
  PRESSEMEDDELELSE 

Fernisering på FÆLLES<>MALERIER er torsdag den 08. juni 2006 kl. 17-20. Sidste udstillingsdag er den 15. juli 2006.  
Galleri Tom Christoffersen, Skindergade 5, 1159 København K, www.christoffersenart.dk Åbningstid: onsdag 14-18, torsdag 12-18, 
fredag 12-20, lørdag 12-15. For yderligere information kontakt venligst galleriet tom@christoffersenart.dk 

FÆLLES<>MALERIER  
Claus Carstensen og Nils Erik Gjerdevik  

BACKROOM: Krista Rosenkilde 

Galleri Tom Christoffersen  

Fernisering torsdag d. 08. juni 2006 kl. 17-20 

Artist Talk torsdag d. 15. juni kl. 16.30 

08. juni – 15. juli  2006 

 

 

Claus Carstensen og Nils Erik Gjerdevik har valgt at udfordre hinanden og sig selv ved i fællesskab 

at lave syv malerier og seks tegninger. 

Processen har stået på et år, og resultatet præsenteres på Galleri Tom Christoffersen. 

 

Både Carstensen og Gjerdevik er nær ved en institution i sig selv, og samtidigt  adskiller de to 

kunstneres udtryk i farve, streg og attitude sig markant. De fælles malerier rejser derfor spørgsmål 

om overskridelse, kunstnersignatur, afsenderproblematik og om at sætte sin kunstneriske 

produktion, sine visuelle koder og måske sin subjektivitet til forhandling. Projektet udfordrer også 

kunstinstitutionen og publikum, da værkerne udvider vores gængse reception af Claus Carstensen 

og Nils Erik Gjerdevik. 

 

Arbejdsprocessen er i forbindelse med dette kunstprojekt mindst lige så vigtig som værkerne. Derfor 

holder Claus Carstensen og Nils Erik Gjerdevik en uformel Artist Talk d. 15. juni 2006 kl. 16.30.   

Alle er velkomne. 

 

Ditte Vilstrup Holm Mag. Art i kunsthistorie har skrevet teksten “Kunsten at komponere i dialog”. 

Teksten findes på Galleri Tom Christoffersens hjemmeside fra d. 02. juni og i udstillingskataloget, 

som er tilgængeligt ved ferniseringen. Kataloget er udgivet med støtte fra Kunstrådets 

Billedkunstudvalg. 

 

 
 

Claus Carstensen (1957) har været professor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi i København (1993-2002). Af tidligere udstillinger kan 

nævnes: Praxis, Randers Kunstmuseum (2005) og Crossover, Arken – Museum for Moderne Kunst (1997). Af tidligere 

udsmykningsopgaver findes Panum instituttet (2006), Folketinget (1998) og Udenrigsministeriet (1998) 

 

Nils Erik Gjerdevik (1962) har en omfattende udstillingsvirksomhed i ind -og udland. Af tidligere udstillinger kan nævnes: One Painting 

One Sculpture, Nils Stærk Contemporary Art (2004) og X-rummet Statens Museum for Kunst (2003). Af tidligere udsmykningsopgaver 

findes: Operaen (2004), Københavns Universitet Amager (2002) og Panum instituttet (1987) 


