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På Alexander Tovborgs første større soloudstilling omdannes Overgaden til en panoramisk scenografi bestående af 10 monumentale malerier, der portrætterer dinosauren som en mytologisk skabning.
Med udgangspunkt i 1800-tallets kunstneriske dyrkelse af det skønne, det romantiske og det mytologiske skaber
Alexander Tovborg et malerisk totalunivers, der sætter fokus på den moderne kulturs mytedannelser.
Udstillingen er udformet som et ovalt, teatralsk rum af farverige landskaber, beboet af dinosaurer, som Tovborg
har iscenesat som skabninger med menneskelige karaktertræk. Værkerne er udført i et stiliseret og næsten
abstrakt formsprog som en fortælling fra en fjern fortid, der ikke bunder i videnskabelig præcision, men snarere
afspejler vores egen menneskeskabte forestillingsverden.
Med reference til de naturhistoriske museer er de ti værker præsenteret som et samlet panoramisk værk, hvor den
samme dinosaur repeteres igen og igen – dog med små variationer i farve og form fra lærred til lærred. Repetitionen og dens variation fremhæver myten som en universel figur i vores kultur, hvis betydning gentages og forskydes over tid. Ved både at synliggøre eksisterende myter om det sagnomspundne dyr og lægge nye lag til peger
udstillingen på mekanismerne bag den alment menneskelige hang til mytedannelser og -dyrkelse.
Til de nye værker har Alexander Tovborg udviklet en helt særlig teknik, hvor han klistrer almindelige engangsklude
på lærredet, hvorefter han påfører flere tynde lag maling samt stumper af lærred. Teknikken tilfører værkerne en
stoflig, farvemættet karakter, der giver et bud på, hvordan den klassiske italienske frise kunne se ud i en samtidskunstnerisk optik.
Alexander Tovborg (f. 1983) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og Staatliche Akademie der Bildenden
Künste i Karlsruhe. Tovborg har bl.a. udstillet på Museet for Religiøs Kunst, udstillingsstedet Fauna, Galleri Nicolai
Wallner og Brand New Gallery i Milano samt indgået i gruppeudstillinger på Museum of Modern Art i Dublin og
på Lincoln Museum of Modern Art.
Fredag d. 6. juni 2014 kl. 11 inviterer Overgaden pressen og andre interesserede til at opleve udstillingerne i selskab med
kunstnerne.
Kontakt: For yderligere information om udstillingerne kontakt presseansvarlig Anne Riber på ar@overgaden.org eller ring 32577273
Overgaden er Københavns nytænkende udstillingssted for dansk og international samtidskunst. Med skiftende udstillinger og
arrangementer som artist talks, foredrag, performances og filmvisninger fungerer Overgaden som platform for de nyeste udviklinger på kunstscenen og som forum for diskussion og debat.
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