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Den schweiziske kunstner Roman Signer skaber værket House
til landskabet ved Kvadrats hovedkvarter i Ebeltoft
Kvadrat er stolt af at præsentere House, en ny skulptur skabt af
schweiziske Roman Signer til landskabet ved Kvadrats hovedkvarter
i Ebeltoft. Det permanente værk er kommissioneret af Kvadrat og består
af et stiliseret hus af stål med et nedadvendt tag, der fungerer som
basin for opsamling af regnvand.
Bygningen, der er cirka 4 × 4 meter, er malet rødt udvendigt og
aluminiumsgråt indvendigt i tråd med almindelig praksis, hvor husets
facade er malet en anden farve end tag og interiør. Et lille rør på husets
forside fungerer som en naturlig fontæne, der leder regnvand, samlet
i bassinet, ud i landskabet.
I løbet af 40 års kunstnerisk virke har Signer defineret sin helt særlige
tilgang til skulptur ved ofte at udviske grænserne mellem performance
og skulptur og altid integrere processen som del af skulpturen.
Karakteristisk for Signers arbejde er anvendelsen af en kendt form som
for eksempel det stiliserede hus, vendt til noget paradoksalt, der ligger
uden for den måde, vi normalt opfatter formen på. Hverdagsobjekter
sættes sammen med naturlige elementer og skaber en uventet
forbindelse, som ændrer begges status.
Her er huset det formelle påskud for at skabe det indvendige basin
til opsamling af regnvand. Herved skifter fokus fra husets form til
processen, hvor vandet flyder fra husets inderside og ud i landskabet.
Som kunstneren forklarer: “Da jeg så det her landskab, forestillede jeg
mig et lille rødt hus stå derude. På afstand ligner det en ruin, hvor taget
er kollapset og kun ydervæggene står tilbage. Men efterhånden som man
kommer tættere på og ser gennem vinduet, opdager man, at der faktisk
er et tag, men det ligger omvendt inden i huset. Det må se smukt ud, når
det regner kraftigt, og man kan følge, hvordan regnvandet samler sig og
løber ud i landskabet. Men du er nødt til at have en paraply. Huset giver
dig ikke ly!”
"Roman always brings an element of humanity and humour," adds Anders
Byriel, CEO, Kvadrat

Værket er det tredje samarbejde mellem Kvadrat og Roman Signer
og følger værkerne Tuch og Bogen (2009) og Flying and painting (2016).
House er Signers første permanente intervention i landskabet omkring
Kvadrats hovedkvarter.
Roman Signers House præsenteres i samarbejde med Kunsthal Aarhus
som del af Aarhus 2017 og er kurateret af Francesca Astesani
og Julia Rodrigues fra South into North.
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Om Roman Signer
Roman Signer (Appenzell, 1938, bor og arbejder i St. Gallen i Schweitz)
har deltaget i prestigefulde internationale udstillinger såsom
Documenta i Kassel (1987), Skulptur Projekte Münster (1997)
og Shanghai Biennale (2012). I 1999 repræsenterede han Schweiz ved
48thInternational Art Exhibition - la Biennale di Venezia. Signers værker
har været udstillet i en række prominente kunstinstitutioner verden
over: Camden Arts Centre og Barbican Arts Centre i London (2001 og
2015); Hamburger Bahnhof i Berlin (2007) og Swiss Institute i New York
(2010). I de senere år har en rejsende udstilling af Roman Signers
Super8 film været pæsenteret forskellige steder i Kina, blandt andet
CAFA Art Museum i Beijing (2014) og GAFA Art Museum i Guangzhou.
Samme udstilling blev også præsenteret i Italien ved MAN i Nuoro (2016).
I løbet af sin karriere har Signer skabt mere end 50 permanente
skulpturer, mest til steder i Schweitz, og også internationalt som for
eksempel i Trivero (IT), Bochum (DE), Klein Göpfritz (AT), Hallstatt (AT),
Nantes (FR) og Lismore Castle (IR). Et nyt værk i Cleveland (US) er ved
at blive realiseret.

Om Kvadrat
Kvadrat blev grundlagt i Danmark i 1968 og har dybe rødder i den
skandinaviske designtradition. Kvadrat arbejder kontinuerligt med at
flytte de æstetiske, teknologiske og kunstneriske grænser for brugen
af tekstiler gennem en lang række samarbejder med nogle af verdens
bedste designere, arkitekter og kunstnere, blandt andre Miriam
Bäckström, Raf Simons, Ronan og Erwan Bouroullec, Thomas Demand,
Olafur Eliasson, Alfredo Häberli, Akira Minagawa og Peter Saville.

Kunstprojekterne inkluderer Kirstine Roepstorff i Den Danske Pavilion,
57th la Biennale di Venezia, Venedig (2017), Pipilotti Rist på New Museum,
New York (2016), Philippe Parreno på Tate Modern, London (2016), Joana
Vasconscelos på AroS, Aarhus (2016), Goshka Macuga på Fondazione
Prada, Milano (2016), Philippe Parreno på HangarBicocca, Milano (2016),
Shilpa Gupta på 56th la Biennale di Venezia, Venedig (2015), Günther
Vogt og Olafur Eliasson, Your Glacial Expectations, Kvadrat hovedkvarter,
Ebeltoft (2012), Thomas Demand på Städel Museum, Frankfurt (2011).

For mere information, kontakt venligst press@kvadrat.dk
www.kvadrat.dk

