Pressemeddelelse
Viborg Kunstforening indbyder til udstilling med
Annette Gerlif & Pia Pan

Annette Gerlif

Pia Pan

Lørdag 23. oktober – Søndag 7. november 2021
Pakhuset v. Fischers Plads, Viborg
Åbningstider: torsdag-fredag 13-17, lørdag-søndag 11-15
Torsdag den 28. oktober og torsdag 4. november træffes
Pia Pan og Annette Gerlif på udstillingen

Gratis entrè

Fernisering lørdag 23. oktober 2021 kl. 11
Udstillingen åbnes af Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i
Viborg Kommune Jens Frydendal

Pia Pan og Annette Gerlif er begge medlemmer af Kunstforum Viborg - foreningen for
professionelle kunstnere i Viborg Kommune. Pia og Annette har op til udstillingen i Viborg
Kunstforening søgt inspiration i det unikke landskab omkring Hald Ege og Dollerup. De har
fotograferet og indsamlet materialer, som er viderebearbejdet i deres praksis.
Annette Gerlif

Annette elsker at skabe orden i en kaotisk ydre verden. Hun er udstyret med en utrættelig
digital hjerne, som konstant organiserer og kategoriserer, ser mønstre og sammenhænge.
En matematisk hjerne der elsker orden - minimalisme - at gøre noget simpelt, tydeligt og
klart.
Hendes kunst er i udgangspunktet altid karakteristisk ved den åbenlyse interesse for den
konkrete fysiske verdens forskellige rum. Iagttagelserne kan spores direkte på
billedfladen, hvor de forenkles, arrangeres og gøres flade, så de fremstår som
abstraktioner og mønstre i dialog med linjer, der skaber modvægt, åbninger og
forskydninger i billedrummet.
På udstillingen viser Annette Gerlif blandt andet akrylmaleri og grafik, som er inspireret af
jordprofiler/lagdelinger samt egetræer og rødder.
Pia Pan

Pia's udtryksform ligger i krydsfeltet mellem tegning og skulptur. Pia har en fascination for
former og bevægelser i naturen, som giver hende inspiration til tegninger. Stregens
lethed bruges ofte som oplæg til skulpturelle værker. Skulpturen kan ses som
todimensionelle tegninger, der er sat sammen til en tredimensionel skulptur.
På udstillingen viser Pia Pan blandt andet tegning, grafik og skulptur, der er inspireret af
mikroorganismer og forgængelighed.
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