Urban Complex - Karen Bennicke
I forbindelse med udgivelsen af bogværket Karen Bennicke - Rumlig
destabilisering præsenterer Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel fra 25.
november - 22. december udstillingen Urban Complex af Karen Bennicke.
B o gen
Bogen Karen Bennicke - Rumlig destabilisering udgives af Strandberg Publishing
og beskrives således på forlagets hjemmeside:
”Karen Bennicke er fortællingen om en af Danmarks mest eksperimenterende og
radikale keramiske kunstnere. Bennicke har siden 1980 været
et omdrejningspunkt i den avantgardistiske keramiske elite i Danmark - den
keramiske udvikling, som vi ser omkring os i dag.
Bennicke har en lang karriere bag sig og er internationalt kendt for sin store
produktion af keramisk unika. Denne bog er den første, der beskriver hendes
værker i en samlet monografi. Bogen bæres af et rigt billedmateriale af
Karen Bennickes farverige og smukke keramiske skulpturer. Fire forfattere
beskriver fra hver deres synsvinkel Karen Bennickes værker og bidrager dermed
til en dyb indsigt i hendes univers.”
Udstillingen
Udstillingen består af seks keramiske skulpturer og en række tegninger, der
tager udgangspunkt i et kort over Paris’ arrondisement’er.
Karen Bennicke har forvandlet det flade kort til rumlige skulpturer og
aftegningerne af Paris’ gader er blevet til de skarpe buk og kanter, der giver
skulpturerne deres helt særegne udtryk.
De supplerende tegninger er i lighed med skulpturerne abstraktioner over
kortets logik. De er udført i hånden, men præcisionen skaber associationer til
digital grafik.
Som Bennicke tidligere har udtalt, er hendes værker rumlige visioner konstruktioner med mindelser om arkitektur. I udstillingen hos Banja Rathnov
Galleri & Kunsthandel understreges dette af, at værkerne helt konkret tager
udgangspunkt i et produkt fra arkitekturens verden, et kort.

Urban Complex, 25. november - 22. december 2016, Banja Rathnov Galleri &
Kunsthandel, Museumsbygningen, Kastelsvej 18, 2100 København Ø. Ons-fre 1217.30, lørdag 12-16. Fernisering 24. november kl.17-19.
K o ntakt
Banja Rathnov
+45 30110132 / info@banjarathnov.com
www.banjarathnov.com
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