tog afgang fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006. Af tidligere og kommende
udstillinger kan nævnes: Produktion A-huset (2005), Fortællinger fra det uvisse Galleri Tom Christoffersen (2006) og
Fora - andre fortællinger fra det uvisse Randers Kunstmuseum (2007). For nyligt blev Mie Mørkeberg tildelt et
værkstedsophold af det estimerede grafiske værksted/galleri Edition Copenhagen.
Udstillingen er støttet af Kunstrådets Billedkunstudvalg.
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