GODT OG BLANDET
Ny stor udstilling i Graffitigalleriet i København.
Gallerist Jeppe Westrup viser hér et spændende udsnit af sin omfattende samling af 'gadekunst'.
Udstillingens anden del udgøres af nye arbejder fra de deltagende aktører som bla. har studeret ved
Det Jyske Kunstakademi, Københavns, Wiens & Bremens ditto.
Hvor megen lærred-relateret lærdom de unge mænd har absorberet fra lektionerne i kunstskolernes
hellige haller skal være usagt. Hvad der derimod ikke er til at komme udenom, er den visuelle impact,
denne udstillings værker besidder.
Maleriernes stærkt spændingsfyldte, modsatstrittende energiblokke rammer beskueren lige i brillen som et
løbsk godstog, tungt lastet med poetiske penselstrøg, kantet konsekvens, ramsaltet realisme og skånselsløs
stillingtagen.
Man vil opleve naivistisk leg med ord, form og farver, indædt agitation, visuelt remixede pladecovers,
symbol- og logolignende måder at kanalisere relevant revselse på.
Dette er formen, farverne og lugten af Undergrunden, det er de innovative og intense billedpoeters klub,
en sjældent set tour-de-force bestående af grafiske arbejder, der alle besidder særegen sjæl og identitet.
Det er de billeder der undslap kulturskribenternes enten nedslidte og udskrevne, eller unødvendigt, ulideligt
spidse penne de senere år.
Find vej til Graffitigalleriet, hvor Jeppe Westrup igen-igen tilbyder en massive coool lige højre til opleveren via værker som det i dén grad klæ'r at blive luftet sammen!
Vanetænkere vig bort, eventyrere og bevidstheds-ekvilibrister til hobe - vi forventer at se jer!!
Der udstilles værker af REBUS, BYRÆV, AFFEX VENTURA, LUCIAS291, ARMSROCK, Mathias Sæderup,
Mads Westrup, Martin Fraenkel, Jan S. Hansen, Silas Inoue, Toke Flyvholm og Esben N. Frederiksen.
Tak til Lars L:Ron for teksten.

Fernisering fredag den 7. maj 2010 – kl. 17.00 til 21.00.
Lørdag den 8. maj og søndag den 9. maj har vi åben kl. 13.00 – 17.00.
Udstillingen har åben fra den 7. maj til den 10. juni 2010 (vedr. åbningstider – se www.graffitigalleriet.dk)
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