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Soloudstilling 28. august – 3. oktober 2015 

 

 

Galerie MøllerWitt præsenterer med stor glæde soloudstillingen Aperture med to af landets væsentligste 

kunstnere Aslak Vibæk og Peter Døssing, der siden 1997 har arbejdet sammen under navnet AVPD.  

 

Det er i spændingsfeltet mellem kunst og virkelighed – mellem verden og kunstens repræsentation af den –  

at AVPDs værker agerer. Deres værker og installationer trækker på elementer fra både kunst, arkitektur og 

design og opleves som en fysisk, konkret virkelighed. Værkerne udfordrer vores sansning, oplevelse, tænkning 

for at bevidstgøre vores blik og intellekt om de perceptuelle, optiske og psykologiske mekanismer, der påvirker 

vores erkendelse af verden.  

 

Aperture omfatter en række værkserier, der alle sammen specifikt beskæftiger sig med hvordan noget kommer 

til syne for os. Hvordan lys, skygger, toner, pletter og striber fanger vores opmærksomhed og definerer noget i 

rummet frem for noget andet.  

Værkserierne tager forskellige former: fra et ark papir over en videoprojektion til et stykke beton, værker  

der alle behandler en række forskellige aspekter ved fænomenet lys og udforsker relationerne mellem lys,  

tid og rum. 

 

Fernisering på udstillingen er fredag d. 28. august kl. 16-19, hvor Aslak Vibæk og Peter Døssing vil være  

til stede. Daglige åbningstider: Tirsdag-fredag 11.30-17.00, lørdag 11-16. 

 

Aslak Vibæk og Peter Døssing (begge f. 1974) begyndte på Det Jyske Kunstakademi 1996 og dimitterede  

fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003. AVPD har en omfattende udstillingskarriere i ind- og udland, 

bl.a.: Ssamzie Space (Korea), Luciana Brito Galeria (Sao Paulo, Brasilien), Galeria Leme (Sao Paulo), Kunsten 

(Aalborg), Trapholt (Kolding), IKON Gallery (Birmingham), FACT (Liverpool), Europalia (Bruxelles), MUSAC 

(Spanien), Calouste Gulbenkian Foundation (Lissabon). Ligesom AVPD er repræsenteret i offentlige og private 

samlinger i ind- og udland. 

AVPD har modtaget flere priser og udmærkelser, herunder: ’Kunst, Design og Arkitekturprisen 2012’ fra  

Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond, samt Arkens Rejselegat. I foråret 2015 blev AVPD tildelt  

Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. 

 

Som en vigtig del af deres praksis indgår AVPD løbende i samarbejder med arkitekter. I 2012 afsluttede  

AVPD en omfattende udsmykningsopgave for Statens Kunstfond på Skagen Skipperskole - arbejdet er smukt 

dokumenteret i STEDSANS, Statens Kunstfonds 50-års jubilæums bog. Aktuelt har AVPD vundet en 

designopgave i f.m. Aarhus Letbane, ligesom der arbejdes på opgaver til Odense Havnebad og det kommende 

Hammershus Besøgscenter. 

 

Parallelt med denne udstilling kan AVPDs meget roste værk GAZEBO opleves på ARKENs udstilling Kunst i 

sollys. 

 

Kontakt galleriet for yderligere information. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Galerie MøllerWitt 

 

Lars Møller Witt 
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