PRESSEMEDDELELSE		

03.06.20

På gårdspladsen er en kombucha-svamp på størrelse med en sofa hejst som et flag. I haven udspiller sig en
smuk krigsscene mellem bakterier indkapslet i en kæmpe petriskål. Og indenfor mødes man af bløddyrslignende
robotter og lokalt indsamlede svampe indstøbt i epoxy. Den dansk-australske kunstnerduo Studio ThinkingHand
åbner endelig sin yderst aktuelle udstilling på Munkeruphus.
Soloudstillingen Entangled Encounters af den dansk-australske kunstnerduo Studio ThinkingHand skulle oprindeligt være åbnet dette forår som den første i rækken af udstillinger på Munkeruphus under temaet ”forbundethed”.
Men en virus kom og ændrede alles hverdag over hele kloden og mindede os om, at vi mennesker og jordens
mange andre arter og organismer er langt mere forbundne, end vi aner.
Rhoda Ting og Mikkel Dahlin Bojesen, der står bag Studio ThinkingHand, havde netop flyttet sit værksted ind på
Munkeruphus i starten af marts for at opbygge udstillingen Entangled Encounters, da Danmark pludselig blev
lukket ned. De besluttede at blive i huset og arbejde videre med at lave værker til udstillingen. Med Covid-19 er
deres praksis kun blevet endnu mere relevant og tankevækkende for den tid, vi lever i.
Studio ThinkingHand kan kaldes en slags æstetiske videnskabsfolk, der arbejder i tværsnittet mellem kunst og
videnskab og har en usædvanlig bred baggrund og interesse indenfor både biologi, ernæring, moderne robotteknologi, teologi, performance, partikelfysik, filosofi og andre vidt forskellige fagområder, som de fletter sammen
i sanselige kunstværker.
I skulpturer og installationer mødes mos, svampe, bakterier, blomster, kombucha og andre organiske materialer
med mere industrielt bearbejdede og syntetiske materialer som epoxy, metal, silikone og beton. Materialer, der i
deres grundbestanddele alle kommer fra naturen, og som i værkernes sammenstilling stiller spørgsmål til, om det
overhovedet giver mening at skelne mellem, hvad der er kunstigt og naturligt.
Værkerne betragter Studio ThinkingHand selv som undersøgelser og eksperimenter, hvor deres filosofiske diskussioner og teoretiske afsæt indenfor bl.a. posthumanism og hydrofeminism omsættes til form og materialitet, der
kan sanses og mærkes. Som navnet på duoen signalerer, er det i vekselvirkningen mellem hånd og tanke, og
mellem krop og bevidsthed, at vi flytter os og når nye erkendelser.
At der er brug for nye måder at anskue verden på, og at kunsten kan bidrage hertil, har været et centralt udgangspunkt for Studio ThinkingHand i de tre år, duoen har arbejdet sammen. Fælles for værkerne er en opfordring til,
at vi må opgive vores stærkt begrænsede natursyn, hvor mennesket har særstatus i økosystemet, og i stedet
erkende at vi blot er en art blandt andre i ét stort ukontrollerbart kredsløb af forbundne livsformer og intelligenser.

MUNKERUP STRANDVEJ 78
3120 DRONNINGMØLLE
+45 49717906
WWW.MUNKERUPHUS.DK
KUNST@MUNKERUPHUS.DK
CVR 12469683

Således er det vigtigt for Studio ThinkingHand at understrege, at deres værker ikke er skabt alene, men med
naturen som medskaber i en slags co-creations, som duoen faciliterer, men ikke prøver at kontrollere. Med en
stor grad af ydmyghed og uforudsigelighed sætter kunstnerne rammen for naturens egen kaotiske billeddannelse,
og i visse tilfælde er værkerne tilmed levende organismer, der forandrer sig over tid og hele tiden tager nye former.
Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Lemvigh-Müller Fonden, Get Visual, Munkeruphus’ Kunstvenner.

