Doris Bloom udstiller nye tegninger
og udvalgte værker

"E Phone You"

Tii udstiiiingen har Doris Bioom skabt en serie tegninger på iphone,

og ved ferniseringen lørdag d.10. september kl.11-15 vil hun omkring
kl. 12 udføre et lydbillede. Musikalsk underholdning ved Ken Jacobsen,

Udstiiiingen er åben fra d. io. tii d. 25. september 20ii

i Langes Magasin . Østergade 3 . 3600 Frederikssund
Åbningstider: tir.-fre. kl. 13-17, lør. kl.

11-14, søn. kl. 13-16

Gå ikke hurtigt forbi Doris Biooms maierier. Prøv at stiiie skarpt og zoom
ind på biiiederne. Det biiver en rejse ind i et univers, der, iigesom musikken
kan gøre det, trækker sansninger frem i underbevidstheden. Man forføres,

opdager hele tiden nye sammenhænge, nye billedskabende elementer, der
blandes, skifter og fører en videre fra det statiske til bevægelse. Man hensættes i en forunderlig meditativ tilstand, hvor stemninger og oplevelser
veksier meiiem det universeiie og mikrokosmos.
Det store i det små,
dramatik og ro, gru og skønhed veksler i takt med de skiftende billeddanneiser, der opstår.
Doris Bloom (f. 1954) er en af vore mest markante billedkunstnere. Hun
er født og opvokset i Sydafrika og uddannet på Johannesburg Coiiege of
Art, hvor keramikken var i centrum. Hun mødte den danske antropolog
Henrik Lewis-Guttermann og flyttede i 1976 til Danmark, hvor hun fortsatte sin uddanneise på det Kongeiige Danske Kunstakademi i København,
under professorerne Robert Jacobsen, Dan Sterup Hansen og Helge Bertram ,

Erfaringerne fra en opvækst præget af mange rejser og oplevelsen af forskellige kulturer afspejles direkte i hendes kunst.

Hun arbejder eksperimentelt i mange genrer; maleri, grafik, foto, video
og performance. Hendes billedverden er energisk og flertydig. Den optager
fragmenter af erindringer og bevidste og ubevidste biiieder for så at inte-

grere dem i det malede univers. Mytologi, arketyper og symboler dukker
konstant op som tegn på et universeit perspektiv. Hendes emner synes
altid at udspringe af en indre verden hvor personlige erindringer konfronterer en offentlig sfære og kollektiv hukommelse.
Doris Bloom har en stor produktion og udstillingsaktivitet bag sig med bl.a.
soioudstiiiinger på Ve].ie Kunstmuseum, Sønderjyiiands Kunstmuseum,
Ribe Kunstmuseum, Gl. Holtegaard, Lunds Konsthall og DCA Gallery i New

york. i igg5 repræsenterede hun Danmark på Africus Johannesburg Art
Biennale med projektet Memory and Geography.
Hun er repræsenteret på mange kunstmuseer og i offentiige samlinger i
ind- og udiand. i Danmark på Kobberstiksamiingen, Museet for reiigiøs
kunst i Lemvig, Skive Kunstmuseum, Sønderjyllands Kunstmuseum, Nord-

].yllands Kunstmuseum og hun har modtaget en lang række legater og udmærkelser. I 2008 tildeltes hun Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.
Doris Biooms CV er iangt og interessant, og kan rekvireres på udstiiiingen
i Langes Magasin.

Foredrag
onsdag d. 14. september
i Langes Magasin

klokken 19.30

Henrik Lewis-Guttermann holder foredrag om Sydafrika - fra Apartheid til
demokrati -og giver indblik i den bagl
grund, Doris Bloom har haft med sig i
sin kunstneriske udvikling.
Henrik Lewis-Guttermann er mag. scient. i socialantropologi og
har i godt 40 år beskæftiget sig med Afrika som journaiist, safari-

guide og som professionel foredragsholder. Han er direktør for Livingstone Travel og gift med Doris Bloom.
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