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Soloudstilling 25. april – 26. maj 2013 

 

 

Galerie MøllerWitt præsenterer med stor glæde soloudstillingen APPEARANCES 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 skulptur, 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.  

 

Om den aktuelle udstilling siger AVPD:  

’APPEARANCES’ omfatter en række nye 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 på udstillingen tager mange forskellige former: fra lysobjekter og kompositioner af translucente folier, 

over komplekse papirfoldninger til spor efter repetitive handlinger og indgreb. 

Alle værkerne placerer sig på en skala mellem ingenting og noget, der netop begynder at tage form. 

 

AVPDs udstillingsaktiviteter foregår primært i udlandet. De har deltaget i gruppeudstillinger i Danmark på bl.a. 

KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg og Nikolaj Kunsthal i 2011, men det er seks år siden deres sidste 

soloudstilling i Danmark. 

 

Her på galleriet viste vi senest værker af AVPD på gruppeudstillingen UNTILTED i 2009. 

AVPD har de seneste to år arbejdet på en omfattende insitu-udsmykning til den nyligt ibrugtagne Skagen 

Skipperskole, et projekt bestilt af Statens Kunstfond.  

 

Fernisering på udstillingen er torsdag d. 25. april kl. 16-18, hvor kunstnerne vil være til stede. 

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

 

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

fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003.  

AVPD er repræsenteret på KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg, samt i adskillige udenlandske samlinger. 

AVPD har modtaget adskillige priser og udmærkelser, senest den ’Kunst, Design og  

Arkitekturprisen 2012’ fra Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond. 

 

Kontakt galleriet for yderligere information. 

 

Med venlig hilsen 

Galerie MøllerWitt 

 

Lars Møller Witt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


