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Eline Mugaas fotografier på fotomuralen som visar Siri Aurdals monumentala skulpturer från 60- och 70-tal. Foto: Emma Krantz / Skissenas Museum.

Vernissage torsdag 24 maj kl. 18 – 21. Fri entré.

SIRI AURDAL/ELINE MUGAAS
Gallerigången: 24 maj – 26 augusti 2018
I utställningen möts de norska konstnärerna Siri Aurdal (f. 1937) och Eline
Mugaas (f. 1969). Kring Aurdals skisser och modeller och Mugaas fotografier
uppstår ett samtal över tid och rum.
Gallerigången är ett mindre rum för tillfälliga utställningar.

Finngatan 2, SE - 223 62 Lund
+46 46 222 72 83
skissernasmuseum.se

1 /3

Pressmeddelande 23 maj 2018

Vernissage torsdag 24 maj kl. 18 – 21. Fri entré!
18.30 Invigning av utställningen med konstnären Eline Mugaas
Under 1960-talet konstruerade Siri Aurdal ett system med monumentala modulbaserade
skulpturer. De kunde omformas och varieras för olika platser. Skulpturerna utfördes
i glasfiberarmerade plaströr som från början tagits fram för den norska oljeindustrin.
Aurdal delade, sammanförde och kombinerade sinnrikt rören till väldiga arkitektoniska
verk. De visades första gången i utställningen Omgivelser på Kunstnernes Hus i Oslo
1969. Här blev Aurdals flexibla skulpturer en plats för interaktion och socialt engagemang
där publiken deltog aktivt genom att klättra, måla och teckna på skulpturen. Detta var
banbrytande för tidens norska konstscen. Även hennes experimentella användning av
industriella material var en nyhet.
Eline Mugaas första möte med Aurdal var ett fotografi från utställningen Omgivelser.
Bilden blev startpunkten för ett mångårigt forskningsprojekt där Mugaas dokumenterade
och arkiverade Aurdals konstverk. Mugaas fotografier av Aurdals modeller visas på en
stor fotomural i Skissenas Museums gallerigång. På specialbyggda bord har Mugaas
samlat ett stort urval av Aurdals skisser och modeller samt boken Siri Aurdal by Eline
Mugaas. Mugaas projekt också är ett försök att återupprätta ett konstnärskap som
förtjänar en större publik och en plats i konsthistorien.
”Skissernas Museum såg redan i slutet av 1960-talet det nyskapande i Siri Aurdals
konstnärskap och förvärvade redan då ett stort material”, säger Patrick Amsellem,
museiechef. “Det är därför särskilt angeläget att nu kunna presentera detta möte mellan
Aurdal och Eline Mugaas på museet.”
I Skissernas Museums samling finns ett tjugotal skisser och modeller samt ett
dokumentationsmaterial i form av fotografier, tidningsartiklar och brev.
På Malmö Konsthall visas under samma utställningsperiod Aurdals stora skulpturer i
utställningen Siri Aurdal. Continuum.
Högupplösta pressbilder:
Pressbilder finns att ladda ner på skissernasmuseum.se/press
Kontakt:
Malin Enarsson, intendent, malin.enarsson@skissernasmuseum.lu.se, 046 222 72 87
Caroline Andersson, kommunikatör, caroline.andersson@skissernasmuseum.lu.se,
046 222 79 77.
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Eline Mugaas. Foto: Emma Krantz / Skissernas Museum

Eline Mugaas, Scale Model #12, 2014. Modell: Siri Aurdal.
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