Udstillingsperiode og åbningstider
Udstillingen kan opleves fra d. 14. juni til og med d. 9. august 2020
Udstillingens åbningstider er onsdag til søndag kl. 12-17. Første torsdag i måneden kl. 12-20.
Pressevisning og pressefotos
Pressen har mulighed for at booke tid til preview fredag d. 12. juni, hvor der kan bookes tid til at se udstillingen
og møde kunstnerne mellem kl. 15-17. Kontakt venligt kunstnerisk leder Line Kjær på lk@munkeruphus.dk eller
tlf. 26367939 for tilmelding til preview eller pressevisning på andre tidspunkter.
Pressefotos af udstillingen i høj opløsning kan downloades i vores presserum eller tilsendes på mail ved
henvendelse på lk@munkeruphus.dk eller tlf. 26367939.
Fernisering med tilmelding
Munkeruphus inviterer offentligheden til åbning af udstillingen lørdag d. 13. juni. Pga. Covid-19 kommer
åbningen til at foregå i hold og kræver tilmelding. Tilmelding foregår efter først-til-mølle ved henvendelse
på mail til ka@munkeruphus.dk.
Sommerens event-program
Udstillingen ledsages af omvisninger og andre events, der annonceres løbende her, på FB og Instagram.
Hver søndag kl. 14 er der gratis introduktion til udstillingen v. kunstnerne eller Munkeruphus’ ansatte.
Torsdag d. 2. juli er der artist talk v. Studio ThinkingHand, der udfolder tankerne bag udstillingen.
Formidlingsfilm om udstillingens tilblivelse under Covid-19
Der er produceret en formidlingsfilm om udstillingen i samarbejde med I DO ART Agency, der følger Studio
ThinkingHand under tilblivelsen af Entangled Encounters, og interviewer kunstnerne om deres praksis’ relevans
for vores nye virkelighed. Filmen vises i Munkeruphus’ lille biograf på 1. sal eller kan ses her.
Corona-udeskole og undervisningsforløb med Studio ThinkingHand
Selvom den indendørs udstilling først åbner for offentligheden 13. juni, har Studio ThinkingHands praksis og
værker været formidlet i andre formater under Covid-19. Bl.a. som et 2-ugers udendørs workshopforløb, hvor
kunstnerne underviste og arbejdede sammen med 60 lokale skoleelever.
Som den første kunstinstitution i landet åbnede Munkeruphus corona-udeskole i midten af april, da de mindste
klasser skulle tilbage på skolebænken. Munkeruphus fungerer indtil sommerferien som udendørs klasseværelse
for 60 børn fra Gilbjergskolen, der undervises af skolens egne lærere, Munkeruphus og inviterede kunstnere
indtil sommerferien. Se mere her.
Retningslinjer Covid-19
Læs Munkeruphus’ retningslinjer for håndtering af Covid-19 her.
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Udvalg af Studio ThinkingHands tidligere udstillinger
Seoul Museum of Art Residency 2019 / Unfunctionality, Alice Folker Gallery, 2019 / Amongst Ruins, Wonderland
ArtSpace, Denmark, 2018 / Mycelium Moon, Floating Arts, Vejle Kunstmuseum, Denmark, 2018 / Membrane,
Festival of Future Nows, Hamburger Bahnhoff, Berlin, Germany, 2017 / In, Around and All-in-Between, Code
Art Fair, Copenhagen, Denmark, 2017 / Research for Network, SMK, Copenhagen, Denmark 2017.
For yderligere info om Studio ThinkingHand se deres website.

LANDSCAPE PORTRAIT #12. Svampe og planter indsamlet ved Munkeruphus og indstøbt i epoxy, april 2020. Foto: David Stjernholm.

MUNKERUP STRANDVEJ 78
3120 DRONNINGMØLLE
+45 49717906
WWW.MUNKERUPHUS.DK
KUNST@MUNKERUPHUS.DK
CVR 12469683

