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Antikmuseet inviterer til en udstilling, der oser af krop og
sensualitet
Med udstillingen PHAETON af billedkunstner Helle Kingbird Bjerregaard bryder Antikmuseet med den klassiske billedhuggertradition, der har sit udspring i antikkens skulpturer.
PHAETON er en personlig og involverende udstilling, hvor skabelsen af en skulptur deles
med publikum gennem en performance ved selve åbningen. Skulpturen formes i ler
over Helle Kingbird Bjerregaard egen krop, og det bløde, manipulerbare og fugtige materiale er det oplagte valg til hendes meget personlige udtryk.
Den antikke myte om PHAETON er historien om en ung mand, der søger bekræftelse på,
hvem hans fader er. I sin stræben på at bevise sit værd ender han med at bringe død og
ødelæggelse over jorden og slå sig selv ihjel.
Helle Kingbird Bjerregaard tager udgangspunkt i myten om PHAETON og kobler det antikke mytestof med moderne problematikker i mødet mellem mennesker og mellem
mennesket og kunsten. Hun formår i fire planlagte værker at udtrykke relationer, dilemmaer og idealer med rødder tilbage til antikken i fire meget forskelligartede kunstudtryk.
Hendes kunstneriske udtryk er unikt i den måde, hun bruger egne personlige relationer
som afsæt og katalysator til værker, hvor hun ligeledes bruger sig selv fysisk i fotografier
og gennem performance.
Helle Kingbird Bjerregaard er uddannet fra Aarhus Kunstakademi i 2007 og Royal College
of Art, London, i 2013. Hun bor og arbejder i London, og det er også her hun primært
udstiller (http://www.hellekingbirdbjerregaard.com/ ).
Åbning af udstillingen med performance: Fredag den 13. november kl. 16.00. Udstillingen kan ses indtil den 13. december i Antikmuseets åbningstid, søndag til torsdag fra
12.00-16.00.
For yderligere information, se vores hjemmeside: www.antikmuseet.au.dk
eller kontakt: Vinnie Nørskov, Antikmuseet, tlf. 8942 2061, mail: klavn@hum.au.dk
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