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"Underholdning og det der kan spises til!"
RETRO POSCA TUSCH SPEKTIV kører stadig 10 dage endnu!
Forleden lørdag besøgte jeg galleristen i åbningstiden, og folk er for alvor ved at finde ud af, at
der er dukket et nyt spændende galleri op på Kronprinsesse Sofies Vej! Der gik ikke 5 minutter
uden der stod nogen og trykkede næsen mod ruden. Gennem ruden kunne vi endda flere gange
høre begejstrede stemmer råbe "Der er Mickey!" eller andre opdagelser.
I det hele taget er udstillingen lidt af en opdagelsesrejse. 65 billeder hænger som en tæt strøm ud
over væggene.
Indtil flere, der har besøgt udstillingen, har ikke kunnet løsrive sig, og har endt med at være på
opdagelse i over en time!
"Det er jeg selvfølgelig glad og beæret over", siger kunstneren bag udstillingen, Kit Kjølhede
Laursen. "Det er faktisk også sjovt for mig selv at se så mange af mine billeder hænge sammen.
Jeg kender dem selvfølgelig ret godt enkeltvis. Nogle er et par år gamle og andre satte jeg den
sidste streg på samme morgen, som vi hængte op. Men det giver en helt fantastisk virkning at se
65 billeder sammen. En helt ny eller mange nye historier. Billeder, der ikke tidligere har hængt
sammen, hænger pludselig sammen. Og så ser det altså bare godt ud, hvis jeg selv skal sige det",
tilføjer kunstneren med et smil.
I forbindelse med RETRO POSCA TUSCH SPEKTIV har Kit Kjølhede Laursen udloddet et af
værkerne fra udstillingen. Selv siger hun: "I stedet for at pådutte nogen et bestemt budskab eller
fortolkning, har jeg valgt at lade enhver tolkning være 100% op til den, der besøger udstillingen
og ser værkerne".
"Der er rigtig mange, der allerede har taget imod invitationen. Godt nok har et par stykker først
været lidt tilbageholdende, men der er altså ikke noget rigtigt eller forkert svar, så alle har
alligevel fattet pennen. Der er endda nogen, der gerne ville tænke lidt mere over det, og derfor
har taget kuponen med hjem. Det vigtigste for mig er, at folk vil være med. Men det er
selvfølgelig også sjovt og spændende for mig at se, hvad folk kommer frem til. Det spænder
virkeligt vidt, må jeg sige. Et par eksempel er – og nu citerer jeg et par tilfældige bud (men
afslører selvfølgelig ikke hvem, der har sagt hvad):
- "Frie undulater"
- "Livets eventyr"
- "Underholdning og det der kan spises til"
- "Glæde, ord, sprog, farver og former og HUMOR!!!"
- "Det handler om mange ting. En historie. Noget spændende."
- "At vi på trods at massivt bombardement af budskaber i vores hverdag - også er omgivet af en
kæmpe fantasi og en eksplosion af farver. GODT NYTÅR"
- "Forunderlige verden og dens muligheder"

- "Overflod - for det står der i pressemeddelelsen"
- "Kits evne til at få øje på livets små finurligheder, positivisme og en hidtil velbevaret
hemmelighed: "Kit afdækker den vestjyske kernehumor og livsglæde". Vestjysk er ikke kedeligt!"
- "Alladins hule - med den forskel, at her er frugterne fulde af saft og ikke bare af glas."
Der er stadig mulighed for selv at komme med et bud og dermed få muligheden for at vinde et
værk. Man skal blot udfylde en kupon – og her kan det selvfølgelig være en hjælp at se
udstillingen – og aflevere den i galleriet senest d. 24. januar 2009 kl. 14, hvor udstillingen lukker.
Man kan finde en kupon på Kit Kjølhede Laursens hjemmesiden www.kit-k.com eller hente en i
galleriet. Eller klippe den ud her i avisen [?]
Vinderen får direkte besked efter d. 24. januar, hvor resultatet også offentliggøres på www.kitk.com. Vinderen offentliggøres også her i avisen. [?]

RETRO POSCA TUSCH SPEKTIV
En maleri- og tegneudstilling af Kit Kjølhede Laursen
Galleri ØckenLund
Kronprinsesse Sofies Vej 6
2000 Frederiksberg
Til og med lørdag d. 24. januar 2009
Torsdag og fredag kl. 13-17 og lørdag kl. 10-14
Kort om Kit
Kit Kjølhede Laursen er uddannet på Bjørn Ignatius Øckenholts Frederiksbergske Billedkunstskole, har værksted på PRAG
61 og er medstifter af kunstnernetværket Udgangspunkt. Hun arbejder med akryl, tusch, fotografi, ord, konceptkunst,
tegneserier, installation, vingummibamser, is og meget andet. Læs mere på www.kit-k.com.

Bedste hilsener
Kit
-Kit Kjølhede Laursen
+45 27 21 12 33
kit.laursen@gmail.com
www.kit-k.com

