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VAGUE DISTRICT   

MARIE SØNDERGAARD LOLK 

Cube: Anna Ling (S)* 

Galleri Tom Christoffersen 

Fernisering: Torsdag 09.10.2008 kl. 17-20  

Forløb: 09.10.-25.10.2008 og 05.11.-15.11.2008 

Udstillingen vil være lukket i uge 44, da alle malerier af Marie Søndergaard Lolk skal vises i Berlin på 

Preview – The Emerging Art Fair. 

 

 

På Galleri Tom Christoffersen åbner Marie Søndergaard Lolk sin første separatudstilling VAGUE DISTRICT. 

Med sin unikke tilgang til maleriet og i løbet af sine særegne maleprocesser afprøver og udvider Marie 

Søndergaard Lolk det, som maleri kan og er som medie – men de taktile og hermetiske værker formår mere 

end det. 

 

Værkerne betoner tyngde, substans og tidslighed i flere henseender. Ofte er de opbygget af utallige lag 

maling, der er påført efter et system, som kunstneren opstiller fra værk til værk. Systemet er en metode til at 

undersøge en bestemt problemstilling, og de endelige værker fremstår derfor med stor forskellighed. 

I processen flettes(!) maling eksempelvis til rumlig form, figurationer brydes op ved forskydninger, eller tekst 

inddrages som strukturerende frem for betydningsbærende element.  

 

På trods af de bevidste og konsekvente begrænsninger, og på trods af at repetition og minimal forskydning 

er hyppige greb, fremstår malerierne aldrig maskinelt rigide. Processen er altid præget af en accept af det, 

der måtte fremkomme, hvorfor de endelige værker er ligeså meget produkter af f.eks. uforudsigelige 

aflejringer fra malerullens kant  

 

De taktile og fortættede malerier fungerer således både som dokumentation af en lang række handlinger 

over tid og som resultatet af et problem, der skulle undersøges. De er ikke rent formidlende, men  fulde af 

sproglig modstand, og åbner derved for et rum hvor noget vigtigt - måske grundlæggende - er indlejret i 

stoffet.  

 

Marie Søndergaard Lolk (1981) tog afgang fra det Kgl. Danske Kunstakademi i 2008, hvor kunstneren blev tildelt legatet Exit Extra 08 

for sit afgangsprojekt. Af tidligere udstill inger kan nævnes: Teaching an Old Dog New Tricks, Den Frie udstillingsbygning (2008), 

Beneath the Surface, Nils Stærk Contemporary Art (2008) og Maleri Uden Grænser, Esbjerg Kunstmuseum (2007). Marie Søndergaard 

Lolk er repræsenteret på Malmø Kunstmuseum (2008).  

 
*Anna Ling (S), som udstiller i Galleri Tom Christoffersen Cube, er repræsenteret ved Elastic, Malmø 

 


