BIRGITTE
MUNK
FLOWER PRESS
13 - 30 AUGUST 2020
FERNISERING TORSDAG 13.8.2020 KL. 17.00 - 19.00
FINISSAGE SØNDAG 30.8.2020 KL. 11.00 - 13.00

DRIFTSKONTORET er et kunstnerdrevet udstillingssted etableret af billedkunstner Annette
Gerlif og keramiker Helle Bovbjerg fra Viborg i 2020.
Det gamle DRIFTSKONTOR på 1.sal, er ramme for udstillingerne med de inviterede kunstnere.
Alle udstillinger er unikke og udvikles specielt til DRIFTSKONTORET.
Udstillingerne tager afsæt i den 100 år gamle igangværende papfabrik og dens store potentiale. Kunstnere bor i området og arbejder på fabrikken under produktionen - på denne måde
sker der en sammensmeltning af kultur, natur, historie og håndværk.
Første udstilling FLOWER PRESS af Birgitte Munk er under opbygning og delvist afskærmet
for sollys indtil åbning 13 august.
Installationen ’Flower Press’ kan opleves som en sammensmeltning af indtryk fra papfabrikkens industrielle univers og ideer der er opstået under arbejdet med tryk af planter på
fabrikkens kraftfulde maskiner. Gåture i papskoven med lokalkendte kapaciteter; en hortonom, en forfatter og en naturvejleder, har inspireret til indsamling af planterne.
Naturen er taget med indenfor og har sat aftryk i det våde pap under et tons tungt pres. Pap
og planter, vand og varme, paller og poesi, lys og skygge smelter sammen til en sanselig fortælling på reposen i trappeopgangen og i Driftskontorets rum.
Om Birgitte Munk f. 1963
Tid, opmærksomhed og bevægelse er temaer, Birgitte Munk er optaget af i hendes praksis.
Hun zoomer ind på et sted, et emne eller en stemning og søger efter sammenhænge, mønstre og fænomener som afsæt til nye værker og fortællinger.
Det er et sted mellem reflekterede iagttagelser, systematiske undersøgelser, bevidste beslutninger og uforudsete hændelser, at hendes værker finder form som fotografi, grafik, objekter eller
installationer.
www.birgittemunk.dk

Ønsker du at blive inviteret til vores udstillinger og workshops kontakt kuratorerne:
Annette Gerlif tlf. 50412843 og Helle Bovbjerg tlf. 20127093
Mere info om udstillingen på vores hjemmeside og når udstillingen åbner.
Instagram @driftskontoret • www.driftskontoret.com

