PRESSEMEDDELELSE MARTS 2015
GORM SPAABÆK: ET VÆRKSTED , EN FRYSE CONTAINER
OG ET TEGNE KURSUS
Jeg vil gerne fortælle om tre udstillinger og et tegnekursus
1 . VÆRKSTED III. Det første projekt kan ses som
en revitalisering af udstillingsbegrebet, tilbage
til det elementære …...Som Dogmefilmene gjorde
det for filmen .. Og som Den Frie Udstilling der
startede i en barak på det daværende halmtorv .
og Vrå udstillingen der startede i en gymnastik
sal på højskolen .. Og Skagen museum der
startede som en sæson udstilling i den
daværende tekniske skole.
Ideen er, at gå ud fra de ressourcer jeg har ( Og
det er ikke mange, sku jeg hilse at sige )
Udstillingen kommer til at foregå i mit åbne
værksted. ( Kirkevej 21 , Dronninglund )
Indhold,,,,, bliver store træsnit med motiv efter
en hugorm med to hoveder Hugormen levede
for et par somre siden på en lokalitet i
Odsherred… I August 2014 udstillede jeg en
arbejdstegning i fuld størrelse til dette træsnit på
Vrå Udstillingen . Her er en tekst om det
motivvalg
http://www.gormspaabaek.dk/vraa2014.html
Udstillingens navn bliver ” Værksted lll ” og er en
5 dages udstilling med fernisering skærtorsdag.
Sidste år åbnede Ole Tersløse ”Værksted ll”
http://www.gormspaabaek.dk/vaerksted3.html
.. og i 2013 var det Jacob Simonsen der er en
ung op coming skuespiller der åbnede den første
udstilling med titlen ” Værksted”
http://www.gormspaabaek.dk/vaerksted2.htm
Og i påsken kommer det store træsnit til at
hænge fra loft, i mit værksted.

2 . TEGNEKURSUS I SKOVEN
Udfra en lignende (dogme ) tankegang afholder
jeg mandag og tirsdag i påsken ( 30 og 31 april )
et todages tegnekursus
http://www.gormspaabaek.dk/kunst_i_skoven.pdf
Den gamle Rødding Højskole, er et forbillede . I
de første dage i Rødding ( før højskolen flyttede
til Askov ) foregik undervisning rundt om
forstanderens eget bord. Og på samme måde vil
det ske her, og med indhold, og udviklende
dialog og udfordrende samtale som fokus.
Max antal deltagere er 10 , som der kan være
omkring mit bord.

3. MOGENS OTTO’S UDSTILLINGSCONTAINER
Torsdag før påske åbner Mogens Otto Nielsen et
nyt udstillingssted ved sin bopæl i Ravnstrup .
Her har jeg fået lov til at være den første der
udstiller. Det sker i en Container der er tapetseret
med store træsnit og Monotypi. Her er mængde
et nøgle begreb.
Fernisering den 26. marts kl. 17 på addressen
Tylstrupvej 43, 9320 Hjallerup.
http://www.gormspaabaek.dk/artcontainer.html

4 . YDRE NØRREBRO KULTUR BUREAU (YNKB)
Endeligt overflytter jeg til april ” Værksted lll ” til
den kunstnerstyrede struktur ”YNKB” på Ydre
Nørre Bro. Her udstillede ”Værksted l” i foråret
2013.
http://www.gormspaabaek.dk/ynkb.htm
Altså på igen på Ydre Nørrebro, med fernisering
den 23 april 2015 .. I får opdaterede oplysninger
om ynkb ,,,, når det er opover .

