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Pressemeddelelse og indbydelse

Abstraktion og langsomhed.
Varde Kunstforening præsenterer kunstnerne Emmy Lund og Nils Viga Hausken. 

Emmy Lund udforsker abstraktionens grænseland i sine malerier og grafiske arbejder og 
Nils Viga Hausken er optaget af begrebet tid med et særligt fokus på tilværelsens 
langsommelige dimensioner.

Stille stuer og kraftfuld forsigtighed
Illusionistiske fotoprints, hvor tomme stuer og åbne døre fortaber sig ind i billedets rum, 
på underkanten påsat et stykke træ/gulv. Lærreder der på skæve blindrammer synes at 
bevæge sig ud fra væggen. I Emmy Lunds værker er den gængse skelnen mellem 
kunstens genrer ophævet og erstattet af et særegent univers, hvor intet helt er som det 
plejer. Når Emmy Lund bevæger sig på kunstens eget overdrev og manipulerer med dens 
konventioner, sker det også med den intellektuelles spøgfuldhed og med håndværkerens 
fornemmelse for kvalitet
Preben Winther

Ongoing Changes
Forståelsen af tid og betingelserne for at se, er to vigtige omdrejningspunkter i Nils Viga
Hauskens serie af farvefotografier Ongoing Changes fra 2016, med motiver fra en 
frugthave på det norske vestland. Hausken har tidligere arbejdet intenst med især tiden 
og dens forandring, for eksempel i det beslægtede og storladne broderi Malstrøm fra 
2014, men med den nye serie føjer han et anderledes, i glimt ligefrem alvorligt lag til sit 
meget stringente billedsprog og forøger dermed værkets grad af også eftertænksomhed 
og tab.
Ongoing Changes er ikke blot en raffineret måde at forholde sig til det sete på, men også 
et meget personligt værk. Med overblik lader Nils Viga Hausken sine fotografier ledsage 
af to broderier, en sol og en måne – stof til eftertanke og stof af tid.
Johan Zimsen Kristiansen, kunsthistoriker mag.art.

Der er lagt op til en spændende udstilling med to kunstnere, der hver for sig 
udfordrer beskueren og giver os noget at tænke over.

Vi vil gerne se jer til Fernisering fredag den 25. august kl. 14.00 i udstillingssalen 
på Museum Frello Kirkepladsen 1, 6800 Varde.

Udstillingen er åben tirsdag - søndag 10 - 16 fra 25.8.17  til og med 22.10.17
venlig hilsen
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