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Ester Fleckner: A closet does not connect under the bed
23. januar – 13. marts 2016
Fernisering: fredag d. 22. januar kl. 17-20
Overgaden viser nu den første større solopræsentation af Ester Fleckners værker. Et centralt kendetegn ved
kunstnerens arbejde er interessen for forholdet mellem krop og sprog, men også den helt konkrete arbejdsproces, hvor værkerne bliver til, spiller en afgørende rolle.
På Overgaden præsenterer Ester Fleckner en ny serie værker, som sætter spørgsmålstegn ved, hvordan identitet
bliver konstrueret, genkendt og aflæst. Skabet som metafor og fysisk objekt er udgangspunkt for udstillingen,
der blandt andet indbefatter tekst, tryk og tegninger. Gennem forskydninger, abstraktion og gentagelser afsøger
Fleckner de fortællinger og forventninger, der florerer omkring skabet, og leder efter alternative forståelser til den
måde, hvorpå vi normalt opfatter hinanden og omverdenen.
Træsnittet er et tilbagevendende medie i Ester Fleckners praksis, der kredser om analoge arbejdsteknikker. Fejl og
korrektioner, der opstår i arbejdsprocessen, får lov at blive stående tilbage og indgår som en vigtig del af værkerne. Kunstnerens fokus på processen som værende lige så vigtig som det færdige værk danner grundlag for
hendes umiddelbare og ofte enkle, afprøvende undersøgelse af materialer som fx papir og træ.
Fleckner er optaget af materialernes fysiske stoflighed – materialer, der i trykkearbejdet mærkes af håndens og
kroppens påvirkning, som når trykpressens valse lægger tryk på træpladen, der så sætter sit fysiske aftryk i det
grove papir. På den måde karakteriseres Fleckners værktilgang ikke kun ved et foretrukket medie og en tilbagevendende teknik. Det er en sammenflettet størrelse, der sætter processen, kroppen og de fysiske aftryk på vores
omgivelser i centrum.
Ester Fleckner (f. 1983) bor og arbejder i Berlin. Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2013
og Goldsmiths University of London. Fleckner har udstillet i Avlskarl Gallery i 2015 og C4 Projects i 2014.
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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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