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Christian Vind udstiller eksplosivt mangefacetterede værker på Galleri Tom Christoffersen. 

Separatudstillingen TRYKTANKEN er omfattende og præsenterer fotografi, collage, maleri, grafik, 

tegning, og bogprojekter.  

 

Vind finder på at scanne et affotograferet fotografi, dykke ned i kunsthistorien, minutiøst  

håndkolorere notesbøger og samle både sten ved stranden og husstandsomdelte reklamer. Alt 

dette fundne registreres og indgår som potent materiale i det arkiv, som Vind konstant aktiverer i 

sine undersøgelser af verden. Denne eksperimenterende alsidighed bærer TRYKTANKEN præg 

af, og udstillingen er med Vinds viden og præcision både organiseret og voldsom. 

 

At komprimere det akkumulerede er et greb Vind tidligere har anvendt i bogprojekter som Bøf er 

stegt (2005) og Hvidpapirfeber  (2004), der gennem skarp humor indeholder flertydige politiske og 

sociale referencer, alt imens kunsthistorien og en strøm af billeder afprøves.  

 

Hermetisk, intellektuel og fuld af kunsthistoriske referencer – legende og med et glimt i øjet er alle 

udsagn, der passer på Christian Vinds malerier og papirarbejder. 

Velkommen til TRYKTANKEN.   

 

 

Christian Vind (1969) er uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedskolerne i 2003. 

Af andre udstillinger kan nævnes: Selvsving Den frie udstillingsbygning (2005) og Et skridt i den 

rigtige retning. Gl. Holtegaard (2006). I 2007 har Christian Vind en separatudstilling på Silkeborg 

Kunstmuseum. Tidligere publikationer tæller bl.a. Hvidpapirfeber  (2004) trykt i 500 eksemplarer og 

Bøf er Stegt (2005) trykt i 500 eksemplarer. Bøgerne er udgivet på kunstnerens eget forlag 

HVIDPAPIRFEBER.  

 

Fernisering på Christian Vinds udstilling TRYKTANKEN er den 10. februar 2006 kl. 17-20. Sidste udstillingsdag er den 18. Marts 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 eller læs mere om Christian Vind på galleriets hjemmeside. 


