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Side 1 
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UNIVERSITET 
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METAMORPHOSE 
Maleri, keramik, mixed - & multimedia 
 

Metamorphose; forvandling - når former flyder ud og skifter form - både fascinerer og 

mystificerer mennesket og har optaget kulturer i årtusinder. Mere konkret beskriver 

metamorphose også tilgangen til udstillingen, der blandt andet består af værker produ-

ceret med udgangspunkt i udvalgte genstande fra museet. Værkerne udstilles sammen 

med museumsgenstande. 

En vigtig del af udstillingen er at illustrere det, som ofte larmer med sit fravær i den typi-

ske historiske museumsudstilling, nemlig mennesket. I udstillingen repræsenteres det 

bl.a. gennem et lydværk bestående af græske/latinske stemmer, der taler i munden på 

hinanden som et kaotisk kor af stemmer, der skal antyde og understrege de mennesker, 

der i sin tid skabte, brugte og levede med de genstande, som nu udstilles i museets 

montre. 

Målet er at skabe en anderledes udstillingsoplevelse, som vil give publikum et levende 

og facetteret indblik i antikkens mennesker og samtidig give den antikke kunst og mate-

rielle kultur nyt liv gennem nye kunstværker. 

Bettina Winkelmann er maler og dybt forankret i inspirationer fra antikken, ikke mindst 

antik Syrisk kunst, kultur og arkitektur. Keramiker Thyge Thomasens inspiration er tæt 

knyttet til studier af faraoniske og tidlige islamiske kunst, og han vender til stadighed til-

bage til den Græske og Romerske antik. De to kunstnere har gennem små 20 år haft skif-

tende udstillinger sammen, bl.a. på Det Danske Institut i Rom og Det Danske Institut i 

Athen. 

Deres fælles interesse for antikkens kulturer var udgangspunkt for samarbejdet med An-

tikmuseet, og det tætte samarbejde om udviklingen af udstillingskonceptet har givet nye 

vinkler både til deres kunstneriske arbejde og til museets øvrige udstillingsarbejde. 

 

Udstillingen kan ses indtil den 22. januar 2017 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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