Decembristernes 80 års Jubilæumsudstilling i Den Frie Udstillingsbygning
den 14. december til den 30. december 2008
Fernisering lørdag den 13. december kl. 13-17
Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Plads, 2100 København Ø
Udstillingen er åben dagligt 10-17, torsdag 10-21 og er åben mellem jul og nytår, dog lukket den 24.,
25. og 26. december.
Decembristernes 80 års jubilæumsudstilling i Den Frie Udstillingsbygning hylder sammenslutningens
historie og viser, at Decembristerne - både de nuværende og forhenværende medlemmer af
sammenslutningen - i høj grad har noget at tilbyde samtiden. Udstillingen er nemlig arrangeret på en
sådan måde, at den både peger frem og tilbage i tid.
Side om side med egne værker viser kunstnersammenslutningens kunstnere værker af afdøde
decembrister og på udstillingen i 2008 kan man derfor møde værker af så epokegørende kunstnere
som eksempelvis Ebba Carstensen, Svend Guttorm, Henry Heerup, Preben Hornung, Palle Nielsen,
Richard Winther, Mogens Zieler og Willy Ørskov.
På jubilæumsudstillingen i 2008 udstiller alle Decembristernes medlemmer: Elmer, Doris Bloom, Ole
Broager, Inge Ellegaard, Henrik Flagstad, Henrik Have, Sys Hindsbo, Ellen Hyllemose, Oda
Knudsen, Jørgen Carlo Larsen, Jan Leth, Henrik Menné, Bodil Nielsen, Jesper Rasmussen, Steen
Møller Rasmussen, Ane Mette Ruge og Hans Christian Rylander, og der vil være mindeophængning
for Robert Risager.
Men der ses ikke kun tilbage i tid, udstillingen tilkendegiver også et blik på nutiden. Decembristerne
har i år inviteret en række aktuelle kunstnere, som specifikt har fået til opgave at aktivere de
omgivende udendørsarealer og spejle den historiske udstillingsbygning i nutiden. Til årets udstilling
har Decembristerne inviteret: Torgny Wilcke, Lise Nørholm Thomsen, Camilla Nørgård og Birgit
Johnsen & Hanne Nielsen med som gæster.
Til ferniseringen den 13. december kl. 14 vil Doris Bloom udføre performancen ”Das Lied von der
Erde”, der blandt andet involverer fem kubikmeter ler.
Søndag den 14. december afholder Decembristerne et særarrangement i Den Frie Udstillingsbygning
med omvisning i udstillingen ved mag.art. Lise-Lotte Blom, oplæsninger ved forfatterne Christel
Wiinblad og Søren Ulrik Thomsen og musik ved Sinne Eeg og kvartet.
Billetter kan ikke bestilles på forhånd. Arrangementet er gratis mod sædvanlig entré til udstillingen.
Pressefotos kan downloades på www.denfrie.dk
For yderligere information kontakt venligst Udstillingskoordinator Lene Roed på telefon 40 52 79 02
eller leneroed@tiscali.dk
Fakta:
Decembristerne blev startet i 1928 af fem kunstnere - Holger J. Jensen, Svend Albrectsen, Søren Hjorth Nielsen, Emil
Sievert og Jørgen Thomsen. Som de fleste andre kunstnersammenslutninger opstod Decembristerne af de unge kunstneres
behov for at have et sted, hvor de kunne udstille. Både Den Frie og Grønningen var lukkede områder for de nye talenter, og
gallerierne var på det tidspunkt ganske få.
Sammenslutningen tegner ikke en homogen gruppe og repræsenterer ikke nogen fælles stræben eller noget program, men
kendetegnes netop af kunstnerisk individualitet, artikuleret med æstetisk sikkerhed. Antallet af medlemmer har altid været
få i forhold til de øvrige kunstnersammenslutninger. I begyndelsen 5-6 kunstnere, der fyldte hele Den Frie
Udstillingsbygning. Senere kom flere til. Der har aldrig været mere end 20 medlemmer, men ofte en del yngre kunstnere
som gæsteudstillere.

