
POUL GERNES/SIDEKICK/COSIMA VON BONIN
En kärlekshistoria mellan två konstnärer som aldrig träffats.

8 mars – 12 maj 2013

Konstnärer: Poul Gernes( 1925-1996) Cosima von Bonin (1964)

Curator: Bo Nilsson, Konsthallschef Artipelag

Assisterande curator: Frida Andersson och Magnus Jensner

Vårens utställning på Artipelag är med Poul Gernes och Cosima von Bonin. Deras gemensamma historia
började på Hamburger Kunstverein 2001 då von Bonin visade verk av Gernes tillsammans med sina egna
verk under rubriken Burder Poul Sticht in See (Broder Poul sticker till havs). Sedan dess har en dialog
mellan dessa båda konstnärskap fortgått där perspektivet ständigt förskjutits och där det kan vara svårt att
koda vem som är huvudperson och vem som är sidekick. Syftet med Artipelags utställning - att återigen
sammanföra de två konstnärernas verk för att ytterligare fördjupa dialogen.

Vi vill visa hur teman från 1960-talets idébaserade konst idag återanvänds, omarbetas och utmanas vidare,
för att skapa en ny och uppgraderad bild av modernismen, där feminism, kollektivism och masskulturella
referenser skapar nya möjligheter för konsten.

Utställningen omfattar ett stort antal verk av den danske konstnären Poul Gernes (1925-96) från 1960-talet
och fram till hans död, medan Cosima von Bonins (1964) verk har tillkommit under de senaste tre åren.

Katalog: I samband med utställningen publiceras en rikt illustrerad katalog med texter av Bo Nilsson,
Magnus Jensner, Anders Krüger och Laura Cottingham, formgiven av Matilda Plöjel.

Pressvisning: torsdagen den 7 mars kl 11-13. Efter pressvisningen bjuder vi på en lättare lunch.

Transport: Artipelagbuss  Kl. 10.30 från Vasagatan utanför Centralstationen till Artipelag.

Från Artipelag: Kl. 13.30 till Vasagatan.  

Med bil från Stockholm: Bilfärden från centrala Stockholm tar ca 20 minuter. Kör väg 222 mot
Gustavsberg och följ skyltningen.

OSA senast måndag 4 mars till pressvisning@artipelag.se
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Artipelag är en ny och unik internationell mötesplats där konstutställningar, nyskapande kulturella aktiviteter, arkitektur, musik, svensk design
och god mat lever sida vid sida med den vackra skärgårdsmiljön. Artipelag är beläget på Hålludden som ligger på Värmdö, ca 20 km öster om
Stockholm. Byggnaden omfattar 10 220 kvm och är varsamt placerad bland tallar och klippor med storslagen utsikt över Baggensfjärden.
Artipelag är ritat av den framlidne arkitekten Johan Nyrén, på uppdrag av familjeföretaget BabyBjörn AB. Förutom kulturella aktiviteter och
naturupplevelser som bl.a. naturstigar som leder genom skogsterräng, ängsmark och på klippor, erbjuder Artipelag också god mat i två
restauranger, med uteservering och konferensmöjligheter, en artbox för 1 000 personer lämpad för events och TV-produktioner  samt en
designbutik.  www.artipelag.se


